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Obrázok 2.3�1

Spektrum 
elektromagnetického 

žiarenia 
a viditeľné svetlo

 380 500 600 700 780 [nm]

fi alová modrá žltá červená
 indigo zelená oranžová

viditeľné spektrum

vlnová dĺžka [m]
 10−12 10−9 10−6 10−3 1 103

 gama UV IČ  TV
 X-lúče radar rozhlas

2.3 Spracovanie obrazu,  grafická reprodukcia

2.3.1 Svetlo a farba, základy  kolorimetrie a  denzitometrie

Farba a farebnosť je bezprostredne spojená s vnímaním farby, s fareb-
ným vnemom. Farebný vnem vzniká pri dopade svetla do zrakového sys-
tému oka. Svetlo je elektromagnetické žiarenie s vlnovými dĺžkami z in-
tervalu približne 380 až 780 nm (1 nm = 10�9 m, obrázok 2.3�1). Charakter 
farebného vnemu závisí od vlnovej dĺžky svetla, ktoré do oka dopadlo. 
Svetlo s kratšími vlnovými dĺžkami vyvoláva vnem fialovej a modrej farby, 
svetlo stredných vlnových dĺžok vnem zelenej, žltej a oranžovej farby, dl-
hovlnné svetlo vnem červenej farby.

Zjednodušene možno povedať, že farebný vnem je výsledkom vzájom-
ného pôsobenia troch faktorov: (1) pozorovanej farebnej plochy; (2) osvet-
lenia; (3) citlivosti zrakového systému.

Vlastnosť farebnej plochy pohlcovať svetlo určitých vlnových dĺžok, t. j. 
svetlo určitej farby, a odrážať svetlo iných vlnových dĺžok opisuje odrazo-
vé spektrum (nazýva sa aj remisným spektrom alebo remisnou krivkou, po-
dľa STN 01 1718 a STN 36 0000 krivkou spektrálnych činiteľov odrazu). 
V prípade pozorovania farebnej plochy v prechádzajúcom svetle sa hovorí 
o transmisnom spektre, transmisnej krivke, krivke spektrálnych činiteľov prie-
stupu. Ako príklad sú na obrázku 2.3�2 uvedené remisné spektrá žltého, 
bieleho, sivého a čierneho povrchu.

Vlastnosti osvetlenia charakterizuje spektrálna distribúcia osvetlenia 
(pomerné spektrálne zloženie svetla), ktorá definuje, aký je podiel jednot-
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O mne, firme a High Tech produktoch

�� viac ako 25 rokov sa venujem High Tech polygrafii

�� v roku 1995 som založil s Pavelom Kordošom  
spoločnosť TYPOSET — www.typoset.sk

�� začali sme ako grafické štúdio

�� pridali sme osvit na film

�� prevádzkovali sme prvý „necertifikovaný“ nátlačkový systém  
IMATION

�� na Slovensko sme ako prvý „priniesli“ certifikovaný nátlačok — 
www.natlacok.com — dnes sme jediným „nezávislým“ výrobcom 
certifikovaných nátlačkov podľa FOGRA 51 a 52

�� pridali sme tlač pre fotografov a ilustrátorov — Fine Art Print = tlač 
najvyššej možnej kvality pre výstavné a archívne účely
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�� pracoval som v tlačiarni so suchoofsetovým tlačovým strojom  
so stochastickým rastrom — tlačový bod 13 mikrónov 

�� získali sme ocenenie Zlatá pečať 2007 za tlač súboru 12 grafík  
Korunovačné slávnosti v Bratislave
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�� za tlač súboru troch kníh Fackel Schimpfwörterbuch pre rakúskeho 
objednávateľa sme získali cenu Najkrajšia kniha Rakúska 2008

�� vybudovali sme značku goSTORYgo — vyrobili a dodali  
sme desiatky tisíc fotokníh — www.goSTORYgo.com

Fotoknihy
vašich 

príbehov
www.goSTORYgo.sk
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�� spustili sme tlač kníh „na požiadanie“ — už od 1 ks a aj vo väzbách 
V4 a V8 — www.kniha-tlac.sk

 dnes pracujeme na vývoji a uvedení na trh  
 Fine Art tlače nalepenej na sklo a Fine Art fotokníh

