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Je táto e-kniha  
pre Vás?
S najväčšou pravdepodobnosťou áno!

Najmä pokiaľ sa zaoberáte grafickým 
dizajnom, ste zodpovední za tvorbu 
komunikácie alebo plánujete použitie 
katalógu ako jedného z nástrojov svojej 
marketingovej stratégie. Túto publikáciu 
venujeme osobám začínajúcim aj 
pokročilým v grafickom dizajne, brand 
manažérom, hľadajúcim moderné a 
netradičné riešenie v propagačných 
aktivitách a tým, ktorí nezačínajú svoj deň 
bez ohromnej porcie inšpirácie!
Na nasledujúcich stránkach e-knihy 

nájdete mnoho reálnych príkladov  
z rozsiahlej zbierky tímu Justprint  
a zaujímavých riešení zo sveta tlače, 
marketingu a tvorby. Pripravte sa aj 
na veľkú pilulku technických znalostí, 
pripravenú tak, aby sa dala ľahko 
prehltnúť. Pozrite sa, čo Vás čaká na 
ďalších stránkach!

Kto sme a prečo sme 
vytvorili túto e-knihu?
Hovoria nám #OdborníciNaTlač

Už viac ako 10 rokov prijímame 
objednávky na druhej strane platformy 
justprint.sk. V rade na ofset sme prehodili 
viac ton materiálov, než Dwayne Johnson 
na všetkých svojich tréningoch, a pri 
našej práci sme videli takmer všetko 
– od dokonale orezaných projektov 
katalógov, ktoré v očiach vyvolávajú závisť, 
až po tie v ktorých sa objavili technické 
chyby, o ktorých sa nám dodnes v noci 
zdá. S takou hromadou tlačiarenských 
skúseností by bolo hriechom sa s Vami 
o svoje znalosti nepodeliť, preto vznikol 
nápad na túto e-knihu. Tohtoročné 

vydanie tejto publikácie bolo vizuálne 
osviežené a aktualizované o najnovšie 
trendy v tlačiarskej aj úžitkovej grafike. 
V nasledujúcich kapitolách sa dozviete 
viac o navrhovaní katalógov, prejdete si 
cestu od návrhu k realizácii a dozviete sa 
o osvedčených postupoch a najčastejších 
chybách pri navrhovaní katalógov. 
 

Zostaňte s nami až do konca, stojí to za to!

Tým Justprint.sk
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Úvod
V časom zameriavajúcich sa na technológie, 
vysokorýchlostné pripojenie a ľahký prístup k 
informáciám túžia značky zväčšiť svoju prítomnosť v 
digitálnom svete. Môže však digitál úplne nahradiť 
papier? Asi nie tak rýchlo.

Dynamicky sa rozvíjajúca oblasť 
grafického dizajnu a modernej online 
tlače, umožňujúca realizáciu zákaziek 
24/7, znamená, že fyzické reklamné 
materiály nestrácajú význam. Udržujúca sa 
obľuba tlače nie je daná iba rozvíjajúcou 
sa technológiou. Pozrime sa na výsledky 
prieskumu, ktoré hovoria priamo - papier 
má stále tú silu!

Prieskum vykonaný agentúrou Millward 
Brown zistil, že sú papierové marketingové 
materiály prijímané lepšie ako digitálna 
reklama. Fyzické tlačené médiá majú 
väčší vplyv na mozog a zanechávajú hlbší 
odtlačok podobný tomu, aký vzniká v 
dôsledku priameho kontaktu s produktom. 
(The Print Campaign Analysis Prepared for 
MPA by Millward Brown.)

Používanie tlačených reklamných 
materiálov je stále spôsob, ako 
vyniknúť a vyhrať boj o pozornosť 
svojho zákazníka, a v prvej línii 
vystupuje katalóg, ktorý 

Vám umožní dosiahnuť miesta, kam 
internet nikdy nebude mať prístup.

Kde berieme tú istotu? Keďže poznáme 
katalógy ako nikto iný, v priemere 
vybavujeme jednu objednávku každých 
pätnásť minút. Naše skúsenosti nám 
umožnili zobrať kompletné znalosti z 
oblasti designu a tlače katalógov, ktoré  
s Vami práve zdieľame.

Papier,
alebo snáď  
niečo iné? To je  

otázka
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Začiatok práce  
s katalógmi
Nápad by mal byť rovnako dobrý ako prevedenie. 

Než si objednáte katalóg na 
tlač, zvážte, či je štruktúra 
a obsah premyslená 
a či samotný produkt 
zodpovedá predpokladom 
marketingovej stratégie 
Vašej značky. Prečo je to 
také dôležité? Odpoveď je 
príklad zo seriálu „Priatelia”.

Jedenásty diel šiesteho radu 
je 22-minútovou reklamou 
sieti obchodov Pottery
Barn (niečo ako európska 
IKEA). Začína tým, že si 
Rachel berie od Chandlera 
nový katalóg obchodu a 

prezerá si v ňom stolík, ktorý 
si práve objednala.
Prípad? Samozrejme, že 
nie! Ide o klasický product 
placement. Ukázalo sa, 
že väčšina dekorácií v 
miestnosti seriálových 
hrdinov pochádza práve z 
tohto obchodu.

Predajná stratégia Pottery 
Barn je založená na tlači 
a distribúcii zásielkových 
katalógov. Ich časopis je 
jedným z najpopulárnejších 
v USA a jedná sa o 
kultové čítanie všetkých 

shopaholikov. Náklady na 
papierové katalógy sú raz 
z najdôležitejších pozícií v 
marketingovom rozpočte 
tejto siete.

Jednak samotný katalóg 
je ako každý iný katalóg! 
Obsahuje atraktívne 
fotografie, má pekné 
usporiadanie, informuje 
užívateľov o cenách a 
vlastnostiach produktov. 
Ak je však vtkaný do 
konkrétnych strategických 
aktivít a použitý v 
premyslenej propagačnú 
akciu, získava dodatočnú 
hodnotu.

MARKETING UŽ NIE JE O 
VECIACH, KTORÉ ROBÍTE, 
ALE PRÍBEHOCH, KTORÉ 

ROZPRÁVATE.
Seth Godin

Páčia sa vám také výrečné 
príklady? Zostaňte s nami 
až do konca, pretože ďalšie 
nájdete na nasledujúcich 
stránkach tejto e-knihy.

Dobrý príbeh je 

jednoduchý, konkrétny a 

zaskakujúci, ale poza tým 

tiež vzbudzuje emócie.
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Navrhnite 
rozvrhnutie 
obsahu
Už viete, že dobrý projekt  
je základ!

Začnite teda vytvorením 
mriežky, ktorá udrží 
podobu vášho katalógu 
aj po niekoľkých hlbších 
krízach. Najlepšie je, keď 
si dodatočne navrhnete 
schému, do ktorej na úplný 
záver vložíte fotky, texty a 
grafiku.

Pri sadzbe tejto publikácie 
sme vopred predpokladali 
rozvrhnutie textu, fotografií 
a grafiky. Tým sme ovplyvnili 
transparentnosť a harmóniu 
projektu. Toto riešenie 
dobre funguje nielen pri 
dlhých a komplikovaných 
publikáciách - stĺpcové 
usporiadanie, najrôznejšie 
textové a grafické štýly 

systematizujú a uľahčujú 
prácu na katalógu.

Viac o vytváraní 
modulárnych mriežok sa 
dozviete v knihe „Mriežky, 
alebo princípy typografickej 
kompozície“ od Kimberly 
Elam, v ktorej autorka 
uvádza základné funkcie 
a pokyny pre vizuálnu 
organizáciu a odhaľuje 
tajomstvo vytváranie dobrej 
kompozície, pomocou 
modulárnych mriežok 
ako nástroj dynamickej 
komunikácie.

zaujímavé!

Napríklad:
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30 | Grafické trendy pri navrhovaní katalógov

Animácia

Pohyblivá grafika je v trende už niekoľko 
rokov, ale v roku 2022 definitívne posilní 
svoju pozíciu a bude diktovať podmienky 
v projektoch webových stránok a obsahu 
zverejňovaného na sociálnych sieťach 
(vrátane reklamy). 

Animácia je spôsob, ako vyniknúť a šanca 
upútať pozornosť, a preto ani tento rok 
nebudú chýbať experimenty s touto 
formou kreatívneho vyjadrenia.

300 DPI 72 DPI

4. A prečo je to 
tak rozmazané?

53 | 7 hlavných hriechov pri práci s katalógmi 

27 | Formáty a druhy katalógov a podkladov

1. Tlačené reklamné materiály sú spôsob, 

ako vyniknúť a vyhrať boj o pozornosť 

zákazníkov. Postarajte sa o premyslený a 

ucelený projekt, ktorý bude nielen zdrojom 

informácií o firme či ponuke, ale bude aj 

rozprávať príbeh.

2. Než začnete navrhovať, premyslite 

si obsahové rozvrhnutie – nastavte typ 

mriežky a schému tak, aby bol výsledný 

produkt čitateľný a vizuálne atraktívny. 

3. Vyberte si vhodný formát – od neho sa 

bude odvíjať rozvrhnutie celého výtvoru a 

typ fotografií a grafiky, ktoré si pre tvorbu 

katalógu zvolíte. K dispozícii máte formáty 

vertikálne, horizontálne aj štvorcové. 

4. Nebojte sa experimentovať a hrať sa so 

vzorcom. V Justprint si môžete vybrať z 3 

typov katalógov - šité, lepené a špirálové

5. Vyberte si papier - k dispozícii máte 

tradičný kriedový papier, ofsetový papier 

a celý rad dekoračných papierov pre ešte 

lepší výsledný efekt.

6. Okoreňte dizajn zušľachteniami - 

najdôležitejšie prvky na obálke zvýraznite 

UV lakom alebo všetko potiahnite soft 

touch fóliou. Váš katalóg bude vyčnievať 

medzi ostatnými a bude ťažké okolo neho 

prejsť ľahostajne. 

7. Stavte na personalizáciu – nič nefunguje 

tak dobre, ako komunikácia smerujúca 

priamo k príjemcovi. Máte naozaj ohromný 

priestor – môžete použiť vložku, do ktorej 

môžete umiestniť individuálnu správu 

alebo – pokiaľ posielate katalógy klientovi – 

personalizovať obálku.

01
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67 | Príprava katalógu pre tlač

Lepený katalóg - 
príprava obálky  
Pri nastavovaní pracovnej plochy obálky v lepenom 
katalógu je potrebné okrem sčítania dvoch šírok 
cieľového formátu vziať do úvahy aj šírku chrbta. Na 
vnútornej strane obálky by mal byť chrbát ponechaný 
ako biele, nepotlačené pole. Vo viazarni budú mať na 
čo lepiť vnútorné stránky.

Tu by mal byť súbor 
pripravený vo forme 
dvojstránkového listu s 
nasledujúcimi rozmermi:

čistý formát + chrbát + čistý 
formát x výška

Súbor s obálkou lepeného 
katalógu by mal byť 
pripravený vo forme 
dvojstránkového listu a 
obsahovať:

- na prvej strane - obálka IV, 
chrbát, obálka I,

- na druhej strane - obálka II, 
chrbát (nepotlačený), obálka 
III.

Čo je uzavretý (čistý) 
formát?

je to cieľový formát – teda 
ten, ktorý držíte v ruke v 
zloženej podobe. V prípade 
lepených katalógov má 
podobu 2 zložených stránok, 
ktoré sa po rozložení stanú 
rozkladacími. Hrubý formát 
je formát otvorený - výrobný, 
teda formát, ku ktorému 
sa pridávajú spadávky (sú 
orezané v neskoršej fáze 
výroby).

Nepotlačený chrbát 
vnútornej obálky

Pri navrhovaní lepených 
katalógov treba pamätať 
na nepotlačený chrbát 
vnútornej obálky. Vďaka 
tomu bude lepenie v tomto 
mieste trvalé. Ponechanie 
grafiky na chrbte môže 
spôsobiť odlepenie vnútra 
od obálky.

Pokiaľ má vonkajšia 
obálka silné pokrytie 
farbou, stojí za to zvážiť 
dodatočné zušľachtenie 
fóliou, ktoré zníži riziko 
prasklín na chrbte.

Pamätajte: Formát 
je nutné zväčšiť o 
rozmer spadávok.

89 | Objednanie a tlač katalógu. Krok za krokom

A aký podklad?
Papier má vplyv na kvalitu, objem a cenu katalógu.

Ofsety sú nenatierané papiere. 
Najúspornejšou verziou je ofsetový papier 
s gramážou 90 g. Tie s vyššou gramážou 
vyzerajú naozaj pôsobivo a zároveň

Papiere EKO, V našej ponuke sú to napr. 
Woodstock Betulla 285 g alebo Kraftliner 
250 g. 

Papiere sa výborne hodia ako obaly 
katalógov. Takéto podklady budú dobrým 
úvodom do portfólia alebo dizajnového 
katalógu produktov.

Kriedy. Katalóg môžete vytlačiť aj na 
natieraný, čiže kriedový papier – matný 
alebo s jemným leskom. Tieto druhy 
podkladov vďaka špeciálnemu povlaku 
neabsorbujú farby ako tie nenatierané. 
Výsledkom je, že vytlačené farby sú 

intenzívnejšie. U nás si môžete vybrať tlač 
na kriedový papier s gramážou od 90 do 
350 g.

Ak na našej webovej 

stránke nenájdete ten 

správny produkt alebo 

máte iné otázky, napíšte 

nám, radi Vám pomôžeme.

zhr
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Navrhnite 
rozvrhnutie 
obsahu
Už viete, že dobrý projekt  
je základ!

