Technické parametry pro inzerci v časopise
ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ

Zastávecký zpravodaj vychází ve formátu A5 v plnobarevné
úpravě. Formát jedné strany po ořezu je 148 × 210 mm,
formát jedné strany na zrcadlo je 128 × 173,5 mm. Rozměry
jsou uvedeny ve formátu šířka × výška a jsou v mm.
Nejběžnější rozměry inzerce vidíte zde, při jakýchkoliv
jiných požadavcích kontaktujte šéfredaktora pana Pečenku
e-mailem na ppecenka@seznam.cz.
1/1 (spad)
148 (+10) × 210 (+10)

1/2 (spad)
148 (+10) × 102 (+10)

1/3 horizontálně (spad)
148 (+10) × 67 (+10)

1/3 vertikálně (spad)
50 (+10) × 210 (+10)

1/1 (zrcadlo)
128 × 173,5

1/2 (zrcadlo)
128 × 84

Větší 1/4 (zrcadlo)
84 × 113

1/2

DALŠÍ DOPORUČENÍ A POŽADAVKY:
• při tvorbě inzerce na spad neumisťujte důležité objekty (typicky logo, kontakt apod.)
do tzv. ochranné zóny, neboť hrozí oříznutí těchto objektů v tiskárně. Za ochrannou
zónu považujte cca 10 mm od okraje formátu inzerce po ořezu
• hotovou inzerci je možno dodat v křivkových formátech eps, ai; rastrových formátech
jpg, tiff apod. (rozlišení 300 DPI při požadovaném výsledném rozměru!!!) nebo
ve formátu PDF
• při tvorbě PDF nezapomeňte vložit písma nebo ještě lépe – rozkřivkujte je
• neumisťujte do PDF ořezové či pasovací značky, barevnou škálu apod.

Základní formát inzerce. Např. A5 ...

Spad 5 mm. Po vytištení se ořezává pryč, je
nutno ho ovšem dodržet a typicky barevné pozadí
inzerátu či podkladovou fotku „protáhnout“
o 5 mm na KAŽDOU stranu, aby při případném
větším ořezu nesvítily na okrajích strany bílé
linky z nepotištěného papíru. Pokud je uvedena
v rozměrech inzerce např. šířka 148 (+10),
znamená to, že na levou i pravou stranu je potřeba
udělat spadávku po 5 mm (5 + 5 = 10).

Ochranná zóna. Asi 10 mm „dovnitř“ od okraje
základního formátu inzerce. Sem NEUMISŤUJTE
důležité objekty – loga, kontakty apod. Jednak to
nevypadá dobře („nacpáno ke kraji“), jednak hrozí
oříznutí (viz spad).

Zrcadlo. Pokud nechcete mít inzerci na spad
(„až do krajů“), můžete ji připravit tzv. na zrcadlo.
Tím se rozumí prostor vymezený sazbě textu
a je na VŠECH stranách tiskoviny stejný ...
V tom případě připravte inzerci PŘESNĚ
v udaném rozměru a se spadávkou či ochrannou
zónou si nelamte hlavu.
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