�� som spoluautorom knihy Polygrafické minimum — dodnes jedinej 
slovenskej komplexnej „učebnice polygrafie“

�� od roku 2016 sa angažujem v Polygrafickom inštitúte —  
www.polygrafickyinstitut.sk — kde som zostavovateľom a lekto-
rom kurzov: 

• Polygrafia pre accountov a manažérov 
• Polygrafia pre grafikov a dizajnérov 
• Škola polygrafie 
• Polygrafia pre firmy a podniky

Polygrafický inštitút
VZDELÁVANIE l PORADENSTVO l KOMUNITA

�� pôsobím ako konzultant pri realizácii predtlačovej prípravy a tlače 
najvyššej možnej kvality
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Fine Art Print — tlač najvyššej možnej kvality

Čo je Fine Art Print?

�V tlač najvyššej možnej kvality akú dokážeme vôbec realizovať

�V Fine Art Print je súborný názov, ktorý sa v poslednej dobe ustálil 
pre profesionálnu tlač fotografií, ilustrácií a tlač umeleckých obra-
zov. Je synonymom najvyššej kvality tlače, dlhodobej trvanlivosti 
a svetlostálosti výtlačkov.
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Pre koho je Fine Art Print určený?

�V profesionálni fotografi (výstavy, číslované výtlačky na predaj,  
výtlačky pre svojich zákazníkov…)

�V ilustrátori (tlač faksimile i elektronicky maľovanej grafiky,  
tlač podkladu, na ktorom pokračujú v práci ďalej…)

�V galérie a múzeá (faksimile pre prípad, že nemožno vystaviť origi-
nál, ďalší predaj kópií, výstavy...)

�V architekti (originálne doplnky do interiéru)

�V nadšenci umeleckej tlače

�V amatérski fotografi

�V umelci
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�V životnosť výtlačkov — potláčaný substrát: 100% bavlna,  
100% alfa-celulóza…

�V svetlostálosť — stovky rokov…

�V testy životnosti materiálov v kombinácii s konkrétnym plotrom:  
www.wilhelm-research.com
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rozsahu

�V skutočne hlboko čierna

�V tlač bez metamérie farieb a „bronzovania“

�V bezchybný vzhľad potlačených a aj nepotlačených oblastí výtlačku
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Zariadenia používané na tlač

�V plotre od spoločnosti EPSON a Canon — a to typy špeciálne urče-
né pre Fine Art tlač

�V ink-y napr. typu: Epson UltraChrome HDX

�V na tlač sa súčastne používa 10 až 12 inkov — aj Orange, Green, 
Violet, Red, matná čierna…

�V rozlíšenie pri tlači 2 880 × 1 440 dpi

�V čo najmenšia tlačová kvapka (3—4 pl) často s variabilnou veľkosťou
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Substráty používané na potlač

�V špeciálne rady potláčaných substrátov určené na galerijné účely — 
Hahnemühle, Epson…

�V vzhľad materiálov — supermatné, matné, pololesklé, lesklé, štruk-
turované…
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2.3 Spracovanie obrazu,  grafická reprodukcia

2.3.1 Svetlo a farba, základy  kolorimetrie a  denzitometrie

Farba a farebnosť je bezprostredne spojená s vnímaním farby, s fareb-
ným vnemom. Farebný vnem vzniká pri dopade svetla do zrakového sys-
tému oka. Svetlo je elektromagnetické žiarenie s vlnovými dĺžkami z in-
tervalu približne 380 až 780 nm (1 nm = 10�9 m, obrázok 2.3�1). Charakter 
farebného vnemu závisí od vlnovej dĺžky svetla, ktoré do oka dopadlo. 
Svetlo s kratšími vlnovými dĺžkami vyvoláva vnem fialovej a modrej farby, 
svetlo stredných vlnových dĺžok vnem zelenej, žltej a oranžovej farby, dl-
hovlnné svetlo vnem červenej farby.