Začnite teda vytvorením 
mriežky, ktorá udrží 
podobu vášho katalógu 
aj po niekoľkých hlbších 
krízach. Najlepšie je, keď 
si dodatočne navrhnete 
schému, do ktorej na úplný 
záver vložíte fotky, texty a 
grafiku.

Pri sadzbe tejto publikácie 
sme vopred predpokladali 
rozvrhnutie textu, fotografií 
a grafiky. Tým sme ovplyvnili 
transparentnosť a harmóniu 
projektu. Toto riešenie 
dobre funguje nielen pri 
dlhých a komplikovaných 
publikáciách - stĺpcové 
usporiadanie, najrôznejšie 
textové a grafické štýly 

systematizujú a uľahčujú 
prácu na katalógu.

Viac o vytváraní 
modulárnych mriežok sa 
dozviete v knihe „Mriežky, 
alebo princípy typografickej 
kompozície“ od Kimberly 
Elam, v ktorej autorka 
uvádza základné funkcie 
a pokyny pre vizuálnu 
organizáciu a odhaľuje 
tajomstvo vytváranie dobrej 
kompozície, pomocou 
modulárnych mriežok 
ako nástroj dynamickej 
komunikácie.

zaujímavé!

Napríklad:
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CD: Jessica Gronau, Phillip Wienberg
AD: Cornelius Hafemeister
CW: Nadja Preyer

Foto: Uwe Duettmann
Postproduction: Digitales Leben

Agency: Philipp und Keuntje
Client: Audi AG

Vyberte 
vhodný 
formát
Produkt a služba do značnej  
miery určujú formát.

Pri tvorbe produktového 
katalógu pre značku, ktorá 
predáva lyže, nebude 
výber štvorcového formátu 
tým najlepším riešením. 
Vertikálne formáty budú 
dobre vyzerať s obsahom, v 
ktorom prevažujú fotografie 
zhotovené na výšku.
Štvorcové a horizontálne 
formáty budú najlepším 
riešením na prezentáciu 
nových trendov, inšpirácií, 
ale aj sezónnych publikácií, 
portfólií, obrazových 

09 |  Formáty a druhy katalogů a podkladů 
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katalógov a trendbookov.

V katalógu značky Audi bol 
použitý horizontálny formát, 
ktorý umožňoval použitie 
panoramatických fotografií 

zdôrazňujúcich komfort a 
eleganciu vozidla.

Čo Vás napadne po 
zhliadnutí týchto 
vizualizácií? Očami svojej 
fantázie vidíte pohodlnú, 
elegantnú limuzínu? 
Skvelé, efekt bol 
dosiahnutý! To všetko 

vďaka optickému klamu 
ovplyvnenému formátom 
katalógu.

www.behance.net/gallery/70092913/Audi-Q8-Katalog?tracking_source=search%257Ckatalog

Napríklad:
I L  ve 

You
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Vyberte papier
Na tejto voľbe závisí ako efekt, kvalita,  
tak aj cena katalógu. 

Pokiaľ máte záujem o ekonomickú variantu, 
zvoľte nízku gramáž, napr. 90 g. 
Avšak čím vyššie, tým bližšie ste WOW 
efektu.

Ak chcete 
niečo viac,

zvážte kriedové,  

dekoratívne, kraftové alebo 

oofsety s v
yššou gramážou.
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sú plne matné, bez 
akýchkoľvek odleskov

dobre sajú farbu 
a neblednú

neunavuj svoj zrak

dá sa na ne písať perom, 
obtlačiť pečiatky a 
atrament sa nerozmazáva
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         Ofsetové
papiere (nepoťahované)
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môžu byť s matným 
alebo lesklým povrchom

 „nesajú” farbu, farby sú 

živé a veľmi intenzívne 

povrch je hladký  
na dotyk

Kriedové

papiere
inak poťahované

    majú 
ten 
ligot
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Kraftové a ofsetové podklady s vysokou gramážou umožňujú nekonvenčné využitie a navyše zapadajú do trendu ECO. Kraftliner a Woodstock Betulla sú jednými z týchto papierov. Oba sú vyrábané podľa

 prísnych ekologických noriem a pochádzajú čiastočne z recyklácie. vďaka čomu sú znova recyklovateľné. Oba sú ideálne na obálku katalógu.

     Recyklované
papíere 

I     cookie”I     cookie”
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Neštandardné riešenie
 

Autorské riešenia poskytujú jedinečnú príležitosť 
vytvoriť „novú kvalitu“ a prekračovať obvyklé vzory.

Stále populárnejšie sa stáva pridávať do katalógov dekoratívne papierové vložky, 
priehľadné obálky alebo diferenciácia veľkosti vložiek. Geniálnym príkladom 

neštandardného riešenia je katalóg DHL. Na strane z priehľadnej fólie je vytlačený kuriér 
s balíkom, ktorý na jednej strane balík vyzdvihne a prenesie ho na druhú. Existuje snáď 

výrečný spôsob, ako ukázať, čím sa spoločnosť zaoberá?

Sme pripravení  
realizovať  
neštandardné zákazky!
easy way to print!

www.logistics.
dhl/pl
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Vďaka tejto implementácii 
získala značka 
dodatočný virálny efekt 
– riešenie sa objavilo 
na najvýznamnejších 
weboch venujúcich sa 
marketingovej komunikácii 
a grafike.

Medzi ďalšie zaujímavé 
príklady neštandardného 
použitia patrí odlíšenie 
veľkosti stránok alebo 

pridanie preloženého 
archu ozdobného papiera 
– tie sa budú dobre hodiť 
v špirálovom alebo šitom 
katalógu.

V Justprint realizujeme tlač 
na transparentné materiály 
ako zákazky neštandardné.

Originálny vzhľad je 
však možné dosiahnuť aj 
inými spôsobmi. Pridajte 
do klasického katalógu 
transparentnú obálku s 
potlačou alebo navrhnite 
dodatočné, voľné, farebné 
záložky z ozdobného 
papiera či pásky obtáčajúce 
publikáciu - čím viac takých 
prekvapivých prvkov, tým 
bližšie k WOW efektu!

                U Justprint  
môžete šiť 

alebo špirálovať  
menšie vložky.  

    V šitom katalógu musí 

byť menšia vložka prisunutá  
nahor alebo nadol.

zaujímavé!

Využite čo najviac fyzickej sily papiera. Získate tým obrovskú výhodu oproti reklamám digitálnym. Každý 
chce inzerovať online a zabúda, že tlačené reklamné materiály v rukách zákazníka sú oveľa efektívnejšie ako 
nejedna reklama digitálne. Musíte ich vedieť správne pripraviť a vedome ich implementovať ako trvalý prvok 
marketingovej stratégie.
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Personalizácia
Výhody sú viditeľné voľným okom!   

Personalizované potlače sú riešením 
šitým na mieru modernému marketingu 
- komunikácia so zákazníkom je na 
majstrovskej úrovni, pomáha pri vytváraní 
pozitívny imidž značky a zvyšuje lojalitu 
kupujúcich. Výhody sú viditeľné voľným 
okom!

ĽUDIA MÔŽU ZABUDNÚŤ, ČO STE 
POVEDALI, MÔŽU ZABUDNÚŤ, ČO STE 

UROBILI, ALE NIKDY NEZABUDNÚ, AKO SA 
VĎAKA VÁM CÍTILI.  

Maya Angelou

Predstavte si, že Vaše dieťa dostane ako 
darček brožúru s vlastným menom alebo že 
obchodný partner počas stretnutia uvidí na 
obálke niečo, čo sa týka priamo jeho firmy. 
Dieťa bude nadšené a obchodný partner 

spozná, že sa Vaša firma skutočne zameriava 
na dedikované riešenia. 

Podobné riešenie je možné úspešne použiť 
pri predplatnom (personalizované uvítanie 
vo vnútri), pri vernostných programoch 
(papierový výpis dosiahnutých bodov 
v katalógu s osobným odkazom) a pri 
komerčných publikáciách (personalizované 
knihy určené ako darček, napr. narodeninový 
album pre dieťa s titulom „Janko, vitaj v rodine 
Novákov!“).

V roku 2018 magazín ELLE spoločne s 
HP Graphic Arts vyrobil a odoslal až 50 

tis. predplatiteľov špeciálneho vydania s 
personalizovanou obálkou.

https://garage.hp.com/us/en/business/elle-magazine-kim-kardashian-
west-customized-cover.html

Príklad
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Katalóg ako polygrafický produkt je možné 
definovať aj ako: - magazín - časopis / 
noviny - brožúra - album - zošit.

https://garage.hp.com/us/en/business/elle-magazine-kim-kardashian-
west-customized-cover.html
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zaujímavosť!



19 | Formáty a druhy katalógov a podkladov

Zaskakujúce  
kreácie
Skvelý nápad nevyžaduje  
vždy ohromné finančné  
výdavky na realizáciu.

Pokiaľ rozpočet nepredvída neštandardné 
riešenia, ako sú zušľachtenie alebo výber 
dekoratívnych papierov, prelomte nudu 
zaujímavou príchuťou, pridanou ku kreácii. 

Značka Adidas pred niekoľkými rokmi 
ukázala, ako pomocou obyčajného 
katalógu sprostredkovať najdôležitejšie 
hodnoty značky. Návrh vychádzajúci zo 
štandardného riešenia naozaj zaujal a 
získal dodatočné body v očiach príjemcov 
vďaka interakciám na úrovni: fotografie - 
stránky katalógu.

príklad

www.adidas.com.pl
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Dúhy katalógov 
v Justprint

V našej tlačiarni máte na výber tri druhy katalógov:  
katalóg šitý, lepený a špirálový
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Výhody šitých katalógov

• tlač veľkých alebo malých nákladov 

(od 5 ks)

• priaznivá cena

• rýchla realizácia 

• možnosť pripevnenia do zakladača 

(oblúkové spony)
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Kedy zvoliť zošívaný 
katalóg?
 

 

• ak potrebujete malý počet strán (od 4 do 56 strán + obálka)
• ak hľadáte ekonomické riešenie
• pokiaľ Vám záleží na krátkej dodacej lehote
• pokiaľ chcete katalóg doplniť o reklamné alebo vzdelávacie materiály  

(vyberte oblúkové spony a pripnite katalóg do zakladača)
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Ako dosiahnuť najzaujímavejší efekt?

• použite zušľachtenie fólií alebo 
kombináciou fólie so selektívnym UV 
lakom (vďaka tomu sa detaily budú 
lesknúť). Pamätajte však, že zušľachtenie 
bude fungovať iba na potiahnutých 
povrchoch (napr. kriede a kartónoch) so 
zodpovedajúcou gramážou (obvykle od 
170 g). Zušľachťovanie sa nepoužíva na 
dekoratívnych, kraftových a ofsetových 
podkladoch 

• zvoľte ofsetový podklad (možno naň 
písať), pokiaľ má katalóg slúžiť aj ako 
zápisník a nabádať k interakcii s príjemcami 
(rébusy, krížovky) 

• používajte papiere vyššej gramáže - ako 
na obálke, tak vo vnútri katalógu

• pomyslite o papieri v štýle EKO - napr. 
Kraftliner 250 g, Offset (dokonca až 240 g) 
alebo Woodstock Betulla (285 g)

   be eco!!!be cool, 
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Kdy zvoliť katalóg  
so špirálou?
• pokiaľ hľadáte katalóg s malým alebo stredným nákladom (od 8 do 56 strán + obálka)
• pokiaľ Vám záleží na rýchlej realizácii
• ak potrebujete väčší náklad (od 50 ks)
• pokiaľ je cieľom pohodlné prezeranie a prezentácia stránok (s možnosťou rozložiť ich 

naplocho)
• pokiaľ bude Váš katalóg často používaný a chcete mať možnosť vytrhávať z neho stránky
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Výhody katalógov špirálový 

• vysoká odolnosť – k
atalóg si zachová 

pôvodnú podobu aj pri častom listovaní

• pohodlie - je
 možné ho rozložiť naplocho  

• umožňuje prezeranie a zastavenie sa na 

jednotlivých stránkach 

• rôzne farby špirály na výber



24 | Formáty a druhy katalógov a podkladov

Ako dosiahnuť najzaujímavejší efekt?

• použite zušľachtenie na obale, ktoré dodávajú 
lesk (lesklá fólia), eleganciu (matná fólia) alebo 
zamatovú textúru (fólia soft touch) 

• vyzdvihnite detaily na obálke, naneste 
selektívny UV lak

• zvoľte farbu špirály k projektu

• môžete využiť neštandardné riešenie 
a objednať si obal na syntetickom, 
dekoratívnom alebo priehľadnom papieri

aby získal zvláštnu silu(reklamný) slogan je niekedy nutné „vylepšiť“ 

(zvýrazniť napr. UV lakom), 
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Kdy zvoliť lepený 
katalóg?

• pokiaľ Vám záleží na dokonalom efekte, ale aj objeme (od 48 do 256 strán + obálka), 
je možné rozšíriť aj počet strán v neštandardnej objednávke

•  ak ich nepotrebujete „na včera“ (lepidlo musí zaschnúť)
•  ak potrebujete pravidelnú tlač, ale aj príležitostnú tlač
•  ak potrebujete obsiahlu prezentáciu ponuky, projektov, trendov

Výhody lepených  

katalógov

• estetika - le
pené katalógy dobre 

prezentujú grafiku, preto sú ideálne na 

prezentáciu produktov

• odolnosť - P
UR (polyuretánové) le

pidlo 

je veľmi pevné a elastické, odolné voči 

vysokým aj nízkym teplotám, nepraská a 

nelúpe sa, ani pri m
alom počte strán

• prestíž – k
atalógy vyzerajú drahšie a oveľa 

hodnotnejšie

• môžete tla
čiť a

ž 50 mm na chrbát
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Ako dosiahnuť najzaujímavejší efekt? 

