
 

 

Kurz ZPRACOVÁNÍ BARVY 

Jednodenní kurz přímo v DTP STUDIU, u jedné z největších autorit v oblasti 

digitálního zpracování barvy! Nemůže být lepší varianta pro uživatele 

programu CorelDRAW, kteří si potřebují rychle a profesionálně osvojit znalosti 

v oblasti barvy a zpracovávat zadané úkoly. 

 

 

Místo konání: DTP STUDIO s.r.o., U Dubu 92, 14700 Praha 

Termíny konání: 31. 3. a 12. 5. 2015 nebo najdete na www.dtpstudio.cz 

Lektor: Štefan Kratochvíl  Kapacita kurzu: max. 6 účastníků   

Začátek: vždy v 09:00 hod.  Předpokládaný konec: 15:00 hod. 

Vstupní znalosti: Rutinní znalosti v operačním systému Windows 

Znalost základní práce s  CorelDRAW jakékoliv verze. 

Výstupní znalosti:  

 Barvy, působení barev, přímé a složené barvy, barevné prostory 

 Barvy v tisku a na monitoru, barevná jistota. 

 Barva v návrhu a výrobě, určování a reprodukce barev 

 Konverze barevných prostorů, volba barevného vzorníku 

 Správnost ICC profilu a jeho instalace 

 Kontrola správného barevného nastavení monitoru a tiskárny 

Program kurzu:  

1. Barvy - Odkud barvy přichází, co je barva, jak vnímáme barvy - Působení 

barev, kdy a proč jakou barvu zvolit; Složené barvy - aditivní metoda RGB 

a subtraktivní metoda CMY; Přímé barvy, co je přímá barva, pigmenty; 

Spektrum přímých barev, viditelné a neviditelné barvy; Barevné prostory 

RGB, CMYK, PANTONE, RAL 
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2. Barvy v tisku, tiskový bod a rastr - Tisk přímou barvou; Subtraktivní 

metoda v praxi; Převody přímá barva – cmyk. 

3. Barvy na monitoru - Aditivní metoda RGB; Nastavení a kalibrace; Co je 

ICC profil 

4. Barevná jistota - Volba barvy na monitoru, problém v tisku; Jistota 

barevné komunikace; Správný vzorník pro daný úkol 

5. Návrh a výroba - Zodpovědný kreativní výběr; Technologický předpis; 

Určování a reprodukce barev; Doporučení pro barvotisk 

6. Konverze barevných prostorů - RGB na CMYK, PANTONE, RAL; CMYK na 

RGB, PANTONE, RAL; PANTONE na RGB, CMYK, RAL; RAL na RGB, CMYK, 

PANTONE 

7. Barevné nastavení CorelDRAW - Nastavení programu; Nastavení 

dokumentu; Barevná kompatibilita mezi verzemi 

8. PDF a barevné profily - Tvorba správného PDF; Nebezpeční editací PDF; 

Změna barevného profilu v PDF 

9. Volba vzorníku - Co chceme, Výstup, cena; Praktická práce s expertním 

systémem pro výběr vzorníku; Praktická práce s plakátovým vzorníkem; 

Praktická práce se vzorníkem Pantone Color of the Year 

10. Diskuze nad řešením Vašich zakázek 

 

 

Doplňkové informace: 

 Každý účastník dostane tištěná 62 stránková skripta kurzu s prostorem 

pro své poznámky.  

 Výukové pasáže budou promítány digitálním projektorem.  

 Doporučujeme, pokud to budete považovat za vhodné, přinést si svůj 

notebook. 

 



 

 

Všichni účastníci kurzu dostanou:  

 Barevný vzorník Pantone Color for Process Printing or WEB design 

 Barevný vzorník Pantone Colors of the Year a jeho použití. 

 3 DVD 

o DVD ROM Barva bez problémů (kurz na DVD) 

o DVD ROM CMYK ALL Digital (vzorníky na DVD) 

o Instalační DVD CorelDRAW GS X7 CZE s 30denním ostrým 

provozem a s možností prodloužení na časově neomezenou 

komerční nebo nekomerční licenci za zvýhodněnou cenu. 

Cena: 

 zvýhodněná 2.990 Kč + DPH při platbě převodem platí v případě 

objednávky a platby 14 dní předem 

 standardní 3.490 Kč + DPH  

 

 V rámci kurzu je možnost dokoupení vzorníků za zvýhodněné ceny: 

o Pantone Formula Guide Solid Uncoated za 1.499 Kč. 

o Color CMYK Solid Coated za 499 Kč 

o Color CMYK Solid Uncoated za 499 Kč 

o Program PANRALPAN pro převod PANTONE– RAL za 999 Kč 

 

Pokyny: 

Přihlášku (objednávku) je možno realizovat v e-shopu na www.dtpstudio.cz 

v oddělení KURZY A LITERATURA, kde Vám budou obratem zaslány pokyny pro 

zaplacení 

http://www.dtpstudio.cz/

