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Proč PDF/X?

Proč PDF/X – jaké jsou výhody PDF/X?

Soubor PDF/X je standardní soubor PDF, ve kterém
jsou zahrnuty minimální požadavky na digitální před-
lohu tisku, tzn. obrázky a písma jsou vloženy, informa-
ce, zda byl proveden TRAPPING nebo ne, musí být
jasně definován TRIM BOX a výstupní záměr.

Představte si soubor PDF/X jako určitý druh seznamu
kontrolních bodů s řadou pravidel, které musí soubor
PDF splnit dříve, než se smí nazývat PDF/X. Jsou-li
splněny určité předpoklady, můžete svůj PDF soubor
uložit jako standard PDF/X.

Ale, POZOR! Další možné chyby v PDF souboru lze
rozpoznat jen kontrolou. Soubor PDF/X ještě není žád-
nou zárukou pro bezchybný PDF soubor!

Seznam kontrolních bodů souboru PDF/X1a:

• Všechna použitá písma musí být vložena do PDF
dokumentu, včetně znaků, metriky a kódování.

• Obrazová data musí být obsažena v PDF dokumen-
tu, bez odkazů a OPI komentářů.

• Tisková data musí být v barvách CMYK nebo
Greyscale, mohou obsahovat přímé barvy, barvy
RGB a CIE-Lab jsou zakázány.

• Komentáře a pole formulářů nejsou v rámci koneč-
ného formátu povoleny.

• Hraniční rámečky Trim box a Media box musí být
definovány.

• Komprimace ZIP a JPEG jsou povoleny, LZW kom-
primace je zakázána.

• Výstupní záměr: pojmenování podmínky tisku, pro
kterou byl PDF soubor vytvořen.

Jaké jsou rozdíly mezi standardy PDF/X-1a, PDF/X-3
a PDF/X-4?

Nejčastěji používané standardy jsou PDF/X-1a, PDF/X-
3 a PDF/X-4. V podstatě se liší tím, že u standardu
PDF/X-3 je kromě barev CMYK, Greyscale a přímých
barev povoleno navíc používání nezávislých barevných

prostorů na zařízení. Standard PDF/X-4 povoluje navíc
nativní průhlednosti a vrstvy.

PDF/X-1a:2001 – zahrnuje pouze CMYK a přímé
barvy, založená na verzi PDF 1.3
(nejrozšířenější standard PDF/X)

PDF/X-1a:2003 – aktualizace verze PDF/X-1a:2001,
založená na verzi PDF 1.4

PDF/X-3:2002 – podporuje kromě CMYK a pří-
mých barev také barvy RGB, Lab
a ICC-based, založená na verzi
PDF 1.3

PDF/X-3:2003 – aktualizace verze PDF/X-3:2002,
založená na verzi PDF 1.4

PDF/X-4 – nový standard na bázi PDF 1.6.
Kromě CMYK a přímých barev,
podporuje PDF/X-4 také barvy
RGB, CIE-Lab a ICC-based, navíc
povoluje použít nativní průhled-
nosti a vrstvy.
PDF soubory, které obsahují prů-
hlednosti, obrazová data v RGB
barvách nebo přímé barvy, je
možné dodat jen po konzultaci!

Jak vytvořit soubory PDF/X
Běžné programy jako Adobe InDesign od verze CS2
nebo QuarkXPress od verze 6.5 jsou již schopny sou-
bory PDF/X vytvořit přímo.

Ale, POZOR! U PDF exportu je možné zahrnout průh-
lednosti, vrstvy a ICC profily společně do PDF soubo-
ru. To může vést v předtiskové přípravě k vážným pro-
blémům.

Na následujících stranách je popsán jak klasický způ-
sob “PostScript – Distiller – do PDF”, tak i “přímý
export” z běžných programů.
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PS přes PDF export pomocí QuarkXPress 8.x/9.x

Vytvoření PS souboru pomocí XPress 8.x and 9.x

Kvalita exportovaných PostScriptových (PS) souborů
je vyšší než vytvoření souborů pomocí masky tiskárny.
To se týká zejména vytvoření řezacího rámečku (Trim
box).

PostScript (PS) export
V menu “QuarkXPress”>“Preferences” (1):
Vyberte vlevo “PDF” a zkontrolujte nastavení
“Create PostScript File for Later Distilling”.