Zjednodušene možno povedať, že farebný vnem je výsledkom vzájom-
ného pôsobenia troch faktorov: (1) pozorovanej farebnej plochy; (2) osvet-
lenia; (3) citlivosti zrakového systému.

Vlastnosť farebnej plochy pohlcovať svetlo určitých vlnových dĺžok, t. j. 
svetlo určitej farby, a odrážať svetlo iných vlnových dĺžok opisuje odrazo-
vé spektrum (nazýva sa aj remisným spektrom alebo remisnou krivkou, po-
dľa STN 01 1718 a STN 36 0000 krivkou spektrálnych činiteľov odrazu). 
V prípade pozorovania farebnej plochy v prechádzajúcom svetle sa hovorí 
o transmisnom spektre, transmisnej krivke, krivke spektrálnych činiteľov prie-
stupu. Ako príklad sú na obrázku 2.3�2 uvedené remisné spektrá žltého, 
bieleho, sivého a čierneho povrchu.

Vlastnosti osvetlenia charakterizuje spektrálna distribúcia osvetlenia 
(pomerné spektrálne zloženie svetla), ktorá definuje, aký je podiel jednot-

Používané RIP-y

�V špecializované RIP-y na tlač FAP — to najlepšie, čo je v tejto oblasti 
k dispozícii…
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2.3 Spracovanie obrazu,  grafická reprodukcia

2.3.1 Svetlo a farba, základy  kolorimetrie a  denzitometrie

Farba a farebnosť je bezprostredne spojená s vnímaním farby, s fareb-
ným vnemom. Farebný vnem vzniká pri dopade svetla do zrakového sys-
tému oka. Svetlo je elektromagnetické žiarenie s vlnovými dĺžkami z in-
tervalu približne 380 až 780 nm (1 nm = 10�9 m, obrázok 2.3�1). Charakter 
farebného vnemu závisí od vlnovej dĺžky svetla, ktoré do oka dopadlo. 
Svetlo s kratšími vlnovými dĺžkami vyvoláva vnem fialovej a modrej farby, 
svetlo stredných vlnových dĺžok vnem zelenej, žltej a oranžovej farby, dl-
hovlnné svetlo vnem červenej farby.

Zjednodušene možno povedať, že farebný vnem je výsledkom vzájom-
ného pôsobenia troch faktorov: (1) pozorovanej farebnej plochy; (2) osvet-
lenia; (3) citlivosti zrakového systému.

Vlastnosť farebnej plochy pohlcovať svetlo určitých vlnových dĺžok, t. j. 
svetlo určitej farby, a odrážať svetlo iných vlnových dĺžok opisuje odrazo-
vé spektrum (nazýva sa aj remisným spektrom alebo remisnou krivkou, po-
dľa STN 01 1718 a STN 36 0000 krivkou spektrálnych činiteľov odrazu). 
V prípade pozorovania farebnej plochy v prechádzajúcom svetle sa hovorí 
o transmisnom spektre, transmisnej krivke, krivke spektrálnych činiteľov prie-
stupu. Ako príklad sú na obrázku 2.3�2 uvedené remisné spektrá žltého, 
bieleho, sivého a čierneho povrchu.

Vlastnosti osvetlenia charakterizuje spektrálna distribúcia osvetlenia 
(pomerné spektrálne zloženie svetla), ktorá definuje, aký je podiel jednot-

CMS a ICC profily

�V každý potláčaný substrát v kombinácii s konkrétnym plotrom  
má vytvorený vlastný ICC profil

�V požitie voľne dostupných ICC profilov má len obmedzené použitie 
— pre najnáročnejšie reprodukcie nie sú dostatočne presné

�V použitie spektrometrov typu M1 dáva presnejšie výsledky

�V dôležitá je dôsledná kompenzácia optických zjasňovačov

�V na zhotovenie ICC profilov používame terče s minimálne 2 000 po-
ľami — v niektorých prípadoch aj terče s viac ako 4 000 poľami…
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2.3.1 Svetlo a farba, základy  kolorimetrie a  denzitometrie

