Specifikace přípravy tiskových dat ve formátu PDF

Tato specifikace obsahuje doporučené postupy a pokyny pro tvůrce tiskových. Pro správnou reprodukci a
zpracování PDF dokumentů musí tyto dokumenty splňovat následující požadavky:






























verze PDF dokumentu by měla být 1.3. Nesmí by být menší než 1.3 a větší než 1.6
pokud k tvorbě PDF dokumentu používáte Adobe programy, pak využít buď export do PDF z
Adobe programů nebo aplikaci Adobe Distiller, nepoužívat Acrobat PDFWriter
při tvorbě PDF souboru využít doporučení z normy PDF/X‐1a:2001
PDF dokument nesmí obsahovat zabezpečení a nesmí v něm být zakázán tisk
PDF dokument nesmí obsahovat skryté objekty, které se nebudou tisknout
PDF dokument nesmí obsahovat hypertextové odkazy
maximální pokrytí barvou v jednom místě by nemělo překročit 240% a nesmí překročit 320%. Při
překročení úrovně 240% hrozí prorážení barvy skrz papír na druhou stranu.
nepoužívat indexované barvy jako jsou PANTONE, HKS, apod. (tyto barvy vždy převést do
CMYKového prostoru)
nepoužívat vícekanálový barevný prostor
přiřadit dokumentu barevný profil CMYK: ISO Coated FOGRA39
neskládat černou barvu pomocí míchání jiných barev (třeba pomocí RGB nebo CMY barev)
nepřiřazovat ICC profily objektům (text a vektory) v přímých tiskových barvách (objekty, jenž
obsahují jen jednu ze základních tiskových barev CMYK)
nesmí se používat uživatelské úpravy křivek barev, polotónů a nárůstu tiskového bodu
ze všech průhledných grafických objektů odstranit průhlednost
nepoužívat Type3 písma, používat TrueType nebo OpenType písma
nevektorizovat písma v textu, pokud to není nezbytně nutné pro grafický návrh
nevyužívat programovou podporu tvorby chybějících řezů písem (kurzíva nebo tučné písmo)
vložit všechna použitá písma do PDF dokumentu
dodržet nejmenší povolenou velikost písma 4 body pro písmo na jednom plátu nebo 7 bodů pro
písmo složené na více plátech
omezit počet bodů na cestách a ve vektorech (maximální limit je 5000 bodů v dokumentu)
obrázky rotovat v násobcích 90°, nepoužívat zkosené obrázky
obrázky vkládat ve 100% velikosti (nezmenšovat výsledný prostor pro obrázek vůči samotné
velikosti obrázku)
doporučené rozlišení pro barevné obrázky je mezi 150 až 250 dpi. Nepoužívat větší než 300dpi.
doporučené rozlišení pro pérovky je mezi 400 až 600 dpi, pro pérovky je lepší použít vektory
v PDF dokumentu nepoužívat obrázky s 16bity na barevný kanál
u vložených obrázků nepoužívat JPEG2000 kompresi a u ostatních kompresí volit nejvyšší kvalitu
pokud možno sloučit pozadí a vektorové obrázky s průhledností nebo přechody do jedné vrstvy
jako obrázek v pozadí
pokud je umístěn obrázek přes obrázek, sloučit tyto 2 překrývající se obrázky do jednoho
omezit bílé plochy v obrázcích, pokud nejsou potřeba (například celostránkový obrázek v pozadí s
grafikou jen v polovině obrázku)