V menu “File”>“Export”>“Layout as PDF…” (2);
Zkontrolujte následující nastavení v části “Options...”:
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PS přes PDF export pomocí QuarkXPress 8.x/9.x

Během exportu QuarkXPress vloží písma (8) pouze
jako podskupiny ve výchozím nastavení. Jde to bez
problémů. Nicméně případné změny v textech PDF
souboru jsou pak náročnější.

Pokud jste využili volby “Transparency” (průhledno-
sti), musíte nejprve vybrat “Flatten Transparency” (12)
s cílem sloučit průhlednosti! Prosím použijte následu-
jící nastavení:

V nastavení OPI a JDF by neměla být zvolena žádná
změna nastavení. Potom uložte PostScript a distilujte
pomocí aplikace Acrobat Distiller, jak je uvedeno na
straně 11 a následujících!
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PDF přes PDF export pomocí QuarkXPress 8.x/9.x

Vytvoření PDF souboru přes přímý PDF export
pomocí aplikace QuarkXPress 8.x a 9.x

Jak již bylo uvedeno, je vždy lepší a doporučeno vytvo-
řit PDF soubor pomocí aplikace Acrobat Distiller.
Pokud však Acrobat Distiller nemáte, QuarkXPress
nabízí také možnost přímého exportu PDF.

PDF export
V menu “QuarkXPress”>“Preferences” (1): V seznamu
na levé straně vyberte “PDF” a zvolte “Direct to PDF”.

V menu “File”>“Export”>“Layout as PDF…” (2);
Zkontrolujte následující nastavení v části “Options...”,
jak je uvedeno na stranách 3 a 4 s výjimkou nastavení
komprese (3) na následujícím obrázku.

U přímého PDF exportu byste měli v závislosti na po-
žadované kvalitě provést komprimaci obrázků, aby se
snížil objem dat. U uvedeného nastavení jsou všechny
obrázky s vyšším dpi než 450 redukovány na 450 dpi.

Tímto způsobem výstupu vytvoří QuarkXpress nevidi-
telný PostScriptový soubor, který je pak převeden do
PDF souboru pomocí interního modulu Jaws Engine.
U velmi mnoha procesů vznikají “dobré” PDF soubory,
zatímco složité konstrukce a provedení včetně stínů
nebo otočené obrázky mohou způsobit mnohem složi-
tější PDF soubory, které se nemusí vytisknout správně.

Úspěšně vyhodnocené PDF soubory, vytvořené
pomocí přímého PDF exportu obsahují:
• razítko PDF/X
• všechna písma
• pouze CMYK a/nebo přímé barvy
• žádné RGB nebo CIE-Lab barvy
• platný Trim box a Bleed box
• výstupní záměr
• informace o Trappingu
• žádné průhlednosti
• obrázky s různým rozlišení (dpi)
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Vytvoření PS souboru pomocí Adobe InDesign CS5

Adobe InDesign CS umožňuje sice exportovat PDF
soubory přímo, přesto doporučujeme používat aplikaci
Acrobat Distiller.

Zvolte “Soubor”>“Tisknout”, v menu “Všeobecné” (1),
můžete vybrat “PostScriptový soubor” jako tiskárnu
a “AdobePDF 8.0” jako PPD.

Konfigurace tiskárny

Tiskárnu nakonfigurujte dle následujícího nastavení.
Velikost papíru a orientace (2): Vyberte “Vlastní” pro
velikost papíru a polohu stránky nastavte “Na střed”.

Odsazení “Posun” tiskových značek (3) nastavte 5 mm
a spadávku 3 mm pro všechny strany dokumentu.

V nabídce “Výstup” vyberte barvu “Složené CMYK”
(4), i když použijete přímé barvy. Tyto barvy budou
společně zapsány do PS souboru.
Jestliže nemají být použity žádné přímé barvy, doporu-
čujeme je převést nebo nahradit CMYK barvami.

6

PostScript export pomocí Adobe InDesign CS5/CS6
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PostScript export pomocí Adobe InDesign CS5/CS6

V menu “Správa barev” (6)+(7) zvolte jako profil
tiskárny takový ICC profil, pro který je dokument
určen. Prosím zkontrolujte všechna nastavení správy
barev, když je CMM aktivovaný.

Ale, POZOR! “Zachovat číselné hodnoty CMYK” (6),
aby nedošlo k nechtěné CMYK/CMYK konverzi.