Farba a farebnosť je bezprostredne spojená s vnímaním farby, s fareb-
ným vnemom. Farebný vnem vzniká pri dopade svetla do zrakového sys-
tému oka. Svetlo je elektromagnetické žiarenie s vlnovými dĺžkami z in-
tervalu približne 380 až 780 nm (1 nm = 10�9 m, obrázok 2.3�1). Charakter 
farebného vnemu závisí od vlnovej dĺžky svetla, ktoré do oka dopadlo. 
Svetlo s kratšími vlnovými dĺžkami vyvoláva vnem fialovej a modrej farby, 
svetlo stredných vlnových dĺžok vnem zelenej, žltej a oranžovej farby, dl-
hovlnné svetlo vnem červenej farby.

Zjednodušene možno povedať, že farebný vnem je výsledkom vzájom-
ného pôsobenia troch faktorov: (1) pozorovanej farebnej plochy; (2) osvet-
lenia; (3) citlivosti zrakového systému.

Vlastnosť farebnej plochy pohlcovať svetlo určitých vlnových dĺžok, t. j. 
svetlo určitej farby, a odrážať svetlo iných vlnových dĺžok opisuje odrazo-
vé spektrum (nazýva sa aj remisným spektrom alebo remisnou krivkou, po-
dľa STN 01 1718 a STN 36 0000 krivkou spektrálnych činiteľov odrazu). 
V prípade pozorovania farebnej plochy v prechádzajúcom svetle sa hovorí 
o transmisnom spektre, transmisnej krivke, krivke spektrálnych činiteľov prie-
stupu. Ako príklad sú na obrázku 2.3�2 uvedené remisné spektrá žltého, 
bieleho, sivého a čierneho povrchu.

Vlastnosti osvetlenia charakterizuje spektrálna distribúcia osvetlenia 
(pomerné spektrálne zloženie svetla), ktorá definuje, aký je podiel jednot-

Aké dáta dodávať na tlač FAP?

�V zvyčajne TIFF s vloženými ICC profilmi

�V RGB dáta pripravené pre ICC: Adobe RGB (1998), eci RGB v2, …

�V odporúčaná bitová hĺbka pre poltónové obrázky je 16 bitov

�V rozlíšenie obrázkov podľa motívu, papiera a tlačového systému —  
od 250 do 2 880 ppi
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2.3 Spracovanie obrazu,  grafická reprodukcia

2.3.1 Svetlo a farba, základy  kolorimetrie a  denzitometrie

Farba a farebnosť je bezprostredne spojená s vnímaním farby, s fareb-
ným vnemom. Farebný vnem vzniká pri dopade svetla do zrakového sys-
tému oka. Svetlo je elektromagnetické žiarenie s vlnovými dĺžkami z in-
tervalu približne 380 až 780 nm (1 nm = 10�9 m, obrázok 2.3�1). Charakter 
farebného vnemu závisí od vlnovej dĺžky svetla, ktoré do oka dopadlo. 
Svetlo s kratšími vlnovými dĺžkami vyvoláva vnem fialovej a modrej farby, 
svetlo stredných vlnových dĺžok vnem zelenej, žltej a oranžovej farby, dl-
hovlnné svetlo vnem červenej farby.

Zjednodušene možno povedať, že farebný vnem je výsledkom vzájom-
ného pôsobenia troch faktorov: (1) pozorovanej farebnej plochy; (2) osvet-
lenia; (3) citlivosti zrakového systému.

Vlastnosť farebnej plochy pohlcovať svetlo určitých vlnových dĺžok, t. j. 
svetlo určitej farby, a odrážať svetlo iných vlnových dĺžok opisuje odrazo-
vé spektrum (nazýva sa aj remisným spektrom alebo remisnou krivkou, po-
dľa STN 01 1718 a STN 36 0000 krivkou spektrálnych činiteľov odrazu). 
V prípade pozorovania farebnej plochy v prechádzajúcom svetle sa hovorí 
o transmisnom spektre, transmisnej krivke, krivke spektrálnych činiteľov prie-
stupu. Ako príklad sú na obrázku 2.3�2 uvedené remisné spektrá žltého, 
bieleho, sivého a čierneho povrchu.

