
Jakkoliv je při zběžném pohledu 
jasné, že mezi aplikacemi pro návrh 
stránky již roky dominuje Adobe 
InDesign, konkurenční QuarkXPress 
se mu zničit nepovedlo – i po více 
než třiceti letech se má QuarkXPress 
čile k světu a představuje v mnoha 
ohledech atraktivní alternativu (nejen) 
k Adobe. Podívejme se na několik 
málo novinek aktuální verze, kterou si 
můžete po stažení ze stránek Quarku 
vyzkoušet v časově omezeném trialu. 
Aplikace je plně 64-bitová a běží pod 
systémy Mac OS X 10.12 až 10.15 
a pod 64-bitovými verzemi Windows 8 
a vyššími.

Na prvním místě zmíníme nástroje 
pro vytváření a formátování tabulek. 
Sazba tabulek je důležitou součástí 
práce „détépáka“ a QuarkXPress 
si na tabulkách dává záležet, když 
každá verze přináší větší či menší 
inovace. Verze 2019 uvádí jednak 
nový uživatelský interface pro tvorbu 
tabulek, ale zejména podstatně 
rozšiřuje možnost aplikovat 
přednastavené styly i na prvky, na které 
to doposud nebylo možné, to znamená 
až na úroveň buňky a textových stylů 
obsahu buňky. Zároveň lze styly 

aplikovat na všechny vytvářené tabulky, 
nejen na linkované. K dispozici je 
nová paletka měření pro podrobné 
a přesné nastavení parametrů tabulky 
i jednotlivých prvků. Styly jsou 
kontextuální, tedy lze je řídit podle 
řádků, sloupců nebo jejich kombinací. 
Více do detailu jít nemůžeme, možnosti 
nastavení tabulek a předdefinování 
stylů jsou velmi široké a my máme 
prostor jen pro velmi hrubý popis.

Následující tři vylepšení usnadní 
zejména každodenní rutinní práci. 
Na prvním místě zmíníme možnost 
definovat referenční bod objektu, 
ke kterému se vztahují změny polohy, 
velikosti, atd. QuarkXPress konečně 
přináší možnost definovat referenci 
v devíti bodech včetně středu objektu. 
Bližší popis jistě není nutný, důležité je, 
že se tento prvek do Quarku konečně 
dostal.

Další novinkou jsou automaticky 
se zvětšující (nebo smršťující) textové 
rámečky. Rámeček dokáže, podle 
uživatelem předdefinovaného způsobu 
chování, automaticky a v reálném čase 
měnit velikost podle množství textu. 
Odpadá tak roztahování či (možná 
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Vzhled a chování tabulek lze detailně definovat prostřednictvím stylů

Zakládání elektronického dokumentu 
v responsivním Flex layoutu



ještě častější) zmenšování rámečku, 
které doposud musel grafik provést 
ručně. Funkce platí pro text vypisovaný 
i importovaný.

Do třetice zmíníme nové pružné 
vkládání více objektů do více 
rámečků (stránek) po sobě. Princip 
je jednoduchý, uživatel při importu 
obsahu vybere v okně operačního 
systému několik objektů, nástroj 
funguje pro obrázky i text. Soubory se 
seřadí do jakéhosi zásobníku, kurzor se 
změní a zobrazí náhled souboru, který 
bude vložen a počet souborů, které 
takto na vložení postupně čekají. Poté 
uživatel postupným klikáním vkládá 
připravené soubory do stránek, aniž by 
musel pokaždé znovu otvírat importní 
dialog. Vkládá se buď do již existujících 
rámečků, nebo může grafik tažením 
vytvořit rámeček nový; pokud rámeček 
již něco obsahuje, může nový obsah 
ten stávající přepsat, nebo i k němu 
být připojen. Je dokonce možné 
pořadí souborů v zásobníku měnit, 
nové soubory dalším vybráním přidat, 
nebo některé soubory ze zásobníku 
vyhodit. Podobný způsob vkládání 
není v principu ojedinělý, ale v podání 
QuarkXPressu se z něj stal výborně 
dotažený a velmi výkonný nástroj.

Rozšířeny byly možnosti exportu 
do PDF. QuarkXPress historicky 
spoléhal na export do PostScriptu, 
který byl následně distillován 
do PDF v Adobe Distilleru (téměř 
výhradně). To byl robustní postup, 
který ovšem po nástupu InDesignu 
s jeho přímým exportem do PDF 
přestal mnoha uživatelům vyhovovat 

a stačit. QuarkXPress to původně 
řešil využitím PDF knihoven třetích 
stran, což se ne vždy ukázalo jako 
nejspolehlivější cesta. Toho už se 
uživatelé bát nemusí, QuarkXPress 
nyní obsahuje engine společnosti 
Callas (spolu se zejména společností 
Enfocus jedna z nejrespektovanějších 
firem pokud jde o PDF aplikace), jehož 
součástí jsou i PDF knihovny Adobe. 
Tak je zajištěno, že generované PDF 
soubory budou korektní a kompatibilní 
(možnost výstupu do PostScriptu 
zůstává přirozeně zachována). Nově 
byly možnosti exportu PDF rozšířeny 
o podporu exportu do standardů 
PDF/A-3a a PDF/A-2a.

Když hovoříme o exportu, zmíníme 
ještě jednou užitečnou novinku, a to 
podstatné vylepšení možností exportu 
layoutu do podoby rastrového obrázku. 
To bylo možné již dříve, bohužel export 
byl možný jen v nízkém rozlišení 72 dpi, 
což jej často činilo nepoužitelným. 
Nově je možné exportovat ve vysokém 
rozlišení a s využitím správy barev, 
navíc do více obrazových formátů 
(JPEG, TIFF, PNG a rastrové PDF) 
s mnoha možnostmi dalšího využití 
výsledného kvalitního obrázku v tisku 
i elektronické podobě.