Potom uložte PostScript a distilujte pomocí aplikace
Acrobat Distiller. Znovu zkontrolovat a provést ještě
kontrolu před výstupem (Preflight).
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Přímý export PDF pomocí Adobe InDesign CS6

Od verze Adobe InDesign CS2 je možné vytvořit PDF
soubor přímo bez použití aplikace Acrobat Distiller.

Přímý export PDF pomocí Adobe InDesign CS6

Prosím vyberte “PDF/X-1a:2001” jako Přednastavení
Adobe PDF (1) a přizpůsobte všechna následující
nastavení.

Pouze jen v případě, že definujete v poli Kompatibilita
“Acrobat 4 (PDF 1.3)” (1) jsou průhlednosti sloučeny
v aplikaci InDesign.

V menu “Komprese” (2) můžete v případě potřeby
vybrat JPEG kompresi. Tímto způsobem jsou obrázky
komprimovány efektivněji (viz strana 8), než je tomu
u komprese ZIP.

Pokud pracujete s aktivovaným CMM, měli byste upra-
vit menu “Barvy” (4). U funkce “Zásady zahrnutí profi-
lů” vyberte “Nevkládat profily”, protože aplikace
InDesign jinak připojí ICC profily ke všem objektům.
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Po exportu všech PDF souborů proveďte ještě
kontrolu před výstupem (Preflight).
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Přímý export PDF pomocí Adobe InDesign CS6
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Adobe Acrobat Distiller 9/X
Na následujících stranách vám popíšeme doporučená
nastavení pro práci s aplikací Acrobat Distiller, pokud
ho používáte k převodům do PDF.
V menu “Distiller” > “Nastavení” zvolte Upravit nasta-
vení Adobe PDF. Nastavení Adobe PDF potom upravte
podle našich doporučení a uložte. Aktuální nastavení
si můžete také stáhnout z našeho FTP serveru.

V této složce najdete všechny nezbytné informace a
nastavení (Joboptions) k vytvoření souborů PDF/X-1a.

Upozornění
Bikubické převzorkování, ano nebo ne?
Upravili jsme nastavení “Vzorkování” na “Bikubické
převzorkování na” (1) námi zadané hodnoty.
Barevné obrazy a obrazy ve stupních šedi na 300dpi
pro barevné a 1200dpi pro monochromatické obrazy.
Tyto hodnoty jsou pro nás a další zpracování v tisku
dostačující a mají výhodu podstatně menšího objemu
dat.
Na druhé straně však mohou způsobit špatné obrazo-
vé výsledky v důsledku stráty dat, zejména u znovu
digitalizovaných dat, uměleckých kreseb nebo skeno-
vaných obrazů, které potřebují vysoké rozlišení.

Z tohoto důvodu doporučujeme předem kontrolu a re-
vizi práce a pokud je to nutné, tak upravit nastavení
podle požadavků.

ZIP nebo JPEG komprese?
ZIP místo JPEG komprese! (2) V tomto případě musí
být kvalita a možnosti správy vyrovnány (menší množ-
ství dat pomocí komprese JPEG proti většímu množ-
ství dat s použitím komprese ZIP).
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Nastavení pro Adobe Acrobat Distiller 9/X

1

2
� � � nebo � � �

Aktuální PDF informace

& downloads

ftp://nt.leykam.si
uživatelské jméno: gast

heslo: gast
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Nastavení pro Adobe Acrobat Distiller 9/X
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Kontrola PDF v Adobe Acrobat X

Všechny vámi vytvořené PDF soubory doporučujeme
ještě jednou zkontrolovat v Acrobatu. K tomu byste
měli nejdříve provést některá přednastavení.

Základní nastavení

V menu “Acrobat” > “Předvolby” > “Všeobecné” zvolte
“Zobrazení stránky” a nastavte vše, jak je znázorněno
na obrázku (1) níže.

Funkce “Používat lokální písma” musí být bezpodmí-
nečně vypnuta, jinak budou vložená písma správně
zobrazena, ovšem budou chybět v dalším zpracování.
Nastavení správy barev (2) je velmi důležité pro pří-
pad, že narazíte na chyby a budete muset převádět
barvy v Acrobatu (např. RGB obrazy). Zásadně ale
platí, pokud najdete nějaké chyby, tak byste je měli
opravit v původním souboru!