Vlastnosti osvetlenia charakterizuje spektrálna distribúcia osvetlenia 
(pomerné spektrálne zloženie svetla), ktorá definuje, aký je podiel jednot-

Zušľachťovanie

�V predovšetkým lakovanie špeciálnymi lakmi

�V len zriedka laminujeme a ak, tak špeciálnymi laminovacími fóliami
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2.3.1 Svetlo a farba, základy  kolorimetrie a  denzitometrie

Farba a farebnosť je bezprostredne spojená s vnímaním farby, s fareb-
ným vnemom. Farebný vnem vzniká pri dopade svetla do zrakového sys-
tému oka. Svetlo je elektromagnetické žiarenie s vlnovými dĺžkami z in-
tervalu približne 380 až 780 nm (1 nm = 10�9 m, obrázok 2.3�1). Charakter 
farebného vnemu závisí od vlnovej dĺžky svetla, ktoré do oka dopadlo. 
Svetlo s kratšími vlnovými dĺžkami vyvoláva vnem fialovej a modrej farby, 
svetlo stredných vlnových dĺžok vnem zelenej, žltej a oranžovej farby, dl-
hovlnné svetlo vnem červenej farby.

Zjednodušene možno povedať, že farebný vnem je výsledkom vzájom-
ného pôsobenia troch faktorov: (1) pozorovanej farebnej plochy; (2) osvet-
lenia; (3) citlivosti zrakového systému.

Vlastnosť farebnej plochy pohlcovať svetlo určitých vlnových dĺžok, t. j. 
svetlo určitej farby, a odrážať svetlo iných vlnových dĺžok opisuje odrazo-
vé spektrum (nazýva sa aj remisným spektrom alebo remisnou krivkou, po-
dľa STN 01 1718 a STN 36 0000 krivkou spektrálnych činiteľov odrazu). 
V prípade pozorovania farebnej plochy v prechádzajúcom svetle sa hovorí 
o transmisnom spektre, transmisnej krivke, krivke spektrálnych činiteľov prie-
stupu. Ako príklad sú na obrázku 2.3�2 uvedené remisné spektrá žltého, 
bieleho, sivého a čierneho povrchu.

Vlastnosti osvetlenia charakterizuje spektrálna distribúcia osvetlenia 
(pomerné spektrálne zloženie svetla), ktorá definuje, aký je podiel jednot-

Aký je maximálny formát?

�V je limitovaný šírkou role — 1 m alebo 1,5 m

�V a limitmi ďalšieho spracovania výtlačkov

�V nami najväčšie vyrobené Fine Art Print-y mali rozmery:  
1,0 × 3,0 m, 1,5 × 2,5 m

�V pozor na limitáciu max. rozmeru hárkov — zvyčajne 420 × 594 mm 
(tlač max. 414 × 577 mm)
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2.3.1 Svetlo a farba, základy  kolorimetrie a  denzitometrie

Farba a farebnosť je bezprostredne spojená s vnímaním farby, s fareb-
ným vnemom. Farebný vnem vzniká pri dopade svetla do zrakového sys-
tému oka. Svetlo je elektromagnetické žiarenie s vlnovými dĺžkami z in-
tervalu približne 380 až 780 nm (1 nm = 10�9 m, obrázok 2.3�1). Charakter 
farebného vnemu závisí od vlnovej dĺžky svetla, ktoré do oka dopadlo. 
Svetlo s kratšími vlnovými dĺžkami vyvoláva vnem fialovej a modrej farby, 
svetlo stredných vlnových dĺžok vnem zelenej, žltej a oranžovej farby, dl-
hovlnné svetlo vnem červenej farby.

Zjednodušene možno povedať, že farebný vnem je výsledkom vzájom-
ného pôsobenia troch faktorov: (1) pozorovanej farebnej plochy; (2) osvet-
lenia; (3) citlivosti zrakového systému.