• navrhnite obálku s impozantne 
lesklou fóliou, tónujúcim matom alebo 
s hodvábnou fóliou soft touch (na dotyk 
pripomína šupku marhule). 

• zvýraznite detaily na obálke, pokrývajúc 
ich selektívnym UV lakom

• voľte rôzne podklady a hrajte sa s 
kombináciami – kombinujte matný papier 
vo vnútri s lesklým vonkajškom a kde je to 
možné, voľte dekoratívne papiere

 dotyk,ktorý má  

hodnotu viac 

ako 1000 slov
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1. Tlačené reklamné materiály sú spôsob, 

ako vyniknúť a vyhrať boj o pozornosť 

zákazníkov. Postarajte sa o premyslený a 

ucelený projekt, ktorý bude nielen zdrojom 

informácií o firme či ponuke, ale bude aj 

rozprávať príbeh.

2. Než začnete navrhovať, premyslite 

si obsahové rozvrhnutie – nastavte typ 

mriežky a schému tak, aby bol výsledný 

produkt čitateľný a vizuálne atraktívny. 

3. Vyberte si vhodný formát – od neho sa 

bude odvíjať rozvrhnutie celého výtvoru a 

typ fotografií a grafiky, ktoré si pre tvorbu 

katalógu zvolíte. K dispozícii máte formáty 

vertikálne, horizontálne aj štvorcové. 

4. Nebojte sa experimentovať a hrať sa so 

vzorcom. V Justprint si môžete vybrať z 3 

typov katalógov - šité, lepené a špirálové

5. Vyberte si papier - k dispozícii máte 

tradičný kriedový papier, ofsetový papier 

a celý rad dekoračných papierov pre ešte 

lepší výsledný efekt.

6. Okoreňte dizajn zušľachteniami - 

najdôležitejšie prvky na obálke zvýraznite 

UV lakom alebo všetko potiahnite soft 

touch fóliou. Váš katalóg bude vyčnievať 

medzi ostatnými a bude ťažké okolo neho 

prejsť ľahostajne. 

7. Stavte na personalizáciu – nič nefunguje 

tak dobre, ako komunikácia smerujúca 

priamo k príjemcovi. Máte naozaj ohromný 

priestor – môžete použiť vložku, do ktorej 

môžete umiestniť individuálnu správu 

alebo – pokiaľ posielate katalógy klientovi – 

personalizovať obálku.

01

zhr
nu
tie
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GRAFICKÉ 
TRENDY PRI 
NAVRHOVANÍ 
KATALÓGOV
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Úvod
Držte krok s trendmi, inšpirujte sa tými najlepšími a 
vytvárajte návrhy, ktoré potešia Vašich príjemcov!

V tejto kapitole nájdete solídnu 
porciu kreatívnych nápadov zo sveta 
grafiky a taktiež sadu nástrojov, ktoré 
Vám pomôžu pohybovať sa vo svete 
navrhovania. Využite tieto znalosti, 
vyskúšajte navrhované riešenia a 
vytvárajte moderné výtvory! Katalóg, 
ktorý pôjde „s dobou“, zvýrazní Vaše 
oznámenie a vďaka mimoriadnemu 

designu zostane na dlhú dobu v pamäti 
a stane sa pevnou oporou v efektívnych
marketingových činnostiach.

Pozrite sa, ako málo Vás delí od tohto 
cieľa!
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Animácia

Pohyblivá grafika je v trende už niekoľko 
rokov, ale v roku 2022 definitívne posilní 
svoju pozíciu a bude diktovať podmienky 
v projektoch webových stránok a obsahu 
zverejňovaného na sociálnych sieťach 
(vrátane reklamy). 

Animácia je spôsob, ako vyniknúť a šanca 
upútať pozornosť, a preto ani tento rok 
nebudú chýbať experimenty s touto 
formou kreatívneho vyjadrenia.
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Antropomorfizmus

Fantastické zvieratá (a ďalšie!) boli v trende v 
roku 2021 a v roku 2022 sa len málo zmenia. 
Antropomorfné variácie sa budú prepletať 
v identifikáciách značiek, ktoré sa chcú 
výraznejšie presadiť v povedomí skupiny 

potenciálnych príjemcov a zostať tam 
dlhšie, vzbúdzať napríklad také emócie ako 
sympatie alebo zvedavosť.

Hovoriace zvieracie 
hlavy už nie sú len 
doménou Orwella.
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Gradient

A spolu s ním zrnitosť! Technika, ktorá 
umožňuje vytvárať retro grafiku, bude 
dominovať trendom budúceho roka a 
nakŕmi nás solídnou porciou výtvorov 
priamo zo starých sci-fi filmov alebo 
výstav venovaných abstraktnému umeniu. 
Gradient a zrnitosť však nie sú iba 

spôsobom, ako znovu vytvoriť atmosféru 
minulosti – táto grafická technika je ideálna 
na vytváranie súčasných a dokonca aj 
futuristických výtvorov, ktorých úlohou je 
predbehnúť dobu.

Nemá to byť 
dokonalé. 

 Má to byť 
zaujímavé!
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Retro                                          

Tento trend sa už objavil 
v diskusii o zrnitosti a 
gradiente a tu bude len 
silnieť. Večne živý retro 
štýl v budúcom roku 
nezostarne - bude sa 
rozširovať a inšpirovať 
ľudí reprezentujúcich svet 
umenia a úžitkovej grafiky. 
Odkazy do minulej doby 
a sentimentálne výlety za 
tým, čo sa už stalo, budú 
konkurovať futurizmu a 
moderným technikám 
objavujúcim sa v grafike.

Pa
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Minimalizmus

Niet divu, že tomuto trendu, pevne 
ukotvenému v grafických trendoch 
posledných rokov, sa bude dariť aj v roku 
2022. Vo svete preťaženom podnetmi, 
bitmi a informáciami sú hodnoty, ktoré 
sú stále viac vyhľadávané, pocit pokoja, 
harmónie a pokoja. Pokusom o ich 

nájdenie sú grafické výtvory vytvorené v 
duchu minimalizmu - ako tie určené pre 
tlač , tak tie v digitálnej verzii.

Bez prepychu, 
ale elegantný!
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Surrealizmus                                                             

 
Slovom sprevádzajúcim tento trend je 
únik. Z mesta, od rutiny alebo do vesmíru. 
Pokiaľ sa obklopíte dielmi vytvorenými v 
tomto grafickom trende, budete sa môcť 
na chvíľu preniesť inam – bez toho, aby 
ste opustili svoj domov a bez zapojenia 
zásuvky do metaverzie. Surrealizmus v roku 
2022 bude mať silný vplyv na podnety a 
imagináciu, očarí, zvádza a láka prísľubom 
nového a neznámeho.

Surrealizmus dvíha hlavu, zatiaľ čo ostatní sa stále obmedzujú na flirtovanie a mnohí zbierajú úspory na čiernu hodinu. 
Salvador Dali
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Inšpirácia prírodou

Čerstvé, zelené a prirodzené. Blízkosť 
prírody je stále niečím, čo máme deficitné, 
a kompenzuje to okrem iného záplava 
grafických diel, v ktorých to práve príroda 
hrá prvé husle. To platí tak pre koncepčné 
variácie doplňujúce portfólio, ako aj pre 

značky – stále dychtivejšie sa obracajúce 
k ekológii – manifestujúce kultivované 
hodnoty v identifikáciách blízkych 
dobrodružstvu a plných odkazov na 
planétu a jej atribúty.

Dostaňte  
z prírody to 
najlepšie.
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Pamätajte:

Grafická podoba, ktorá bude do katalógu 
vybraná, by mala vždy zohľadňovať vizuálnu 
identifikáciu značky, pre ktorú je materiál 

vytvorený. Avšak využívanie trendov a znalosť 
toho, čo sa Vám na trhu páči, môže rozhodnúť o 

Vašom konečnom úspechu.



38 | Grafické trendy pri navrhovaní katalógov

Uľahčite si prácu: 
zbierka bezplatných 
zdrojov
 
V živote sa počíta múdrosť! Pokiaľ poznáte trendy, 
musíte tiež vedieť, kde hľadať materiály pre prácu. 
Nie každý grafik je ilustrátor a nie každý musí vedieť 
navrhovať fonty. Preto sme pre Vás pripravili kolekciu 
užitočných nástrojov a platforiem, kde nájdete tony 
bezplatných fotografií, vektorov, typov písma a 
rôznych pluginov, vďaka ktorým sa Vaša práca stane 
jednoduchšou.

Zdroj: gettyimages.com
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RGB

Skroťte farby: farebné palety a generátory, 
inšpiratívne kombinácie

Adobe Color 
hľadajte na základe farieb, 
nálad alebo kľúčových slov

BrandColors 
tu nájdete firemné farby 
najobľúbenejších značiek

ColorSpace 
generuje palety na základe 
čísla farby

Colormind 
generuje farebné štýly 
z fotografií, videí a 
populárneho umenia

Khroma
vyberie sadu 50 farieb a 
algoritmus vygeneruje Vaše 
obľúbené

Grabient 
generovanie paliet 
gradientov

Picular 
vyhľadávajte farby rovnako 
ľahko ako heslá Google

Chladiče
generujú palety v 
expresnom režime

Nájdite dobré fotografie: databáza bezplatných 
fotografií je Vám plne k dispozícii

Unsplash 
módne fotografie často už 
po spracovaní (s filtrami)

Foodiesfeed 
krásne obrázky jedla

Travelcoffeebook 
cestovateľské fotografie  
s otvorenou licenciou

Foter
alternatíva k Unsplash

Pixabay
bezplatné obrázky a videá 
pre všeobecné použitie

Pexels
veľká zbierka vysoko 
kvalitných fotografií, 
webové stránky v poľštine

Picjumbo 
pekné fotky v obľúbenom 
štýle

Reshot 
banka fotografií o faune a 
flóre

Kaboompics
alternatívny zdroj pekných 
fotiek s otvorenou licenciou

https://color.adobe.com/pl/create/color-wheel
https://brandcolors.net/
https://mycolor.space/
http://colormind.io/
http://khroma.co/
https://www.grabient.com/
https://picular.co/
https://unsplash.com/
https://www.foodiesfeed.com/
https://travelcoffeebook.com/
https://foter.com/
https://pixabay.com/pl/
https://www.pexels.com/pl-pl/
https://picjumbo.com/
https://www.reshot.com/
https://kaboompics.com/
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Upravte fonty  :   
tu nájdete zadarmo

Google Fonts 

Fontsquirrel 

Fontspace

DaFont.com 

1001 Fonts

Abstract Fonts

Prezentujte katalóg :  
použite bezplatné mockupy

Mockup World

The Mockup Club

GraphicBurger

Pixeden

Mr Mockup 

Anthony Boyd

Good Mockups 

Unblast 

Pixelbuddha 

Smartmockups 
Zdroj: Pixeden

Nezabudnite skontrolovať licenciu,  niektoré vyžadujú uvedenie autora/zdroja

Aj tu si pozorne prečítajte licenciu

!!

!!

https://fonts.google.com/
https://www.fontsquirrel.com/
https://www.fontspace.com/
https://www.dafont.com/
https://www.1001fonts.com/
http://www.abstractfonts.com/
https://www.mockupworld.co/
https://themockup.club/
https://graphicburger.com/
https://www.pixeden.com/free-graphics
https://mrmockup.com/freebies/
https://www.anthonyboyd.graphics/
https://goodmockups.com/
https://unblast.com/
https://pixelbuddha.net/all
https://smartmockups.com/
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Bezplatná vektorová grafika:   
ilustrácie, ikony, piktogramy, infografiky

icons8 
skvelé ilustrácie pre 
e-commerce 

Freepik 
vektorová grafika, súbory 
psd, ikony

Vecteezy 
veľká zbierka vektorovej 
grafiky

Dryicons 
banka ikon

Flaticon
banka ikon v 
minimalistickom štýle

Peecheey
kolekcia vektorových 
ilustrácií zadarmo

Stockio 
fotografie a vektory

rawpixel 
prémiové materiály so 
záložkou bezplatných 
zdrojov

Vectorove
kolekcia bezplatných 
ilustrácií na stiahnutie 
od Grafmaga a Moniky 
Suchodolskej

Užitočné pluginy:  
tiež sa vám budú hodiť!