1. Kontrola náhledu výstupu

V Acrobat menu “Nástroje” > “Tisková produkce” (3)
klikněte na druhou položku “Náhled výstupu”.

Zde si můžete prohlédnout, které barvy jsou použity
ve vašem dokumentu. V záložce “Výtažky” můžete zvo-
lit, jaké barvy chcete zobrazit (např. zda jsou v doku-
mentu použity RGB nebo přímé barvy.

Pokud se vám nic nezobrazí v náhledu “Není CMYK
zařízení”, pak jsou vaše data (co se barev týče) v po-
řádku a vhodná pro tisk.

2
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Kontrola PDF v Adobe Acrobat X

2. Kontrola vlastností dokumentu

V menu “Soubor” > “Vlastnosti” můžete najít v záložce
“Popis” (4) všeobecné informace o PDF dokumentu
(název titulu, datum vytvoření, datum poslední změny
a tvůrce PDF).

Zabezpečení
Vámi dodané PDF soubory nesmí obsahovat žádná
zabezpečení (5), protože jinak by nebylo možné je dále
zpracovat.

Vložená písma
V záložce “Písma” (6) můžete zkontrolovat, zda jsou
správně vložena všechna písma použitá v dokumentu.
Funkce “Vložená podmnožina” znamená, že jsou vlo-
ženy jen použité znaky, což však není žádný problém
pro tisk. Korektury textu nelze ovšem dodatečně za
určitých okolností provádět.

Informace o verzi PDF/X
V záložce “Vlastní” (7) najdete informace o vlastnos-
tech PDF souboru.

4

5

6

7



14

Kontrola PDF v Adobe Acrobat X

3. Kontrola velikosti stránky a okrajů

V Acrobat menu “Nástroje” > “Tisková produkce” klik-
něte na položku “Nastavit rámečky stránky” (8) a za-
trhněte volbu “Zobrazit všechny rámečky”. Pokud zvo-
líte “Rámeček řezání”, tak zjistíte velikost stránky,
okraje a rozsah (9).

9
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4. Funkce kontroly před výstupem

Adobe Acrobat nabízí několik předdefinovaných profi-
lů kontroly před výstupem, které lze použít ke kontrole
PDF souborů. Dále obsahuje i profily pro případné
opravy chyb prováděné např. těsně před tiskem.
Není doporučeno používat takzvané funkce Fix-Up,
protože často způsobují více chyb, než opraví!

Zásadně doporučujeme případné chyby opravovat
v originálních (původních) souborech!

Kontrola před výstupem v Acrobat X
V Acrobat menu “Nástroje” > “Tisková produkce” klik-
něte na položku “Kontrola před výstupem” (10).
Pokud vyberete “Ověřit souhlas s PDF/X-1a” (11), tak
můžete zkontrolovat kompatibilitu s PDF/X1a.
Tímto způsobem jsou kontrolovány relevantní parame-
try pro tisk, jako např. rozlišení a komprese obrazů,
barevné prostory, velikosti stran, písma, ICC profily,
atd. (12).

15

Kontrola PDF před výstupem v Adobe Acrobat X
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Ujistěte se, že vaše PDF soubory pouze analyzujete!
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Kontrola PDF před výstupem v Adobe Acrobat X

Dosažení shody PDF/X
V případě, že ještě nemáte soubor PDF/X, naleznete
tuto potřebnou funkci v záložce “Standardy”(13).

Kliknutím na “Pokračovat …”, lze zvolit verzi, nebo-li
standard PDF/X (14). Vyberte “Uložit jako PDF/X-1a”.

Ve výstupním záměru “Pro následující podmínku
prohlížení nebo tisku” se uvádí (popisuje), pro který
způsob tisku jste svá data vytvořili (15). Uložte doku-
ment jako PDF/X-1a a vyberte “Uložit jako …”.

Po další revizi bude mít dokument status PDF/X (16).

13

14 16

15
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Přenos digitálních dat

Pro přenos dat na náš FTP server budete potřebovat
uživatelské jméno a heslo, které si můžete vyžádat
u pracovníků přípravy výroby (pre-press).

Na FTP server ukládejte svá data do složek a s jas-
ným označením souborů! O uložení dat je nutné nás
vždy informovat e-mailem nebo telefonicky.