Vlastnosť farebnej plochy pohlcovať svetlo určitých vlnových dĺžok, t. j. 
svetlo určitej farby, a odrážať svetlo iných vlnových dĺžok opisuje odrazo-
vé spektrum (nazýva sa aj remisným spektrom alebo remisnou krivkou, po-
dľa STN 01 1718 a STN 36 0000 krivkou spektrálnych činiteľov odrazu). 
V prípade pozorovania farebnej plochy v prechádzajúcom svetle sa hovorí 
o transmisnom spektre, transmisnej krivke, krivke spektrálnych činiteľov prie-
stupu. Ako príklad sú na obrázku 2.3�2 uvedené remisné spektrá žltého, 
bieleho, sivého a čierneho povrchu.

Vlastnosti osvetlenia charakterizuje spektrálna distribúcia osvetlenia 
(pomerné spektrálne zloženie svetla), ktorá definuje, aký je podiel jednot-

Ďalšie spracovanie výtlačkov

�V predovšetkým kašírovanie na podložky

�V závesné systémy

�V napnutie na blind rám

�V rámovanie
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Zabezpečenie originality

�V napr. certifikáty od spoločnosti Hahnemühle — papier s vodozna-
kom, 2 × hologram s číslom

�V elektronická evidencia umeleckých diel napr.  
Hahnemühle My Art Registry…

 
 

Echtheitszertifikat 
 
 
 
 
 
 
 
     Titel:   Anastasia, 2009   
     
     Format: 60 x 75 cm  
 
     Fine Art Inkjet Druck  
 
 
 
 
 
Dieser Druck und dieses Zertifikat sind jeweils durch ein Hologramm 
gekennzeichnet, das die einmalig vergebene Nummer 001505 trägt. 
  
Dieser Fine Art Druck ist der Dritte einer limitierten, vom Künstler 
signierten Auflage von 10 Drucken (Hologrammnummern (001503 to 
001512). 
  
Erstellt wurde der Druck am 8. Oktober 2009 mit pigmentierten 
UltraChrome K3 Tinten von Epson auf Hahnemühle Photo Rag® Baryta, 
315 g/m².  
 
 
Paris, den 10. Oktober 2009. 
 
 
Neil Snape 
 
 
Fotograf 
 

Certificate of Authenticity

Title:  Anastasia, 2009 

Format: 60 x 75 cm 

Fine Art Inkjet pigment print 

This print and this certificate are each certified through a hologram 
carrying the unique number 001504.

This Fine Art print is the second of a limited edition of 10 prints (hologram 
001503 to 001512) signed by the artist.

Released on 8th October 2009 on Hahnemühle Photo Rag® Baryta, 
315 gsm, produced using pigmented UltraChrome K3 inks from Epson. 
 

Paris, October 10th 2009

Neil Snape

Photographer

001504
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Zjednodušene možno povedať, že farebný vnem je výsledkom vzájom-
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Balenie a archivácia

�V je veľkou výzvou…
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Výrobné časy

�V záleží od spôsobu spracovania…

�V od 3 dní po týždne…

Ceny

�V záleží od mnohých faktorov

�V ceny sa robia vždy na mieru

�V od cca 80,00—1 000,00 € bez DPH za m2
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Aký je pracovný postup?

�V zákazník prichádza s predstavou výsledku a vzorkou tlačových dát

�V nutné posúdenie tlačových dát po technickej stránke

�V posúdenie na skutočne skalibrovanom monitore

�V výber vhodného materiálu — zvyčajne sa nejedná len o jeden…

�V test print vzorky alebo výrezu reprodukcie 1 : 1

�V posúdenie a prípadná korekcia dát

�V posúdenie a korekcia vplyvu skutočného osvetlenia  
na mieste vystavenia

�V až potom možno do tlače pripraviť celú sériu reprodukcií…
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Vystavené vzorky

�V čb reprodukcia fotografie na barytovom papieri

�V čb reprodukcia ilustrácie tlačená matnými inkami
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Ďakujem za pozornosť 

a prajem Vám len presné a jasné farby!

Ľudovít Karpinský

TYPOSET, s. r.  o.,  Račianska 190, 831 06 Bratislava

karpinsky@typoset.sk •  www.typoset.sk


