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Základní doporučení pro tvorbu a zasílání dat určených pro systém CTP 

   

 
 

Prepress systém je schopen zpracovat pouze data ve formátu PDF. 
 
1. Separace: 

1.1. Příprava dat ve formátu kompozitní postscript s následnou konverzí do PDF (separace vypnout). 
1.2. Pro přípravu kompozitního postscriptu nelze použít předseparované obrázky ve formátu DCS1. 
 

2. Barevnost: 
2.1. Všechny objekty (vektory i bitmapy) v barevnosti CMYK. 
2.2. U objektů v RGB nemůžeme zaručit kvalitu jejich separace. 
2.3. Vypínejte zavádění ICC profilů do obrázků EPS, TIFF. 
 

3. Velikost stránky: 
3.1. Stránka musí být při tisku nastavena tak, aby výsledný obraz byl v obou osách umístěn na střed. 
3.2. Vkládejte pouze ořezové značky s odsazením min 4mm od čistého formátu 
3.3.. Nastavujte velikost stránky s definicí spadávky 5 mm (ze všech stran). 
3.3. Vždy dodržujte bezpečnou zónu(zrcadlo sazby) min 3 mm (ze všech stran).  
3.4. Do souboru ukládejte všechna písma (fonty). 
 

4. Obrázky: 
4.1. Rozlišení obrázků reálných 300 dpi. 
 

5. Nátisky: 
5.1. Barevně závazné nátisky musí být pořízeny ze stejných dat, která jsou dodávána ke zpracování 

tiskárně. 
 
6. Soubory: 

6.1. Stránky musí být ukládány do souborů jednotlivě (1 strana = 1 soubor). 
6.2. Dodávejte pouze soubory určené k tisku. 
6.3. Při eventuálním výskytu dvou stejných stran se za aktuální považuje soubor s pozdějším časem 

uložení.  
6.4. Pro pojmenování souborů doporučujeme užívat pouze znaky anglické abecedy, číslice a 

podtržítko 
                
             Příklad: SVT01_001.pdf : SVT - název(Severotisk) 

                                           01 - číslo vydání 
                                           001 - číslo strany 
 
6.5.  Jestli-že posíláte opravu strany musí mít soubor v názvu N(New, Neu), aby bylo zřetelné,  že se 
jedná o opravu   

 
             Příklad: SVT01_001_N.pdf 
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Vzor optimální geometrie stránky pro formát A4 / 210x297 mm 
 

 
 
 
___ : čistý formát dokumentu(Trim Box):210x297mm 
._._. : bezpečná zóna(zrcadlo sazby):204x 291mm      
...... : oblast spadávky(přeplnění):220x307mm  
 

Srdečný pozdrav z hor 

oblast spadávky 

čistý rozměr ořezaného dokumentu 

ořezové značky 
Bezpečná zóna (zrcadlo sazby) 
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Zasílání dat:  
 
 
Data přijímáme ve formátu kompositní PDF (doporučená verze 1.3) prostřednictvím našeho FTP serveru 
nebo na přenosných mediích CD/DVD/USB flash 
 
 

Důležité upozornění: 
 
 Předáním podkladů (souborů PDF) na FTP Server tiskárny se rozumí, nejen zahájit přenos (upload) 
daných souborů, ale i po ukončení přenosu ověřit celkový počet stran v cílovém adresáři (nejlépe i s 
ověřením, zda žádný ze souborů nemá „nulovou“ datovou velikost). V případě posílání změny v datech po 
skončení přenosu dat je nutné neprodleně  informovat  pracoviště CTP telefonicky a e-mailem.  

  
 

  
 

 
Spojení: 
 

Pracoviště CTP:  +420 472 767 334   
                                     mob. +420 724 812 766 

 
    

ctp@severotisk.cz    
 
 

pí. A.Francová:  +420 472 767 334    
                                     mob. +420 606 646 633 

 
alena.francova@severotisk.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 