Muzli 2
zostaňte v obraze s trendmi

Shift Click
vystrihujte a zdieľajte 
obrázky v okamihu oka

WhatFont
jedným pohybom myši 
zistíte, o aký font sa jedná

Dark Reader
šetrite svoj zrak pri hľadaní 
nápadov na webe

Full Page Screen 
Capture 
uložte zobrazenie stránky 
jedným kliknutím

Colorzilla
sťahujte farby z 
ľubovoľného miesta na 
webe

Lorem Ipsum Generator
bude sa vám hodiť, pokiaľ 
čakáte na obsah od 
copywritera

Pluginy pre   
Google Chrome

Pamätajte na 
licencie :) !!

https://icons8.com/illustrations
https://www.freepik.com/
https://www.vecteezy.com/
https://dryicons.com/
https://www.flaticon.com/
https://www.peecheey.com/
https://www.stockio.com/
https://www.rawpixel.com/category/104/vectors
https://grafmag.pl/artykuly/vectorove-darmowe-ilustracje
https://chrome.google.com/webstore/detail/muzli-2-stay-inspired/glcipcfhmopcgidicgdociohdoicpdfc
https://chrome.google.com/webstore/detail/shift-click-image-extract/aonflkdebcjkiimklgpgkclmjohclbbf
https://chrome.google.com/webstore/detail/whatfont/jabopobgcpjmedljpbcaablpmlmfcogm?hl=pl
https://chrome.google.com/webstore/detail/dark-reader/eimadpbcbfnmbkopoojfekhnkhdbieeh?hl=pl
https://chrome.google.com/webstore/detail/gofullpage-full-page-scre/fdpohaocaechififmbbbbbknoalclacl
https://chrome.google.com/webstore/detail/gofullpage-full-page-scre/fdpohaocaechififmbbbbbknoalclacl
https://chrome.google.com/webstore/detail/colorzilla/bhlhnicpbhignbdhedgjhgdocnmhomnp?hl=en
https://chrome.google.com/webstore/detail/lorem-ipsum-generator-def/mcdcbjjoakogbcopinefncmkcamnfkdb
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Najcennejšie webové stránky  
o navrhovaní:

Dribbble

Behance

99designs

Logoinspirations

Awwwards

Abduzeedo

Designspiration

Dezeen

A tu je porcia zaujímavých návrhov katalógov priamo z našej nástenky na  Pinterest - 
pravidelne ju dopĺňame!

Tu nájdete inšpiráciu!

https://dribbble.com/
https://www.behance.net/
https://99designs.com/
https://www.logoinspirations.co/
https://www.awwwards.com/
https://abduzeedo.com/
https://www.designspiration.com/
https://www.dezeen.com/
https://sk.pinterest.com/justprintSK/_saved/
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1. Navrhujete katalóg? 

Založte svoju tvorbu na aktuálnych 

trendoch v grafickom dizajne, miešajte 

štýly, pohrajte sa s formou a vyberte si 

finálnu verziu návrhu tak, aby vyhovovala 

štýlu Vašej značky a informácii, ktorú 

chcete oznámiť.

2. Uľahčite si prácu a využite 

internetové zdroje!  

Používajte bezplatné aj platené nástroje, 

banky fotografií a platformy pre grafických 

návrhárov. Možností je mnoho a hotový 

zoznam s odkazmi na jednotlivé miesta 

nájdete vyššie.

3. Zostaňte v obraze!  

Sledujte najobľúbenejšie webové stránky 

návrhárov a začnite svoj deň aspoň s 

Behancom a Pinterestom!

02
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7 HLAVNÝCH 
HRIECHOV PRI 
PRÁCI S 
KATALÓGMI
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Úvod

V tejto časti e-knihy sa s Vami podelíme 
o poznatky získané počas dlhých rokov 
práce s tlačovinami. Zhromaždili sme 
skúsenosti ľudí, ktorí sú za DTP v našej 
spoločnosti zodpovední, a že máme na 
palube len odborníkov - niektorí z nich 
dokonca dokážu vycítiť chyby v súbore 
pred jeho otvorením!

Pozrite sa, 
čo stojí za to 

si pamätať a čoho 
sa pri príprave 

katalógu na 
tlač vyvarovať

Chyby sa stávajú a kým sme ľudia, je 
nepravdepodobné, že sa to zmení. Ako sa im 
ale brániť? Využite znalosti, o ktoré sa s Vami 
v tejto kapitole podelíme, a naučte sa, ako sa 
vyhnúť prekážkam na ceste k dokonalému 
katalógu. Bude tu množstvo životných 
príkladov a tipov, ako sa im vyhnúť.



Zošívaný katalóg

na výšku

A4

216 mm (formát pred odrezaním)

210 mm (formát po odrezaní)

303 m
m

(form
át pred odrezaním

)

297 m
m

(form
át po odrezaní)

Exero od te feu lorem ipsum 
do feugiamet admen

Exero od te feu feugiamet ad do 
odiamconsent augait la feugiam 
commod eu facilissed tin et lum -
san henibh eum at dolut venit no -
strud tat nulput prat, quamet lore 
te doloreet, vel dolesto dolenis 
dit praessequate

san henibh eum at dolut venit no
strud tat nulput prat, quamet lore 
te doloreet, vel dolesto dolenis 
dit praessequate

Exero od
feugiamet

5 mm  (vnútorný okraj)3 mm (spadávka)

1. Neviem, kto to oreže 
- chýba spadávky 
a okraje

Stáva sa, že na nich zabudnú aj tí najlepší. 
V zápale boja s InDesignom a textami a 
zmenami dodávanými na poslednú chvíľu 
je blížiaci sa termín ako ľadovec pre 
Titanik.

Po dokončení projektu uložte súbor, 
zhlboka sa nadýchnite… a skontrolujte. 
Sú? Skvele! Letíme ďalej. Nie sú? No nič... 
Nie je za čo!

• aplikujte spadávky 3 mm 
na každý okraj stránky

• ponechajte okraj 5 mm 
pre vonkajšie okraje

• použite vnútorný okraj, 
vhodný pre daný typ kata-
lógu (každý má iné 
nastavenie okrajov - oplatí 
sa nahliadnuť do návodu na 
prípravu súboru pre tlač)

• vytiahnite pozadie / 
grafiku až do oblasti 
spadávok

pamätajte!!!
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Ak zabudnete na tieto 
oblasti môže sa stať, že po 
zložení katalógu - niektoré 
prvky nebudú čitateľné. 
Samozrejme, pokiaľ je to 
kreatívny cieľ – žiadny 
problém, ale pokiaľ Vám 
nezáleží na vytváraní 
tajomstva, vezmite do 
úvahy oblasti odporúčané 
pre daný typ katalógu 
(podrobne to vysvetlíme o 
pár stránok ďalej).

Čo je čistý a hrubý 
formát? 
Čistý formát je konečný 
formát výtlačku (po orezaní 
pracovných plôch). A hrubý 
formát je jednoducho čistý 
formát plus tlačiarenské 
spadávky.  

Čo sú spadávky?
Ide o pracovné oblasti, 
ktoré budú pri orezávaní 
projektu odstránené. 
Obvykle sa jedná o 3 mm, 
ale ich presné rozmery sú 
popísané v pokynoch na 
prípravu projektu pre 
vybrané produkty. Vďaka 
dotiahnutiu projektu až na 
okraje spadávky znižujete 
riziko vzniku nepotlačených 
prúžkov.

Čo sú vnútorné okraje? 
Okrem spadávky nezabúdajte 
aj na vnútorné okraje. Je to 
oblasť, ktorá vám umožní 
udržať bezpečnú vzdialenosť 
od orezovej značky. Mal by byť 
zahrnutý do cieľového formátu 
(čistého). Obvykle postačia 
okraje 5–10 mm od orezovej 
značky. Odporúčame túto 
hodnotu vždy skontrolovať v 
pokynoch na prípravu daného 
súboru pre tlač (napr. v 
katalógoch – vzhľadom na 
spôsob, akým sú stránky

pozor!!!
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vnútorný okraj – dôležité informácie, 
ako je text alebo logá, 

by nemali prekročiť túto líniu

línia rezu  - tu bude Vaša práca orezaná
línia spadávky - pozadie Vašej práce sa musí dotýkať tejto čiary

vnútorný
okraj

5-10 mm

lepený katalóg



spájané – je často väčšia). 
Za vnútorný okraj sa nesmú 
umiestňovať žiadne dôležité 
informácie – napríklad texty, 
fotografie alebo logá.

V prípade katalógov závisia 
doporučené spadávky a 
okraje od spôsobu spájania 
stránok. Iné hodnoty sa 
používajú v šitom, lepenom 
a špirálovom katalógu.

vnútorný
okraj
11mm

katalóg so špirálou

vnútorný okraj 5mm

Dokonca aj tým najlepším 
sa stáva, že na to 

zabudnú, preto pre Vás 
nižšie máme malý grafický 

ťahák.
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zošívaný katalóg

vnútorný
okraj
5mm



2. V náhľade to vyzeralo 
inak, alebo texty neboli 
prevedené do kriviek

Pre mnoho návrhárov je prevod fontov do 
kriviek pred uložením súboru pre tlač ako 
samozrejmá samozrejmosť. Skúsený 
DTP-ák, ktorý už pripravil do tlače tisíce 
súborov, to robí úplne automaticky a 
bezpodmienečne. Rozhodne stojí za to 
pridať si to do kontrolného zoznamu. 
Niekedy môžete mať horší deň a 
odhalenie tohto nedopatrenia môže 
zachrániť celý náklad!

A komu je toto potrebné?
Bohužiaľ, keď pracujete na počítači, máte 
prístup k zdrojom, ktoré nemusia byť 
dostupné na inom zariadení. V prípade 
fontov je to veľký problém, pretože 
nielenže tlačiareň nemusí mať fonty, ktoré 
ste použili, ale môže mať aj ich inú verziu 
(alebo verziu iného výrobcu). V praxi môže 
efekt vyzerať takto:

Ak sa chcete tomuto 
typu chýb vyhnúť, 

použite v Adobe InDesign 
po výbere textu jednoduchý 

príkaz: Text > Konvertovať na krivky 
alebo pomocou skratky 

Ctrl+Shi+O

FONT

Či je text prevedený na krivky, 

je vidieť v náhľade
 Náhľad > 

Obrys alebo skratka Ctrl+Y

font prevedený
na krivky

nezakrivený
font
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originálny text

originálny text



Čo sú to krivky?
Ide o fonty (písma/typy písma) prevedené 
na vektory. To zabraňuje tomu, aby 
program zamenil nejaký font za iný – po 
otvorení súboru osobami, ktorí nemajú 
daný typ písma (napr. na editáciu alebo 
prípravu na tlač). V súčasnej dobe môžete 
daný typ písma k výslednému súboru PDF 
priložiť (ak to autor povolí). Pokiaľ to však 
nie je potrebné, odporúčame ich skorší 
prevod do kriviek. 

Čo je zlúčenie súboru?
Zlúčenie súboru umožňuje vložiť všetky 
prvky do súboru (zlúčenie obrázku / 
rastrovanie obrázku do bitmapy). Zlúčenie 
sa používa, ak v súbore môžu chýbať napr. 
spojovníky alebo písma alebo pokiaľ bola 
použitá priehľadnosť, ktorá môže byť 
nesprávne interpretovaná. Znamená to 
tiež, že sa všetky vektorové prvky zmenia 
na rastrové, pričom úplne nepatrne 
strácajú na kvalite.
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3. Zlá veľkosť úlohy 
a tlačové značky

Táto problematika sa javí ako prozaická, 
ale napriek tomu stojí za to ju tu znovu 
zdôrazniť, podčiarknuť a ztučniť. Každý vie, 
aké rozmery má formát A4, A5, A6. Pokiaľ 
to nevie, môže to ľahko zistiť. Napriek 
tomu sú však občas zasielané súbory, v 
ktorých je napríklad na šablóne katalógu 
A4, spracovaný katalóg A5 (alebo naopak). 
Je samozrejme možné tlačiť rôzne rozmery 
(vrátane neštandardných) za predpokladu, 
že sú spracované vo vybranom formáte 
(alebo objednané ako tzv. neštandardné).

Aby sa tomu zabránilo, je dobré použiť 
hotové šablóny dostupné pre konkrétne 
produkty - a nanášať na ne vyhradené 
formáty. Aj tu však treba byť opatrný. Pred 
odoslaním súboru do tlačiarne sa vždy 
uistite, že na ňom nie sú žiadne tlačové 
značky (napr. pasovacie značky, orezové 
značky, farebná škála – viď obrázok nižšie). 
No, ak teda nechcete, aby boli vytlačené - 
potom nie je o čom hovoriť.

• správny súbor pre tlač musí byť vždy 
pripravený v mierke 1:1
• najprv si stiahnite príslušné šablóny a 
potom na nich vytvorte svoj projekt. To je 
oveľa bezpečnejšie ako priraďovanie 
projektu k šablónam
• šablóny nájdete a môžete si ich stiahnuť 
na našich webových stránkach pri návšteve 
vybraného produktu
• pred odoslaním súborov na tlač sa uistite, 
že je šablóna vypnutá
• pokiaľ projektujete lepený katalóg, zvážte 
šírku chrbta

Ťahák
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rozmery A

rozmery B

A1   594x841 mm
A2   420x594 mm
A3   297x420 mm
A4   210x297 mm
A5   148x210 mm
A6   105x148 mm

B1   70zx1000 mm
B2   500x707 mm
B3   353x500 mm
B4   250x253 mm
B5   176x250 mm
B6   125x176 mm

rozmery papieru A i B
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300 DPI 72 DPI

4. A prečo je to 
tak rozmazané?
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To je ale zle, pretože dpi (čiže dot per 
inch) je mierou rozlíšenia tlačových strojov 
a plotrov, nie súboru.

Samozrejme, aby bol obrázok kvalitný, 
treba pamätať aj na jeho veľkosť. Cieľová 
šírka a výška nemôže byť nikdy väčšia ako 
pôvodná (zdrojová) výška.

Je vhodná chvíľa pripomenúť si, čo je 
rastrová grafika a čo je vektorový obrázok.

Čo je rastrová grafika?

Ide o formát skladajúci sa z jednotlivých 
pixelov, z ktorých každý obsahuje 
informáciu o farbe. Rastrová grafika má 
pevný počet pixelov, definovaný v 
tvorivom procese. 

