
Požadavky na PDF:

je nutné:

◦ celý dokument v jednom souboru
◦ velikost strany A4 (210×297mm), A5 (148×210mm) nebo B5 (176×250mm)
◦ nastavené tiskové zrcadlo tak, aby byla u formátu A4 mezera ke kraji minimálně
20mm, u formátu A5 a B5 minimálně 15mm

◦ celý soubor stejné strany, individuálně neotočené
◦ vložené fonty (Type 1 i TrueType)
◦ pro písmo používat pouze černou barvu
◦ nepoužívat pro výrobu PDFWriter
◦ bez zabezpečení dokumentu

doporučuje se:

◦ obrázky – v dobré kvalitě s rozlišením pro fotografie kolem 300 dpi, pro grafy spíše
400 dpi

◦ obrázky v odstínech šedi (barevné CMYK či RGB budou převedeny do odstínů šedi
– tisk je pouze černobílý)

◦ nemělo by být v dokumentu použito písmo menší než 5 b. (velikost písma indexů,
obrázků, popř. textů pod čarou)

◦ nejtenčí linka – 0,2 b.
◦ komprese LZW (u fotografií možnost JPG)
◦ nepoužívat ořezové značky
◦ soubor by neměl obsahovat žádné OPI (náhledy, ext. soubory)
◦ v PDF souboru by dále neměly být žádné formuláře, zvuky, filmy, hyperlinky, zá-
ložky, kód psaný v jazyce Java, fragmenty Postscriptu apod.

◦ použít pro převod do PDF uvedená nastavení, nebo přednastavení Press

V případě nedodržení výše uvedených pokynů negarantujeme kvalitní tiskový
výstup.

Následující soubory jsou určeny pro snazší nastavení příslušné verze Adobe Distilleru.
Soubory lze nainstalovat buď přímo do příslušné verze Distilleru (viz níže u popisu) nebo
využít tzv. „Sledovaných složek� (informace např. v manuálu Distilleru).

Naklad-CVUT-v5.joboptions
Naklad-CVUT-v6.joboptions
Naklad-CVUT-v7.joboptions
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Adobe Distiller v.5

Soubor Naklad-CVUT-v5.joboptions se překopíruje do místa, kde jsou uloženy nastavení
Distilleru. Při běžné instalaci je to Program files/Adobe 5.0 CE/Distillr/Settings. Ve výběru
Volba úlohy se potom objeví další nastavení, které se použije pro převod dokumentu.

Na následujích obrázcích je zobrazeno příslušné nastavení.
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Adobe Distiller v.6 a v.7

Nastavení pro Distiller verze 6 a 7 jsou téměř shodná. Při instalaci souboru Naklad-CVUT-
v6.joboptions, resp. Naklad-CVUT-v7.joboptions se v menu Adobe Distilleru zvolí Přidat
nastavení Adobe PDF, příp. Ctrl+Shift+E. Ve výběru Volba úlohy se potom objeví další
nastavení, které se použije pro převod dokumentu. Je zde nastavena i kontrola dle PDF/X-
1a, která má spíše informativní charakter.

Na následujích obrázcích je zobrazeno příslušné nastavení.
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