Po exportu ještě pár poznámek 
k možnostem importu; byť nejde ani 
tak o úplné novinky, jako o postupné 
vylepšování během několika posledních 
verzí. Opět jde o specialitu, kterou se 
QuarkXPress viditelně vymezuje proti 
konkurenci. V prvé řadě je tu, logicky, 
možnost importu nativních souborů 
IDML z konkurenčního InDesignu. 

Importované dokumenty jsou 
převedeny do editovatelných objektů 
a zachovávají si vlastnosti původních 
objektů. Vzhledem k převaze InDesignu 
mezi grafiky je to samozřejmě klíčová 
funkce, nejen z pohledu přetahování 
uživatelů od Adobe ke Quarku.

Rovněž vektorové soubory 
ve formátech PDF, EPS a soubory 
z Illustratoru (typicky loga a další 
grafiky z externích zdrojů) lze 
přímo importovat a konvertovat 
do editovatelné podoby. Importovaná 
grafika si zachová jednotlivé prvky, jako 
jsou texty nebo definované barvy, které 
pak lze upravit přímo v QuarkXPressu. 
Podobně je možné importovat nativní 
podklady ve formátech PSD a AI se 
zachováním vložených editovatelných 
prvků, jako jsou vrstvy, kanály, 
ořezové cesty, opacita, apod., a tyto 
parametry může opět grafik ovládat 
přímo v QuarkXPressu, aniž by musel 
pracovat ve zdrojových aplikacích.

Velmi pokročilé jsou rovněž funkce 
pro import dokumentů z prostředí 
kancelářských aplikací Microsoft Word 
a Excel; to je v mnoha případech 
opět velmi častá úloha jak freelance 
grafika, tak ve firemním a korporátním 
prostředí.

Digitální publikování

Příklon k digitálnímu publikování byl 
před lety nepříliš překvapivý, protože 
o nějakou formu propojení návrhu 
tiskových a elektronických produktů 
se pokouší řada aplikací a v kontextu 
využití jednou vytvořeného obsahu 
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na více platformách to samozřejmě 
dává velký smysl. Zpočátku šlo 
tehdy zejména o pokusy využít layout 
aplikace pro tvorbu webových stránek, 
výsledky byly ale u všech výrobců 
poměrně rozpačité.

V současnosti se trend ovšem 
nasměroval jinam, k tvorbě ebook-ů, 
publikací a aplikací pro iOS / Android. 
Tuto vlnu QuarkXPress chytil perfektně 
a již od zhruba od verze 9 nabaluje 
další a další funkce pro elektronické 
publikování. V současnosti lze 
v QuarkXPressu vytvářet interaktivní 
aplikace pro mobilní telefony i tablety, 
nebo standardní ebooky, čitelné na 
všech hlavních platformách (Amazon 
Kindle, iBooks, NOOK a další). 
Široké možnosti se nabízejí při tvorbě 
responsivních publikací v HTML5, které 
jsou ideální pro internetové publikování 

časopisů, novin, katalogů a dalších 
podobných produktů; HTML5 lze využít 
i pro vytváření populárních „flipbooků“, 
které fungují v moderních prohlížečích, 
aniž by bylo nutné stahovat speciální 
pluginy.

Hlavní novinkou verze 2019 pro 
digitální publikace je funkce Flex 
Layouts. Designérovi zpřístupní nový 
typ layoutu a nástroje pro vytváření 
responsivních prvků, a to přímo 
ve WYSIWYG prostředí a bez nutnosti 
znát cokoliv z HTML nebo CSS stylů; 
všechny nástroje jsou navíc velmi 
podobné jako při tvorbě tiskové 
produkce. V reálném čase, aniž by 
bylo nutné opustit QuarkXPress 
nebo exportovat HTML5 pro náhled 
v prohlížeči, je nyní možné sledovat 
proměny navrženého designu, které 
vzniknou změnou rozměru obrazovky 

a poměru stran pro jakékoliv mobilní 
zařízení nebo desktop.

Cenový model

Jedním z hlavních lákadel 
QuarkXPressu proti produktům Adobe 
je že stále zachovává možnost zakoupit 
licenci jednorázově a vyhnout se tak 
nutnosti platit průběžně za celou 
dobu užívání aplikace, což je navíc 
podpořeno celkem výraznými slevami 
při nákupu upgrade (i z poměrně 
starých verzí), nebo konkurenčního 
upgrade (přechod z konkurenční 
aplikace).

Aktuální verze je na prodej ve třech 
cenových hladinách, které se liší dobou 
bezplatných aktualizací v ceně (platí 
pro nový nákup, upgrade i konkurenční 
upgrade). Nejlevnější je kontrakt 
na jeden rok, během kterého má 
uživatel zdarma nárok na pravidelné 
čtvrtletní aktualizace a na aktualizaci 
na novou hlavní verzi. Dále jsou 
k dispozici kontrakty na dva a tři roky, 
které dávají uživateli nárok na všechny 
průběžné aktualizace a finální upgrade 
na dvě, respektive tři následující hlavní 
verze. Ve všech případech po uplynutí 
kontraktu není potřeba nic prodlužovat 
ani platit, a uživateli zůstává časově 
neomezená licence k poslední stažené 
verzi QuarkXPressu.
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Okno přednastavení výstupů je společné pro tiskové i elektronické publikování
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