Nízke rozlíšenie, zlá kvalita, rozmazané 
fotografie, rozpixelovaná grafika – tak klient 
najčastejšie naznačuje, že sa v tlači niečo 
pokazilo. S týmito pojmami sa stretol 
takmer každý pri navrhovaní akýchkoľvek 
materiálov. Odkiaľ sa berú, keď na počítači 
vyzeralo všetko dobre?

Často sa stáva, že nahrané súbory majú 
príliš nízke alebo príliš vysoké rozlíšenie. 
Správne pripravený projekt by mal mať 
rozlíšenie 300 ppi. Projekty s príliš nízkym 
rozlíšením sa prejavia zlou kvalitou tlače. Na 
druhej strane súbor s príliš vysokým 
rozlíšením bude zredukovaný na 
požadované (alebo bude systémom 
odmietnutý). Pre webovú grafiku, 
navrhovanie materiálov nahraných na web, 
stačí rozlíšenie 72 pixelov na palec.

Hodnota ppi alebo dpi?

Veľmi často je v nomenklatúre projektantov 
prepočítací koeficient ppi nahradený dpi. 

Pamätajte:
Musí to byť akosť 

a nie nejako.

VECTOR
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Pri deformácii obrazu dochádza k 
fenoménu pixelizácie, teda k zväčšovaniu 
pixelov a strate ich informácie. Opakované 
zväčšovanie a zmenšovanie fotografie 
povedie k strate dát a pixelov, čo 
negatívne ovplyvní jej kvalitu.

Čo je vektorová grafika?
Ide o grafický formát, ktorý sa vypočítava 
matematicky. Teoreticky to umožňuje, aby 
bolo grafike niekoľkokrát menené merítko, 
bez straty kvality. Bohužiaľ, vzhľadom na 
požadovaný výpočetný výkon neumožňuje 
získať také detaily ako rastrová grafika.

Zaujímavosť

Niekedy sa však stáva, 
že kreativita sa vymyká 

prísnym pravidlám. 
Niekedy sú pixely 

zámerne vydobývané pre 
jedinečný efekt. 
Experimentujte!
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5. Ty jeden CMYK! 
Pár slov o zlom 
farebnom priestore
Už samotná kalibrácia obrazu a farieb na 
matrici nášho monitora môže byť 
problematická a odchyľovať sa od reality. 
K tomu sa pridáva fakt, že sa farby môžu na 
rôznych zariadeniach často líšiť v hĺbke, 
kontraste alebo dokonca odtieni.

V ideálnom svete by každý mal monitor s 
matricou IPS alebo VA s vhodným 
antireflexným povlakom 
(anti-glare) v rozlíšení QHD 
alebo 4k, s možnosťou 
zodpovedajúcej softvérovej 
a hardwarovej kalibrácie 
a kompatibilnej 

 s AdobeRGB, navyše s použitím 10DF 
bitovej palety (1,1 miliardy farieb). Preto je 
potrebné mať na pamäti, že za účelom 
získania zodpovedajúcej farby musí byť 
zariadenie riadne rozohriate a v okolí by 
malo prevládať šero.

Je toho veľa, čo treba splniť, že? Žiaľ, 
nežijeme v ideálnom svete a je potrebné si
     to uvedomiť pri navrhovaní, preto je  
          dôležitý spôsob, akým tieto farby 
               definujeme.
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>>  RGB

>>  CMYK

Pri návrhu súboru pre tlač vždy používame 
farebnú paletu CMYK. Jeho príprava a 
odoslanie v RGB priestore určite spôsobí, že 
sa všetky farby budú líšiť od požadovaných. 
Najčastejšie sú potom šedivejšie a 
vyblednuté. Neodporúčame ani prevod z 
palety farieb RGB. Optimálny efekt práce 
dosiahnete tým, že od samého začiatku 
pracujeme vo farebnom priestore CMYK.

To, čo vidíte na monitore, sa po vytlačení 
bude javiť inak.

Povedzme, že zostavíme projekt v RGB a 
vytlačíme ho v CMYK. V tomto prípade 
budú všetky farby, ktoré sa nezmestia do 
farebného priestoru CMYK, nahradené 
najbližšími zodpovedajúcimi odtieňmi (nie 
vždy v súlade s očakávaním). Za zmienku 
tiež stojí fakt, že v CMYK nie sme schopní 
získať žiarivé/neónové farby.

Red

Green

Blue

White

RGB

Cyan

Magenta

Yellow

Black

CMYK
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Pamätajte!

UV maska je iba 

jednofarebná - čierna so 100% 

sýtosťou v priestore CMYK. 

Pripomíname tiež, že pre selektívny 

UV lak sa nepoužívajú 

gradientné masky.

Čo znamená RGB?
Ide o farebnú paletu, vytvorenú pre 
potreby digitálnych zariadení. Každé 
zariadenie má svoju vlastnú farebnú škálu, 
ktorá neodráža farby, ktoré vyjdú v tlačenej 
podobe. Farebný priestor RGB vzniká 
zmiešaním 3 základných farieb – červenej 
(RED), zelenej (GREEN) a modrej (BLUE).

Čo je CMYK?
Ide o farebný priestor pripravený s 
ohľadom na tlač. Skladá sa z farieb cyan 
(odtieň modrej), magneta (podobné 
purpurovej), yellow (podobné žltej) a black 
(označované ako K - key color, teda 
kľúčová farba na odlíšenie od modrej). 
Z týchto štyroch farieb nie je možné získať 
všetky farby (vrátane bielej), preto sa 
používajú dodatočné farby – ako je 
Pantone.

Čo je Pantone 
(priama/dodatočná farba)?
Jedná sa o hotové farby vyrobené 
zmiešaním 18 pigmentov (vrátane čiernej 
a bielej). Nevznikajú v dôsledku miešania 
tlačových farieb pri ich nanášaní na 
podklad, ako CMYK. Ich jednoznačným 
rozlišovacím znakom je možnosť získania 
metalických a fluorescenčných odtieňov. 
Pantone je tiež označovaný ako dokonalá 
farba, a to pre svoju nemennosť – bez 
ohľadu na techniku tlače, podklad alebo 
tlačové stroje bude farba vždy rovnaká.
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Color of
the Year
2022

PANTONE

Very Peri
17-3938



6. Nečitateľné fonty
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Dá sa povedať, že s katalógom je to ako s knihou 
– môžete sa pokúsiť posúdiť jej atraktivitu podľa 
obalu, ale o tom, či skutočne stojí za pozornosť, 
nakoniec rozhodne obsah. Aby k tomu ale došlo, 
je potrebné zaistiť čitateľnosť, čo bez správne 
zvolených fontov nie je možné. Ako na to teda 
ísť?

• nepoužívajte príliš veľa 
druhov písma naraz
• upraviť veľkosť fontov 
podľa formátu katalógu
• uistite sa, že je medzi 
pozadím a fontom dobrý 
kontrast
• vyhýbajte sa blokom textu 
– používajte odseky, 
rámčeky a zvýrazňovanie
• dbajte na správne riadko-
vanie a kerning (medzera 
medzi znakmi)

Bloky nechajme fanúšikom 
hip-hopu. V prípade 
textu - je lepšie nahradiť 
kompaktný blok menšími 
prvkami. Nižšie uvedený 
príklad ukazuje „čo nerobiť“ 
– aj keď bola lupa v sade.

Pamätajte !!!
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Aká je optimálna veľkosť 
fontov?

Všeobecne môžeme povedať, 
že v prípade jednofarebnej 
tlače je minimálna veľkosť textu, 
ktorý má byť čitateľný, 6 bodov. 
V prípade viacfarebnej a bielej 
tlače (inverzný text) sa odporúča 
minimálna veľkosť 8 bodov. 
Skutočné veľkosti písma sa 
môžu líšiť v závislosti od typu 
písma, takže pre zaistenie 
čitateľnosti obsahu 
odporúčame konzervatívne 
zväčšiť veľkosť fontov.

+2pkt.
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postava
To, čo niektorí ľudia nazývajú 

chybou, môže byť pre iné kreatívne 
variácie a zámerná činnosť.

Okrem veľkosti fontov zaistite aj 
ich prehľadnosť výberom 
správneho rezu a kontrastu. 
Máme radi výrazné designy a 
farby, ale pozor, aby v zápale 
boja o štýl zostal obsah stále 
čitateľný. Dodržujte jednoduché 
pravidlá vizuálnej hierarchie, aby 
ste sa vyhli syndrómu nad 
obsahom.



7. Nehrajte sa s ohňom!

„Kontaktujte nás! 
Volajte na: 02/210 210 10”- niečo tu 
chýba, že? Bohužiaľ telefónne číslo bolo 
umiestnené príliš blízko čiary orezu, 
a preto posledné číslice zostane navždy 
utajená. Samozrejme môžeme počítať s 
tým, že niekto naozaj odhodlaný vykoná 
10 pokusov o spojení a nakoniec nájde 
správnu kombináciu, ale aká je šanca na 
úspech?

Teoreticky by minimálny vnútorný okraj 
mal byť 3 mm. Z estetických dôvodov však 
odporúčame vyššie hodnoty. Niekedy však 
projekt predpokladá opak, pretože 
kreativita sa často vymyká všeobecným 
pravidlám. Niektoré projekty nielen 
balansujú na hrane (orezy), ale tiež ju 
zámerne porušujú.

Ak máte ďalšie pochybnosti, o ktoré sme 
doteraz nehovorili, kontaktujte nás – radi 
Vaše otázky zodpovieme. Správna príprava 
súboru pre tlač, obzvlášť u zložitejšieho 
projektu, akým katalóg bezpochyby je, 
môže byť celkom oriešok. Riaďte sa našimi 
tipmi, dajte si pozor na vyššie uvedené 
chyby a nikdy nepoužívajte Comic Sans 
(ibaže ironicky) a všetko bude v poriadku!

A čo keď 
nám odreže 
dve čísla?
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Umiestňovanie dôležitých prvkov projektu 
príliš blízko čiar orezových značiek



1 | 7 grzechów głównych w pracy z katalogami

1. Pred odoslaním projektu na tlač sa 

uistite, že sú rozmery katalógu správne. 

Zohľadnite hrubý a čistý rozmer. Nahrajte 

súbory v presnom hrubom formáte, 

navrhnutom v príručke.

2. Skontrolujte, či je orientácia stránky v 

súbore správna.

3. Pri navrhovaní vždy používajte farebný 

priestor CMYK. Vyhnete sa tak riziku, že to, 

čo vidíte na monitore, bude po vytlačení 

vyzerať úplne inak.

4. Vytvorte projekt s rozlíšením 300 ppi 

(pokiaľ sa jedná o veľkoformátovú tlač, 

uistite sa, že používate odporúčanú 

hodnotu).

5. Skontrolujte, či bol pridaný vnútorný 

(bezpečnostný) okraj.

6. Dbajte na vysokú kvalitu fotografií a 

grafiky umiestnené v projekte. Nízke 

rozlíšenie môže viesť k pixelizácii. 

Pamätajte, že akosť je v grafickej hierarchii 

vyššia ako „nejako“!

7. Uistite sa, že sú fonty prevedené na 

krivky alebo vložené do dokumentu.

8. Vyrovnajte gradienty a priehľadnosť.

9. Odstráňte tlačové značky (orezové 

značky, pasovacie značky, prvky zo 

stiahnutých šablón).

10. Nezabudnite súbor správne exportovať 

a odoslať v uzavretom formáte – najlepšie 

vždy PDF alebo TIFF.

03

 zhr
nu
tie

63 | 7 hlavných hriechov pri práci s katalógmi



04

PRÍPRAVA 
KATALÓGU 
PRE TLAČ



65 | Príprava katalógu pre tlač

Úvod
Receptom na dokonale vytlačené katalógy je 
vhodná príprava na tlač. Pokiaľ sa Vám v noci zdalo 
o rozkladacích obálkach, spadávkach, farebných 
profiloch a ďalších chrbtoch – teraz sa im môžete 
postaviť tvárou v tvár. Buďte však v pokoji, nebude to 
tak desivé, ako sa zdá!

V tejto kapitole sa dozviete, ako vyzerá 
proces prípravy na tlač 3 typov katalógov – 
šitých, lepených a špirálových. Pri príprave 
šitého a špirálového katalógu vytvoríte 
jeden, viacstránkový súbor so zachovaním 
správneho poradia stránok (prvé dve a 
posledné dve sú obálka, všetko medzi tým 
sú stránky vnútrajška katalógu). V prípade 
lepeného katalógu si pripravte 2 súbory 
– jeden s obálkou, druhý s vnútornými 
stránkami. Preberieme to krok za krokom.

Môžete sa spoľahnúť na konkrétne 
tipy – priamo od praktikov. Spôsob 
prípravy súboru (najmä obalu) sa líši v 
závislosti od typu katalógu. Popíšeme 
si, ako každý z nich správne pripraviť na 
tlač. Začneme prípravou obálky, následne 
prejdeme dovnútra, aby sme nakoniec 
súbor exportovali. Jednoduché? Ako inak! 
Poďme teda na to!

Navrhovanie katalógov
Ako začať?

katalóg

so špi
rálou

zošíva
ný

katalóg

lepený 

katalóg
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Príprava pracovného 
priestoru v InDesign
Dobrý nápad je polovica úspechu. Zvyšok urobíte  
v InDesign!

Čistý formát a spadávky

V poliach šírka a výška 
odporúčame nastaviť čistý 
formát. A spadávky? Ich 
hodnota sa najpohodlnejšie 
nastavuje vo vyhradenom 
bloku. Je to veľmi pohodlné 
a uľahčuje to ďalšiu prácu - 
Vám aj tlačiarni. 

Prečo sa oplatí nastaviť 
hodnotu spadávok v 
samostatnom bloku?