K výrobě každé zakázky musí být dodána maketa celé
tiskoviny! Pokud od vás nedostaneme žádnou maketu,
tak vám poskytneme (e-mailem) pro vaši a naši jistotu
zabezpečený odkaz (Secure Link) pro kontrolu a potvr-
zení vaší zakázky.
Z tohoto důvodu žádáme naše zákazníky, aby vždy
uvedli také e-mailovou adresu(y).

V případě dalších technických dotazů ohledně přenosu dat, vytvoření obrazů a PDF souborů kontaktujte, prosím, naše
specialisty na oddělení přípravy výroby (pre-press), Tel.: +420 516 205 190, 230, 231.

E-Mail
Neudörfl/Müllendorf: ctp.neudoerfl@leykamletsprint.com
Maribor/Hoče: ctp@leykam.si
Břeclav: osvit@moraviapress.cz

FTP
Požádejte o uživatelské jméno a heslo!
Neudörfl: ftp://ctp.neudoerfl.leykamletsprint.com
Maribor/Hoče: ftp://nt.leykam.si
Břeclav: ftp://ftp.moraviapress.cz

FAX
Neudörfl/Müllendorf: +43/(0)5/9005-3517
Maribor/Hoče: +386/(2)/61655-40
Břeclav: +420/516 205 204

Pokud máte nějaké problémy s přenosem dat nebo jakékoliv dotazy,
neváhejte kontaktovat naše zaměstnance:

TELEFON
Neudörfl/Müllendorf: +43/(0)5/9005-3317, 3319
Maribor/Hoče: +386/(2)/61655-27, 93
Břeclav: +420/516 205 190, 230, 231

Aktuální PDF
informace jso

u ke stažení

na našich we
bových stránk

ách:

www.leykaml
etsprint.com



18

Všeobecné informace
o typech papíru a barevných profilech

Další informace k PDF/X a downloads aktuálních profilů najdete na níže uvedených webových stránkách:
http://www.eci.org/en/downloads (European Color Initiative)
http://www.pdf-x.cz
http://www.gwg.org (Ghent PDF Workgroup)
http://www.pdfx-ready.ch
http://www.prepress.ch
http://www.cleverprinting.de

TP Typ papíru / Popis / Určení Gramáž TR TAC ICC Profil Refer. Rok

1/2 (1) archový ofsetový tisk, papír KL

(2) archový ofsetový tisk, papír KM
115 g/m2 AM 330 ISO Coated v2 (ECI) Fogra39L 2007

1/2 115 g/m2 AM 300 ISO Coated v2 300 (ECI) Fogra39L 2007

1/2 115 g/m2 FM 300 PSO Coated NP 300 ISO12647 (ECI) Fogra43L 2008

1/2 115 g/m2 FM 330 PSO Coated NP 330 ISO12647 (ECI) Fogra43L 2008

3 kotoučový ofsetový tisk, papír LWC 70 g/m2 AM 300 PSO LWC Improved (ECI) Fogra45L 2009

3 70 g/m2 AM 300 PSO LWC Standard (ECI) Fogra46L 2009

4 archový ofsetový tisk, papír BO 115 g/m2 AM 300 PSO Uncoated ISO12647 (ECI) Fogra47L 2009

4 115 g/m2 FM 300 PSO Uncoated NP ISO12647 (ECI) Fogra44L 2008

5 uncoated yellowish, Offset (nepoužívá se) 115 g/m2 AM 320 ISO Uncoated Yellowish Fogra30L 2004

SC kotoučový ofsetový tisk, papír SC AM 270 SC Paper (ECI) Fogra40L 2007

MFC kotoučový ofsetový tisk, papír MFC AM 280 PSO MFC paper (ECI) Fogra41L 2008

SNP kotoučový ofset. tisk, papír SNP (novinový) AM 260 PSO SNP paper (ECI) Fogra42L 2008

Typy papíru a ICC profily (ECI offset profiles 2009)

Vysvětlivky ke zkratkám: TP: Třída papíru; TR: Typ rastru; TAC: Nastavení maximálního pokrytí archu barvou; Refer.: Referenční soubor; AM: Autotypický rastr;
FM: Frekvenčně modulovaný rastr (stochastický); ISO: Mezinárodní organizace pro normalizaci; ECI: European Color Initiative; PSO: Process Standard Offset

Aktualizováno: 3. 8. 2009


