
Vážený zákazníku,

pøedkládáme Vám zpùsob jak správnì postupovat pøi vytváøení podkladù pro zadávání potisku CD. Doufáme, že Vám to usnad-
ní práci spojenou s Vaším návrhem.

Jak vytvoøit podklady pro potisk CD 

Cílem tohoto èlánku není pøímo vytváøení vlastního motivu, ale zpùsob jak postupovat, aby motiv byl použitelný pro
tisk - z hlediska velikosti a umístìní. Tyto zásady jsou platné jak pro vytváøení motivu v programech pro vektorovou
grafiku (CorelDRAW, Adobe Ilustrator), tak pro bitmapové editory (Corel Paint, Photoshop, Photopaint, ...)

Nejdøíve je tøeba specifikovat NA CO se bude tisknout: bude-li to potištitelné CD, nebo etiketa. Informace o
rozmìrech etiket a materiálech získáte na našich webovských stránkách: www.terra.cz

Rozmìry etiket a potištitelného povrchu u CD

Etikety - pøesné rozmìry námi používaných etiket najdete na našich internetových stránkách. Následující tabulka
uvádí struèný pøehled používaných etiket:

Potištitelné CD/DVD - rozmìry záleží na výrobci použitého potištitelného CD/DVD média. Následující tabulka uvádí
struèný pøehled nejpoužívanìjších rozmìrù potištitelných vrstev na CD a DVD médiích:

Požadavky:

1. Podklady mùžete dodat ve vektorové (CorelDRAW do verze 9, Adobe Illustrator), nebo bitmapové grafice (všech-
ny bìžné formáty, napø.: TIF, JPG, ...). Používaný barevný model je CMYK. Podklady dodané v barevném mo-
delu RGB mohou mít pøi tisku odlišnou barevnost.

2. Pokud se rozhodnete pro použití textu po obvodu tiskové plochy, dodržte prosím vzdálenost 2 mm od okraje
etikety, nebo od okraje tisku na potištitelném CD/DVD médium. 

3. Rozmìr motivu by mìl být ve tvaru ètverce, veliký max. 12,2x12,2 cm pro CD, DVD nebo etiketu 120 mm. Pøe-
sahem  motivu pøes vnìjší rozmìr je zajištìn tisk na spad (tisk pøes okraj etikety). Rozmìr 8,2x8,2 cm pro CD a
etiketu 80 mm. Rozmìr 6,4x 8,8 cm pro CarD60-R. K oøezu na rozmìr média dojde vždy až pøi tisku.

4. Pro pøesné usazeni do tiskové šablony, vyznaète v rozích Vašeho motivu køížky velké 4x4 mm. Vzdálenost støedu
køížkù by mìla být 120x120 mm (osa X, Y). Pokud pøesnì dodržíte naše požadavky, pak je zcela postaèující jeden
krížek urèující støed CD.

5. Pokud použijete pomocné obrysy pro CD nebo etiketu, pak je vždy smažte døív, než k nám Váš návrh donesete.

6. Podklady ve formì bitmapy staèí dodávat v rozlišení 300 dpi. V pøípadì kombinace vektorù a bitmap - by mìly
být vložené obrázky v rozlišení 300 dpi. 

Pøehled pro CD/DVD 120 mm:

Vnìjší prùmìr: 119 mm, 118 mm, 116 mm
Vnitøní prùmìr: 38 mm, 36 mm a 22 mm, 20 mm, 18 mm

Pøehled pro CD 80 mm:

Vnìjší prùmìr: 78 mm
Vnitøní prùmìr: 18 mm

Pøehled pro CarD60-R:

Vnìjší rozmìr: 59x84 mm
Vnitøní prùmìr: 18 mm 

Pøehled pro CD ve tvaru srdce:

Vnìjší rozmìr: doporuèujeme použit šablonu z našich
intrnetových stránek

Vnitøní prùmìr: 18 mm

Pøehled pro CD/DVD 120 mm:

Vnìjší prùmìr: 118 mm
Vnitøní prùmìr: 44 mm, 41 mm, 36 mm a 18 mm

Pøehled pro CD 80 mm:

Vnìjší prùmìr: 78 mm
Vnitøní prùmìr: 18 mm

Pøehled pro CarD60-R

Vnìjší rozmìr: 59x84 mm
Vnitøní prùmìr: 18 mm

Pøehled pro CD ve tvaru srdce:

Vnìjší rozmìr: specifický rozmìr, doporuèujeme použit
šablonu z našich intrnetových stránek

Vnitøní prùmìr: 18 mm



Následuje pøíklad návrhu podle pøedchozí specifilace a ukazuje jak by mìly dodané podklady správnì vypadat: 

Komentáø: 

Podklady se správnì vyznaèeným støedem a okrajem CD/DVD pomocí køížkù. Barva køížkù by mìla být kontrastní
proti pozadi kde je umístìn (proto je vlevo èerný a vpravo bílý). U uvedeného návrhu se poèítá s tím, že se bude
tisknout na CD etiketu s vnitøním prùmìrem 36 mm - tomu odpovídá správné umístìní motivu. Tento návrh je pro
toto použití v poøádku. Tento návrh lze také použít i pro tisk na printable CD/DVD, nebo etiketu CD07, pro ty je uve-
dený navrh také v poøádku. Takto dodané podklady jsou využitelné jak pro tisk na CD etikety, tak pro tisk na print-
able média. U obou možností tisku dochazí k oøezu na pøesný rozmìr etikety nebo potištitelného média až pøi tisku. 

Doufáme, že uvedený postup Vám pomùže pøi vytváøení podkladù pro potisk jak etiket, tak printable CD/DVD.
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