Vďaka tomu bude súbor 
prehľadnejší a overujúca 
osoba si môže ľahko 
skontrolovať, či boli použité 
príslušné hodnoty (aj v 
prípade neobvyklého 
cieľového formátu).

Nastavením čistého formátu 
a spadávky vo vyhradených 
poliach ich nemusíte ručne 
počítať a premýšľať, ako a na 
ktorú stranu ich pridať.

Príklad
Povedzme, že máme dva 
súbory:

• jeden, v ktorom boli 
spadávky zadané v čistom 
formáte s vynechaním poľa 
spadávky (boli vypočítané 
skôr),

• druhý, do ktorého boli 
pridané spadávky, ale v 
špeciálne vytvorených 
poliach.

Spisy idú do tlačiarne a DTP-
ák, si ich vezme do parády. 
Ako si s nimi poradí?

• V prvom prípade, ak 
je tento v štandardnom 
formáte, ľahko vypočíta 
hodnotu spadávky a uistí 
sa, či je správna. Pokiaľ sa 
však ukáže, že je formát 
neobvyklý, nebude schopný 
skontrolovať, o aký presah 
ide (a teda či sa súbor vytlačí 
dobre).
 
• Pokiaľ  DTP-ák dostane 
súbor so spadávkami 
obsiahnutými v špeciálnych 
poliach – vec je jednoduchá. 
V takom prípade môžete 
šalieť s formátom a každý, 
kto bude Váš súbor overovať, 
ľahko skontroluje správnosť 
aplikovaných spadávok.

SPADÁVKY PRIDANÉ 
sú hodnoty zadané do 
príslušných polí, ktorých 
výsledkom sú trimboxy, ktoré 
značne uľahčujú prácu so 
súborom.

SPADÁVKY VLOŽENÉ  
vznikajú ako výsledok 
matematickej rovnice.

Počet stránok v katalógoch

Pamätajte, že pre zachovanie 
správneho skladania 
stránok v katalógu je 
počet vnútorných stránok 
násobkom 4. Katalóg musí 
pozostávať (bez obálky) napr. 
zo 4, 8, 12, 16… strán.

Počet stránok vždy 
prispôsobte typu katalógu. 
Pokiaľ máme len pár 
vnútorných stránok, lepený 
katalóg neurobíme. Na 
druhú stranu šitý katalóg 
nebude fungovať v prípade 
niekoľkých stoviek strán 
publikácie. Minimálny 
počet vnútorných strán, 
zodpovedajúci konkrétnemu 
typu katalógu, si môžete 
pozrieť na justprint.sk.

spadávky
pridané

spadávkyvložené
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Lepený katalóg  
Príprava obálky a vnútorných strán

Pri nastavovaní pracovnej 
plochy obálky v lepenom 
katalógu je potrebné 
okrem sčítania dvoch šírok 
cieľového formátu vziať do 
úvahy aj šírku chrbta. Na 
vnútornej strane obálky by 
mal byť chrbát ponechaný 
ako biele, nepotlačené pole. 
Vo viazarni budú mať na čo 
lepiť vnútorné stránky.

Tu by mal byť súbor 
pripravený vo forme 
dvojstránkového listu s 
nasledujúcimi rozmermi:

čistý formát + chrbát + čistý 
formát x výška

Súbor s obálkou lepeného 
katalógu by mal byť 
pripravený vo forme 
dvojstránkového listu a 
obsahovať:

- na prvej strane - obálka IV, 
chrbát, obálka I,

- na druhej strane - obálka II, 
chrbát (nepotlačený),  
obálka III.

Čo je uzavretý (čistý) 
formát?

je to cieľový formát – teda 
ten, ktorý držíte v ruke v 
zloženej podobe. V prípade 
lepených katalógov má 
podobu 2 zložených stránok, 
ktoré sa po rozložení stanú 
rozkladacími. Hrubý formát 
je formát otvorený - výrobný, 
teda formát, ku ktorému 
sa pridávajú spadávky (sú 
orezané v neskoršej fáze 
výroby).

Nepotlačený chrbát 
vnútornej obálky

Pri navrhovaní lepených 
katalógov treba pamätať 
na nepotlačený chrbát 
vnútornej obálky. Vďaka 
tomu bude lepenie v tomto 
mieste trvalé. Ponechanie 
grafiky na chrbte môže 
spôsobiť odlepenie vnútra 
od obálky.

Pokiaľ má 
vonkajšia obálka 
silné pokrytie 
farbou, stojí za to 
zvážiť dodatočné 
zušľachtenie 
fóliou, ktoré zníži 
riziko prasklín 
na chrbte.

Pamätajte: Formát 
je nutné zväčšiť 

o rozmer spadávok.
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Pamätajte na bočné lepenie

Pri príprave obálky lepených katalógov 
treba počítať s bočným lepením - medzi 
vnútornou obálkou a prvou a poslednou 
stranou vnútra.

Kde skontrolovať šírku chrbta?

V dolnej časti každého návodu nájdete 
odkaz na súhrn šírky chrbta pre zvolený 
počet strán a gramáž papiera. Pamätajte, 
že toto je potrebné skontrolovať pri každej 
konfigurácii (sú variabilné).

Príklad
Povedzme, že pripravujeme obálku v 
čistom formáte A4 – ako správne pripraviť 
súbor? 
 
Ťahák

Pre vyššie uvedený príklad by malo 
nastavenie pracovného priestoru vyzerať 
takto:

• Formát – 426,4 mm (2 x 210 + chrbát 
6,4*) x 297 mm 

• Počet strán - 2

• Okraj – 5 mm (hore, dole, vľavo a vpravo) 
a 7 mm (od zlomov priliehajúcich k chrbtu)

• Spadávky - 3 mm (hore, dole, vľavo a 
vpravo)

Šírka chrbta

Ak chcete dobre nastaviť šírku chrbta, 
vyberte najprv gramáž papiera a počet 
stránok. Každá gramáž v spojení s počtom 
strán má pripravenú tabuľku ukazujúcu 
správnu hrúbku chrbta.

V pokynoch na prípravu súboru uvidíte 
vyhradenú tabuľku (mení sa s konkrétnym 
zostavením a zmenami parametrov). 
Uvedená šírka chrbta je vypočítaná pre 
vopred zvolený počet strán a gramáž 
papiera vnútorných strán.

Po každej zmene konceptu 
musíte prepočítať šírku chrbta, 
teda prekladať obálku. Vždy je 
lepšie to skontrolovať, aj keď 
zákazník pridá iba 8 stránok 
alebo zmení gramáž papiera!
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Prečo chrbát 6,4 mm?

Príklad
Na výpočet šírky chrbta sme prijali katalóg 
podľa nižšie uvedenej špecifikácie.  

Papier: lesklý kriedový obálka - 250 g 
vnútro - 170 g

Počet strán s obálkou (4 + 100):  
obálka - 4 vnútorné - 100

Po zvolení konkrétnych parametrov v 
pokynoch k nim priradených nájdete 
odkaz na tabuľku. Po stiahnutí a zostavení 
týchto údajov obdržíte odporúčanú šírku 
chrbta, teda 6,4 mm.

Zušľachtenie obálky

Keď už hovoríme o obálkach, zmienime 
sa o možnosti zušľachťovania vonkajších 
titulných strán šitých a lepených katalógov 
selektívnym UV lakom. Ako to vyzerá, 
pokiaľ ide o prípravu pracovného 
prostredia?

Selektívny UV lak na obálke lepeného 
katalógu

Výsledný pdf súbor by v prípade lepeného 
katalógu nemal mať dve, ale tri stránky. 
Tretí bude lak, respektíve označenie 
miesta, v ktorom sa má lak nachádzať.

Aj keď chcete prvok zvýrazniť iba na prvej 
strane obálky, musíte si pripraviť masku 
na selektívne UV lak vo forme rozkladacej 
obálky so stranami IV a I. Maska pre 
selektívny UV lak by mala byť pripravená 
vo vektorovej podobe a naplnená 100% 
čiernou farbou bez akýchkoľvek prímesí 
(C0 | M0 | Y0 | K 100) Vyvarujte sa použitia 
čiar s hrúbkou menšou ako 1 bod, ďalej je 
vhodné, aby texty určené na lakovanie boli 
rovného rezu, s rozmerom min. 14 bodov
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Projektovanie vnútorných strán

Pri lepenom katalógu by mala byť 
pracovná plocha pripravená ako jednotlivé 
stránky vo zvolenom čistom formáte. 
Projekt by mal obsahovať cieľový počet 
jednotlivých stránok s vybraným atribútom 
„dvojstránky”.

Príklad
Ako správne navrhnúť vnútorné stránky 
lepeného katalógu?

Pozrite sa na príklade formátu A4

Ťahák

Pre uvedený príklad by malo nastavenie 
pracovného priestoru vyzerať takto:  

Formát - 210 x 297 mm

Počet strán - napr. 100 (vzali sme príklad, 
Vy zvoľte ten podľa objednávky)

Dvojstránky: ÁNO

Okraj - 5 mm (horný, spodný, vonkajší),  
10 mm (vnútorný)

Spadávky - 3 mm (horné, spodné, vnútorné 
a vonkajšie)

Pamatujte: Čistý 

formát je nutné zväčšiť 

o rozmer spadávok.
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Zošívaný katalóg 
Príprava obálky a vnútorných strán

Pri projektovaní šitého katalógu 
sa obálka aj vnútro zasielajú v 
jednom súbore pri dodržaní 
príslušného poradia stránok 
(2 prvé a 2 posledné sú 
stranami obálky). Kľúčom 
je však zachovať správne 
poradie stránok, teda:

– na prvej strane - obálka I

 – na druhej strane - obálka II

 – na treťom, štvrtom atď. - 
vnútorné stránky

 – na predposlednej strane 
 - obálka III

- na poslednej strane - obálka IV

K štyrom stranám obálky 
pridáme zvolený počet 
vnútorných strán. Súčet 
zadávame do poľa „Stránky“ a 
označíme atribút „dvojstránky“.

Donedávna bolo požadované 
pripraviť obálku ako 
rozkladaciu (tj. pri katalógu 
A4 bola obálka vo formáte 
A3). V súčasnej dobe by však 
malo byť vnútro aj obálka 
zasielaná v 1 súbore - každá 
strana v cieľovom formáte 
(tj. pri katalógu A4 má byť 
každá obálka pripravená aj vo 
formáte A4).

Pamätajte:   
Pre šitý katalóg 
pripravíte pracovnú 
plochu ako jednotlivé 
stránky vo zvolenom 
čistom formáte. 
Čistý formát je 
potrebné zväčšiť o 
rozmer spadávok.
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Dvojstránky

Dvojstránky sú tzv. „tlačová dvojica“, 
značne uľahčujúca prácu. Vďaka nim dobre 
vidíte potlač na oboch susedných stranách.

Dvojstránky. A komu je toto potrebné?

Povedzme, že chcete do svojho projektu 
pridať fotografiu, ktorej fragment bude na 
oboch stranách, elegantne sa zbiehajúca 
uprostred. Vďaka možnosti dvojstránky 
- stačí vložiť fotografiu a vidíte efekt. 
Nemusíte potom myslieť a hrať sa s ručným 
posúvaním (cez ktoré sa fotka väčšinou aj 
tak nestretne).

Šablóny a objednávky

Šablóny dostupné na stránkach drukomat.
pl obsahujú jednu stránku. Toto je iba 
ukážková stránka, takže sa samozrejme 
neobmedzujte a pridajte do projektu 
počet stránok zodpovedajúci objednávke. 
Pamätajte však, že počet strán musí byť 
deliteľný 4.

Príklad
Pokyny pre jednu stránku šitého katalógu, 
viď príklad formátu A4.

Má Váš katalóg 
zaujať? 

Využite tieto tipy!
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Ťahák

Pre uvedený príklad by malo nastavenie 
pracovného priestoru vyzerať takto:

Formát - 210 x 297 mm

Počet strán – napr. 28 (4 strany obálky + 24 
vnútorných strán)

Dvojstránky: ÁNO

Okraj - 5 mm (horný, spodný, vnútorný a 
vonkajší)

Spadávky - 3 mm (horné, spodné, vnútorné 
a vonkajšie)

Zušľachtenie obálky – šitý katalóg

Pokiaľ máte v úmysle obálku zušľachtiť, 
musíte masku na selektívny UV lak zaslať 
ako samostatný súbor. Tu predpokladáme, 
že:

- prvá stránka v súbore je maska pre 
selektívny UV lak na prednú obálku,

- druhá strana je maska UV laku na zadnej 
obálke katalógu.

Ťahák

Pokiaľ chcete vytlačiť katalóg bez 
selektívneho UV laku, zašlite jeden 
viacstránkový súbor. Pokiaľ chcete 
vyrobiť katalóg so selektívnym UV lakom 
na obálke, zašlite dva súbory - jeden 
dvojstránkový s UV maskou a druhý so 
všetkými stránkami katalógu.

Pre práce s gramážou 
vnútrajška 130 g, 170 
ga objemom väčším ako 
32 strán je vyžadovaný 
okraj 8 mm.
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Katalóg so špirálou
Príprava obálky a vnútorných strán

Pre špirálový katalóg by mal byť pracovný 
priestor pripravený v jednostránkovej 
podobe, vo zvolenom čistom formáte 
a taktiež s pridaným cieľovým počtom 
jednotlivých stránok s vybraným atribútom 
„dvojstránky”. 

Súbor by mal mať nasledujúce stránky 
vo zvolenom formáte podľa nasledujúcej 
schémy:

– na prvej strane - obálka I

– na druhej strane - obálka II

– na tretej, štvrtej atď. - vnútorné stránky

– na predposlednej strane - obálka III

– na poslednej strane - obálka IV

Príklad
Na príklade formátu A4 si ukážeme, ako 
správne navrhnúť vnútorné stránky.

Pamätajte: Čistý 
formát je nutné zväčšiť 

o rozmer spadávok.
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Ťahák

Pre uvedený príklad by malo nastavenie 
pracovného priestoru vyzerať takto:

Formát - 210 x 297 mm

Počet strán – napr. 56 (4 strany obálky + 52 
vnútorných strán)

Dvojstránky: ÁNO

Okraj - 5 mm (horný, spodný,  
vonkajší), 11 mm (vnútorný)

Spadávky - 3 mm (horné, spodné,  
vnútorné a vonkajšie)

K tlači, pripravení...

Keď sa pripravujete na tlač, mali by ste mať 
pocit, že publikácia bola zostavená podľa 
pravidiel. Ak máte pochybnosti, pozrite sa 
na predchádzajúce kapitoly, kde nájdete 
osvieženie základných princípov, trendov a 
bežných chýb, ktorým je ľahké sa vyhnúť

Štart!

Máte pocit, že je katalóg v poriadku? 
Skvelé, takže po vymazaní obálky a 
vnútrajška a po odsúhlasení zákazníkom 
– ideme ďalej! Teraz môžeme pristúpiť k 
správnemu uloženiu výsledných súborov. 
Pred nami je ešte trochu práce, ale koniec 
už je na dohľad



76 | Príprava katalógu pre tlač

Príprava súborov  
pre tlač 
Odosielanie pdf súborov

Výsledný súbor by mal byť vo 
formáte pdf.

• V prípade lepených 
katalógov to budú 2 súbory – 
obálka a vnútro.

• Šité a lepené katalógy 
pripravujeme ako jeden 
súbor (pri dodržaní 
správneho poradia stránok).

• Pokiaľ bude obálka (v 
lepenom alebo šitom 
katalógu) zušľachtená, je 
potrebné pripraviť a pridať 
k objednávke ďalší súbor s 
maskou pre selektívny UV 
lak.

Súbory PDF obsahujú 
niekoľko oblastí, ktoré sú 
rozdelené na: pole stránky 
(Media Box), pole spadávky 
(Bleed Box), pole orezania 
(Trim Box), pole pre orezanie 
(Crop Box) a grafické pole 
(Art Box). Nie sú viditeľné 
pre užívateľov a nebudú 
vytlačené.

Ukladanie obálky a vnútra

• Obálka lepených katalógov 
je uložená ako 2-stránkový 
dokument (v prípade UV 
laku ako trojstránkový). 
Vnútorné stránky uložte ako 
samostatné stránky.

• V prípade šitých a 
špirálových katalógov uložíte 
celok ako jednotlivé stránky 
(nezabudnite zachovať 
správne poradie).

Zápis do výsledného 
súboru

Súbor by mal byť 
exportovaný s 
preddefinovanou 
predvoľbou [kvalita tlače].

1. Pozrite sa do rozbaľovacej 
ponuky „Súbor“.

2. Vyberte „Predvoľby  
Adobe PDF“

3. Nájdite možnosť „Kvalita 
tlače“.

4. Kliknite

Teraz sa otvorí okno „Export”, 
kam po výbere umiestnenia 
a názvu súboru uložíte svoje 
katalógy.

Ale ale… že by to nebolo 
také ľahké! Namiesto súboru 
na disku sa objaví okno 
nastavenia, ktoré je potrebné 
trochu doladiť. Našťastie 
v tom nie sú žiadne čiary, 
a pokiaľ máme základné 
znalosti z oblasti polygrafie, 
tak to zvládnete. Nižšie Vás 

krok za krokom prevedieme 
konkrétnymi záložkami.
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Všeobecné

Exportujeme [Všetky stránky] označené 
ako [Stránky]

Kompresia

Asi už viete, že rozlíšenie pre tlač je 300 
ppi a je to parameter, ktorý nemeníme. 
V prípade kompresie sa najčastejšie 
odporúča bezstratová kompresia ZIP.

Kompresia (ekonomický variant))

Niekedy sa snažíme, aby výsledný súbor 
nevážil takmer toľko, čo polovica pevného 
disku, v takom prípade sa môžete pohrať 
s kompresiou. Pri väčšom počte stránok 

ozdobených krásnymi fotografiami je 
alternatívou stratová kompresia JPEG, 
ktorej výsledkom bude oveľa menší súbor.

Stratová kompresia JPEG

Ako sa hovorí, niečo za niečo. Pri 
tomto type kompresie dôjde k strate 
bitmapových súborov v publikácii. Pokiaľ 
neboli za hranicou prijateľnosti už vo 
fáze ich prípravy, nie je sa čoho obávať. 
Podmienkou samozrejme je, aby boli fotky 
ostré ako povestná britva.

Ak chcete zmenšiť veľkosť výsledného 
súboru v poliach „Farebné obrázky” a 
„Obrázky v stupňoch šedi”, zmeňte pole 
kompresie [JPEG] a nastavte „Kvalitu 
obrázka” na [Vysoká].

Kompresia (ekonomický variant – PrtScn)

Značky a spadávky

Tlačové značky

Nie je to nič osobné, ale povedzme si to 
na rovinu. Nepožadujeme a dokonca ani 
nechceme žiadne tlačové značky. Keď teda 
exportujete súbor, tak ich jednoducho 
nezaškrtávajte
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Spadávky

Už to tu bolo spomenuté, ale my Vám 
to pripomenieme. Pri vytváraní nového 
dokumentu - označíte prípadné spadávky 
do špeciálne navrhnutých polí.

Podarilo sa? Gratulujeme! Pravdepodobne 
všetko prebehne bezbolestné (za čo vám 
pravdepodobne poďakujeme uložením 
stránok vášho katalógu).

Jediná vec, ktorú musíte na tejto karte 
vybrať, je možnosť „Použiť nastavenie 
spadávky dokumentu“. Jeho vybraním 
s vhodným uvedením parametrov na 
začiatku budovania pracovného priestoru - 
vzniknú v dokumente tzv. „trimboxy”.

Značky a spadávky (PrtScn)

Výstup

Konverzia farieb

Pokiaľ boli v publikácii použité priame 
alebo dodatočné farby (napr. Pantone) 
a objednávka je v štandardnom režime 
– tak by sa také farby mali previesť na 
základné farby (nazývané triádovými alebo 
procesnými).

Konverzia farieb do CMYK

Ak ste tak neurobili počas zostavovania, 
vyberte v poli „Konverzia farieb” [Previesť 
na miesto určenia (zachovať hodnoty)]. 
Vďaka tomu budú všetky dodatočné farby 
rozložené na zložky CMYK.

Špeciálne farby - na zvláštne prianie

Flexibilita je našou špecialitou, takže 
pokiaľ chcete, aby vaša publikácia bola v 
priamych farbách, potom rozhodne áno! 
Radi Vám vypracujeme cenovú ponuku na 
mieru.

Miesto určenia

Všetko, čo vytlačíte (a nie je to priamu 
farbu), by malo byť zložené / uložené vo 
farebnom priestore CMYK. Koniec, bodka. 
Výkričník.

Farebný profil

Nepridávajte farebné profily.

Výstup (PrtScn)
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Pokročilé

Rovnako ako na Západe aj v tejto záložke – 
bez zmien.

Bezpečnostné

Ak odosielate súbor do tlačiarne, 
nezabezpečujte ho. Nebojte sa, nebudeme 
ich distribuovať ani zdieľať s tretími 
stranami a Vaše duševné vlastníctvo je v 
dobrých rukách.

Zhrnutie

Táto záložka sa používa na kontrolu, či sú v 
projekte nejaké výstrahy.

Pokiaľ ste tu a 
prečítali ste celý 
materiál, znamená 
to, že sú vaše znalosti 
navrhovania a prípravy 
katalógov pre tlač už 
na expertnej úrovni.
Gratulujeme!  
Ďalšou úrovňou,  
ktorú treba vyhrať, je 
uznanie zákazníkov.
S prepracovaným 
katalógom to bude 
jednoduchšie, než 
si myslíte!
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1. Ak navrhujete v InDesign, nastavte hodnotu 

spadávky v špeciálne navrhnutom bloku.

2. Pamätajte na párny počet stránok v katalógu 

(mal by byť deliteľný 4).

3. Do projektu zahrňte šírku chrbta obálky.

4. Pokiaľ sa má na obálke objaviť selektívny UV 

lak, váš výsledný súbor by nemal mať 2, ale 3 

strany (tretia bude označenie miesta, kam sa má 

lak naniesť).

5. Pred odoslaním súboru zväčšite čistý formát o 

hodnotu spadávok.

6. Pri vytváraní projektu nezabudnite vybrať 

atribút „dvojstránky“.

7. Výsledný súbor zasielajte vždy vo formáte pdf 

(v prípade lepených katalógov to budú 2 súbory 

- jeden s vnútornou stranou a druhý s obálkou).

8. Po exporte všetkých stránok projektu 

nezabudnite vykonať kompresiu.

9. Odstráňte značky, pridajte spadávky.

10. Preveďte dodatočné farby na základné farby.

11. Vždy posielajte nezabezpečené súbory.

04
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OBJEDNANIE 
A TLAČ 
KATALÓGU. 
KROK ZA 
KROKOM
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Úvod
Podarilo sa Vám prejsť do poslednej kapitoly, bravo! 
Pred Vami je posledná fáza, teda zadanie objednávky 
v našej tlačiarni. Pozrite sa, aké je to ľahké!

V tejto kapitole nájdete krátky návod, ktorý 
Vás prevedie najdôležitejšími zákutiami 
našej platformy – prehliadku zahájime 
registračným procesom a konečnou 
stanicou bude finalizácia objednávky. 
Ukážeme Vám, ako si správne objednať tlač 
na našom portáli, aké máte možnosti a ako 
ich môžete využiť.

Tak sa teraz zhlboka nadýchnite, posaďte 
sa a nechajte sa previesť nákupnou cestou. 
Pozývame Vás na čítanie a tešíme sa na 
výsledky Vašej práce!
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Prihlásenie /  
vytvorenie účtu

Tu je ona – webová stránka, na ktorej si môžete objednať výtlačky online. Ľahko, rýchlo, 
odkiaľkoľvek a kedykoľvek (24/7). Dnes hovoríme o katalógoch, ale ako určite viete, s 
nami môžete vytlačiť omnoho viac. Vráťme sa však ku katalógom – kde treba začať?



84 | Objednanie a tlač katalógu. Krok za krokom

Prejdite na justprint.sk

- ak už máte účet – stačí sa prihlásiť 
- ak nemáte účet, pred Vami je krátky registračný proces

Len pokojne, nezaberie Vám to veľa času a potom Vám ho veľa ušetrí.
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Vyplnenie údajov 
potrebných pre 
objednávku

Zadajte svoje údaje – používateľské meno, heslo, profil činnosti. V ďalšom kroku 
Vás požiadame o fakturačné údaje a kontaktné údaje.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Údaje sú vyplnené? Výborne – super, že ste s nami! 

Teraz môžete využívať veľa možností a objednávať výtlačky z domu, kancelárie 
alebo vane – online 24/7.
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Čo získate?
• Máte prístup k histórii objednávok, 
kde môžete sledovať ich stav.

• Vytvoríte si vlastný adresár s údajmi o 
zákazníkoch. Vďaka tomu môžete rýchlo 
odosielať objednávky na rôzne adresy 
(bez toho, aby ste ich museli zakaždým 
vypisovať). 

• Môžete vytvárať personalizované cenové 
ponuky, doplnené o Vaše údaje a logotyp – 
pripravené na prezentáciu zákazníkovi.

• Možno sa Vám bude hodiť možnosť 
zásielok  no name – s Vašimi údajmi, 
priamo k Vašim zákazníkom. 

• Môžete tlačiť rôzne materiály pre svojich 
zákazníkov a potom ich zhromaždiť a spojiť 
do jednej zásielky.

• Máte jednu tlačiareň,  v ktorej si môžete 
objednať  tlač v mnohých technológiách 
(napr. ofsetovej, digitálnej, UV, solventnej, 
latexovej), zušľachtenie produktov, a 
tiež knihárske procesy (napr. šitie, lepenie, 
špirálovanie, vŕtanie otvorov, falcovanie, 
podlepovanie).

• Môžete si tiež vybrať balenie podľa 
svojich potrieb, vrátane co-packingu 
objednávok a zaslania na jednu alebo viac 
adries v krajine aj v zahraničí.

• Máte niekoľko miliónov variant 
produktových variant na dosah ruky.

• Ak nenájdete, čo potrebujete - 
neváhajte nás kontaktovať -   realizujeme 
neštandardné aj nesystémové zákazky!
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Výber parametrov 
objednávky
Čas na objednávku! Preberieme ju na príklade šitého 
katalógu. Najprv si vyberiete produkt a následne 
nakonfigurujete jeho parametre.
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Parametry produktu

(Poly)grafické kódy
Určite ich dobre poznáte, ale aj tak Vám 
ich pripomenieme. Pri využívaní služieb 
tlačiarne sa pravdepodobne stretnete s 
označeniami typu:

- 4/4

- 4/0

- 1/1

- 1/0

- 5/5 (4 + bílá/4 + bílá)

Z tohto reťazca znakov sa dozviete, či 
to bude jednostranná alebo obojstranná 
tlač. Určujú tiež farebnú alebo 

monochromatickú tlač. Tento reťazec 
obsahuje aj model na bielu podtlač a tlač.

Lomka oddeľuje strany, to znamená, že ak 
bude napr. označenie 4/0 – na prvej strane 
budeme mať farebnú tlač a druhá bude 
prázdna.

Čísla nám označujú, koľko farieb bude 
použitých. Napríklad číslo 4 – označuje 
všetky štyri farby z modelu CMYK a 1 – 
vybranú farbu (hlavne čiernu alebo bielu). 
Nula označuje, že na danej strane nie je 
tlač.

Číslo 5 označuje CMYK s bielou podtlačou 
(používa sa na farebných podkladoch na 
zachovanie intenzity farieb).
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A aký podklad?
Papier má vplyv na kvalitu, objem a cenu katalógu.

Ofsety sú nenatierané papiere. 
Najúspornejšou verziou je ofsetový papier 
s gramážou 90 g. Tie s vyššou gramážou 
vyzerajú naozaj pôsobivo a zároveň

Papiere EKO, V našej ponuke sú to napr. 
Woodstock Betulla 285 g alebo Kraftliner 
250 g. 

Papiere sa výborne hodia ako obaly 
katalógov. Takéto podklady budú dobrým 
úvodom do portfólia alebo dizajnového 
katalógu produktov.

Kriedy. Katalóg môžete vytlačiť aj na 
natieraný, čiže kriedový papier – matný 
alebo s jemným leskom. Tieto druhy 
podkladov vďaka špeciálnemu povlaku 
neabsorbujú farby ako tie nenatierané. 
Výsledkom je, že vytlačené farby sú 

intenzívnejšie. U nás si môžete vybrať tlač 
na kriedový papier s gramážou od 90 do 
350 g.

Ak na našej webovej 

stránke nenájdete ten 

správny produkt alebo 

máte iné otázky, napíšte 

nám, radi Vám pomôžeme.
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Ovládnite techniku 

a stanete sa 

majstrami. S každou 

ďalšou objednávkou 

katalógov by to malo 

byť jednoduchšie! 

Počet strán s obalom
To nie je nič iné ako objem 
katalógu. Tieto čísla 
označujú počet strán, z 
ktorých prvé je obal – čiže 
4 strany, a ďalšie je počet 
vnútorných strán.

Zušľachtenie obalu
Váš katalóg by mal 
zapôsobiť už na prvý 
pohľad. Ak už máte 
perfektný dizajn na obal, 
možno stojí za to ho ešte 
vylepšiť?

Farby
Farby môžete zvýrazniť 
lesklou fóliou, alebo 
mierne stlmiť výberom 
matnej fólie. Ak chcete, 
aby bol obal na dotyk 
zamatový, môžete použiť 

fóliu soft touch. A detaily?
Zvýraznite ich vďaka 
parciálnemu UV laku, 
ktorý rozžiari aj malé nápisy 
alebo vzory.
 
Iné
V prípade zošívaného 
katalógu si môžete vybrať 
ploché sponky – čiže 
zošitové alebo sponky s 
očkom, ktoré umožňujú 
pripnutie katalógu do 
zakladača.

V prípade katalógu so 
špirálou si môžete vybrať 
farbu špirály.
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Kontrola súborov

Automatická Vaše súbory budú 
automaticky skontrolované. Náš systém 
Preflight zistí viac ako 100 chýb, okrem 
iného: chýbajúci typ písma, nesprávne 
farby alebo nevhodné grafické rozlíšenie.

Kontrola konzultantom . Ak si chcete byť 
istí správnosťou prípravy súborov, môžete 
si objednať platenú manuálnu kontrolu. 
Predtým, ako súbor prejde na automatickú 
kontrolu, najprv ho grafik skontroluje 
ručne. Aj keď sa automatické upozornenia 
objavia v ďalších fázach, môžete pokojne 
tlačiť (naši grafickí konzultanti majú 
dostatok skúseností, aby vedeli, ktoré 
prvky ovplyvňujú výsledok, a ktoré možno 
vynechať).

Chyby sú od toho, aby 

sa robili. Ale oveľa 

lepšie (a lacnejšie!)  
je urobiť ich 
pred tlačou.
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Náklad a spôsob realizácie
 

Po výbere parametrov produktu prejdete o 
krok ďalej k nákladu, o ktorý máte záujem. 
Cena sa pri každej konfigurácii automaticky 
mení. V tomto stĺpci uvidíte tiež, kedy bude 
Vaša objednávka odoslaná.

Čas zadania objednávky 

má vplyv na termín 

realizácie. Uvedený dátum 

odoslania sa týka len tých 

objednávok, ku ktorým 

pošlete a potvrdíte súbory, 

a za ktoré stihnete zaplatiť 

pred stanoveným časom.
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Objednať
 
 
 

V treťom okne sa zobrazí súhrn Vašej 
objednávky. V tejto fáze si môžete stiahnuť 
cenovú kalkuláciu produktu vo formáte 
PDF – s konkrétnymi parametrami, 
hmotnosťou objednávky, počtom škatúľ a 
dodacími podmienkami v danom termíne.

Skontrolujte všetko ešte raz, a ak je 
objednávka kompletná – pohodlne 
si sadnite, a kliknite na tlačidlo – 
„OBJEDNAŤ“.

Ak zmeníte 
konfiguráciu,údaje 
v tomto stĺpci sa 

automaticky aktualizujú.



94 | Objednanie a tlač katalógu. Krok za krokom

Košík
Máte už vybraný produkt, ale chcete pridať ďalšie alebo sa porozhliadnuť po webe 
a nájsť niečo zaujímavé? Pridajte to, čo ste si už vybrali, do košíka - nezaväzuje Vás 
to k nákupu a Váš výber bude zapamätaný bez toho, aby ste museli znovu voliť 
parametre produktu. Pozrite sa, ako túto funkciu používať krok za krokom. 

Vyberte produkt, o ktorý máte záujem, jeho parametre, množstvo a spôsob 
doručenia a následne kliknite na tlačidlo „ Pridať ”.
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Vybraná položka sa automaticky objaví v košíku (ikonu nájdete v pravom hornom rohu 
webu). 

Pokiaľ máte v košíku prvý produkt, môžete pridať ďalší. Vo vyhľadávacom poli alebo v 
konkrétnej kategórii nájdite ďalšie produkty, ktoré Vás zaujímajú a rovnakým spôsobom 
ich vložte do košíka.

Po kliknutí na ikonu košíka prejdete na obrazovku, na ktorej uvidíte všetky vybrané 
produkty. Vedľa každého z nich na pravej strane uvidíte 3 ikony: upraviť, duplikovať a 
odstrániť (ikona koša).
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Kliknutím na ikonu „upraviť” sa vrátite k produktu a budete môcť zmeniť zvolené 
parametre (formát, náklad atď.). Nezabudnite po vykonaní zmien kliknúť na tlačidlo 
„Uložiť“, aby sa nový variant produktu uložil.

Ak je po overení produktov v košíku všetko v poriadku, kliknite na tlačidlo „Objednať” 
nachádzajúce sa na pravej strane obrazovky pod produktmi v košíku.

Jednoduché, že áno? A ak máte otázky alebo sa Vám stane, že sa v niektorej z týchto 
fáz zastavíte a nebudete vedieť ako ďalej, kontaktujte nás na chate (pravý dolný roh 
webu) alebo využite informačnú linku – pomôžeme Vám prejsť ďalej.
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Dokončenie objednávky
Gratulujeme, teraz ste už takmer v cieli.

Táto časť je rozdelená podľa stavu 
objednávok na: čakajúce, v realizácii a 
odoslané. Nech sa páči, všetko vysvetlíme.

Čakajúce objednávky
Tu sa nachádza miesto, kde pripravujete 
a nakoniec ukladáte svoje súbory. Vašou 
úlohou je nahrať ich a uistiť sa, že boli 
všetky údaje správne vyplnené.

Pamätajte, že pri 

príprave súboru môžete 

použiť možnosť „pridať 

spadávku“, „zmeniť

do formátu“ (napr. A4 na 

A5) alebo otočiť stranu.

Podrobnosti objednávky
V tejto fáze skontrolujte, či sú správne vybrané všetky parametre, ak áno – prejdite na 
záložku Práca so súbormi.
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Funkce upravit režim  
a náklad
Je někde chyba nebo jen chcete něco změnit před objednávkou? Objednávku 
nemusíte mazat a zadávat znovu! Využijte funkci Upravit režim a náklad, kterou 
najdete v seznamu příkazů vedle Vaší objednávky.

Je to snadné! Kliknete na „změnit” a je to.
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Práca so súbormi

Pridanie súboru do objednávky

Práve tu nahráte svoj súbor s katalógom. Je to jednoduché – stačí, ak ho presuniete 
na vyznačené pole. Ak je počet strán správny, presuňte dokument PDF do prvého 
kontajnera. Stránky sa načítavajú automaticky v rovnakom poradí, ako v súbore PDF.

Teraz si môžete pripraviť šálku čaju, pretože v prípade katalógov môže nahrávanie chvíľu 
trvať.

Proces kontroly

Držte palce!
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Potvrdenie projektu

Pozrite sa, či a aké chyby boli zistené v súbore. 

Môžeme ich rozdeliť do 3 typov

Modré – informácie, s ktorými sa treba oboznámiť. Po potvrdení môže byť súbor vytlačený. 

Oranžové – upozornenie na chyby. Po potvrdení je možné súbor podmienečne vytlačiť. 

Červené – chyby sú také závažné, že súbor nie je možné vytlačiť. Musíte opraviť projekt.

Posledný raz sa uistite, že obal a vnútro majú správne poradie a orientáciu strán.
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Pamätajte, že otáčanie sa uskutočňuje smerom 
k pravému okraju prednej strany.
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Ak je všetko v poriadku, kliknite na: Potvrdiť projekty!

V nasledujúcich záložkách si vyberiete adresu, spôsob dodania a typ platby.  
Už ste skoro doma!

Adresa a dodanie
Tu treba uviesť príjemcu a odosielateľa. Pamätajte, že môžete zvoliť odoslanie priamo  
k zákazníkovi a seba uviesť ako odosielateľa.
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Pridanie dodacej adresy

Doplňte svoju databázu adries, vďaka ktorej budete môcť posielať objednávky len 
niekoľkými kliknutiami.

Zmena údajov odosielateľa

V tejto fáze môžete údaje ešte upravovať. Pamätajte, že výtlačky môžete posielať priamo 
k svojim zákazníkom. Na zásielke môžeme uviesť výlučne Vaše údaje.
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Spôsoby dodania

 Môžete si vybrať najvhodnejší spôsob dodania. Keď to urobíte, prejdete na platbu.

Platby

Výber spôsobu platby

Vy rozhodujete, ako a kedy zaplatíte za objednávku. Môžete zaplatiť tak, ako Vám viac 
vyhovuje – PayU, tradičným prevodom alebo bodmi z bonusového účtu. Môžete tiež 
zvoliť možnosť platby na dobierku.
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Správy
Správy do zákazníckeho servisu

Pochybnosti sú také, že sa dokážu 
kedykoľvek objaviť. Ak sa objavili pri 
objednávaní katalógov, buďte pokojní – 
sme tu pre Vás. 

Neváhajte a pýtajte sa. Môžete kontaktovať 
našich konzultantov. Stačí prejsť do 
poľa Správa, napísať obsah a kliknúť na 
„odoslať“. 
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Objednávky v realizácii

Je všetko vyplnené? Skvelé! Vaša objednávka už ide do výroby. Čoskoro ich uvidíte v 
záložke Objednávky v realizácii.

Objednávky boli odoslané

Keď zásielka opustí náš sklad, uvidíte ju v záložke Objednávky boli odoslané. Uvidíte tam 
dátum a všetky detaily.
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1. Pred zadaním objednávky na webe 

justprint.sk sa prihláste alebo si vytvorte 

účet.

2. Vyberte produkt av selektore uveďte 

parametre objednávky - typ tlače, 

typ papiera, počet strán s obálkou, 

zušľachtenie.

3. Vyberte náklad a režim realizácie.

4. Kliknite OBJEDNAŤ a následne prejdite 

do časti Práca so súbormi.

5. Nahrajte súbor projektu, ktorý bude 

automaticky overený systémom Preflight. 

Môžete tiež využiť službu kontroly súboru 

poradcom.

6. Po overení súboru s projektom doplňte 

dodaciu adresu a spôsob doručenia.

7. Vyberte si spôsob platby, zaplaťte 

objednávku a počkajte na svoju zásielku!

05
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A to by bolo všetko!

Ak sa Vám podarilo dôjsť až na koniec, je to známka toho, že sme odviedli kus dobrej 
práce a hodiny intenzívnej práce na sprievodcovi, pár bezsenných nocí a vypité 
hektolitre kávy priniesli vytúžený efekt.

Teraz čakáme na Vašu spätnú väzbu! Dajte nám vedieť, či sa Vám materiál páčil, čo pridať 
do nasledujúcej verzie e-knihy (vyjde budúci rok!) a aké témy by Vás mohli v budúcnosti 
zaujímať.

A ak ešte nemáte účet na našom webe, pozývame Vás na stránk justprint.sk 

Otestujte si získané znalosti v praxi.

Pri tejto jedinečnej príležitosti budeme veľmi radi za lajka na Facebooku, Instagrame  
a za zdieľanie odkazu na našu publikáciu, kdekoľvek to môže byť užitočné.

Tak zase nabudúce!
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https://justprint.sk/
https://www.facebook.com/justprint.sk/
https://www.instagram.com/justprint.sk/
https://www.youtube.com/channel/UCd_r3HA3iFo-F7lmPKRk-4g



