Návrh inspirativní
kuchařky
Fernando Gonzalez

O autorovi
L. Fernando Gonzalez se narodil v roce 1983
ve venezuelském městě Ciudad Bolivar.
Vyrůstal v pobřežním městě Puerto la Cruz a
v 17 letech se přestěhoval do Kanady. V
současné době žije v Kanadě se svým
manželem Adamem a dvěma čokoládově
hnědými labradory. Fernando pracoval 10 let
jako nezávislý grafik a webový návrhář a poté
se přidal k týmu společnosti Corel jako
specialista zajišťování kvality sady
CorelDRAW Graphics Suite. V tomto projektu
spojil lásku k vaření se svou vášní pro design
a fotografování, aby získal finanční
prostředky pro charitativní organizaci ve
svém rodném městě. Pomocí sady
CorelDRAW Graphics Suite vytvořil
kompletní návrh a rozvržení kuchařky,
marketingových materiálů i webových
stránek Criollo: A Taste of Venezuela
www.CriolloCookbook.com.
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Návrh inspirativní kuchařky

Obrázek 1: Kuchařka Criollo a záložka

Stěhování do nové země je radostný a
zároveň náročný zážitek. Když jsem se v 17
letech stěhoval do Kanady, věděl jsem, že na
mě čeká nový svět plný příležitostí a že mám
před sebou vzrušující období. Stále silněji
jsem ale také vnímal rostoucí pocit
melancholie a hladu. Ano, hladu. Jako
dospívající kluk jsem byl hladový pořád.
Hladověl jsem po chutích vzdálené
domoviny, kterou jsem opustil. Hladověl jsem
po domácí kuchyni mé maminky a po
chutích, které jsem měl spojeny s minulostí.
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Polička v mé kuchyni se postupně zaplnila
knihami a recepty z venezuelské kuchyně –
ty nejoblíbenější byly na první pohled poznat
podle mastných skvrn a otisků prstů.
Kuchařské knihy jitřily můj hlad i mé
vzpomínky. Přenášely mě zpět v čase do
babiččiny kuchyně, kde jsem dychtivě
pozoroval „sněhové pusinky“ skrz skleněná
dvířka trouby, zatímco babička si mě
nepřestávala dobírat: „přestaň na ně zírat,
nebo nenakynou“.

Casa de Maria
O několik let později moje rodina založila
malou charitativní organizaci s názvem Casa
de Maria. Má sídlo v babiččině rodném městě
El Tigre ve Venezuele a snaží se zajistit jídlo
a školní potřeby pro děti ve velmi chudé čtvrti
zvané San Francisco de Asise. Mé dvě tety
zde mají karavany, kde od pondělí do pátku
podávají obědy pro asi 100 dětí.
Napadlo mě, že zkombinuji své zkušenosti s
grafikou a svou lásku k venezuelské kuchyni
a vydám kuchařku, abych získal peníze pro
charitu Casa de Maria. Criollo: A Taste of
Venezuela www.CriolloCookbook.com.
Rozhodl jsem vytvořit menší sbírku
domácích a pouliční receptů a proložit ji
lidovými příběhy a tradicemi se vztahem k
venezuelské kuchyni. Seznam oblíbených
receptů jsem postupně zúžil na dvacet a pak
jsem hledal příběhy a tradice, které se k nim
vážou. Když jsem měl text hotový, byl jsem
připravený začít s tvorbou kuchařky v aplikaci
CorelDRAW. Jako součást propagace
kuchařky jsem v aplikaci CorelDRAW také
vytvořil speciální záložku.

Výběr ideálního nástroje
Aplikaci CorelDRAW používám již mnoho let
pro všechny webové a tiskové návrhy, a tak
jsem věděl, že bude pro mou práci ideální.
Hlavně jsem se těšil na to, že si vyzkouším
některé konkrétní funkce, včetně
ukotvitelného panelu Vodicí linky, nástrojů
pro úpravy tvaru (například nástrojů Zdrsnit
a Vyhlazení ) a funkce oříznutí
PowerClip.

Práce se specifikacemi
vydavatele
Kuchařku bylo nutné připravit pro tisk, a
vydavatel mě proto požádal, abych vytvořil
dva samostatné soubory PDF: jeden pro
obálku knihy a jeden pro stránky s obsahem
knihy. V tomto článku se zaměřím pouze na

vytváření stránek s obsahem a speciální
záložky.
Podle specifikací vydavatele by konečný
soubor PDF/X-3 měl být široký 9,625 palce a
vysoký 8,25 palce. Vydavatel také
specifikoval následující požadavky na
velikost stránky v palcích:
•

velikost stránky (s linkou ořezu): 9,5 x 8,0
palce

•

spadávka (horní, dolní a vnější okraj
stránky): 0,125 palce

•

vsazení pro okraje / bezpečná zóna
(horní, dolní a vnější okraj stránky): 0,25
palce

•

vsazení pro okraje / bezpečná zóna
(okraj stránky u hřbetu): 0,625 palce

Vytvoření stránek
V aplikaci CorelDRAW jsem vytvořil nový
dokument kliknutím na tlačítko Soubor 
Nový dokument. V dialogovém okně Nový
dokument jsem nastavil šířku na 9,625 palce
a výšku na 8,25 palce. Nastavit jsem také
počet stránek na 3. Začal jsem se třemi
stránkami, protože jsem chtěl vytvořit pouze
úvodní stránku a jednu dvojstránku s
receptem a fotografií. Všechna další
nastavení jsem v dialogovém okně ponechal
beze změn.
Při návrhu rozvržení jsem hodně přemýšlel o
tom, co se mi na kuchařských knihách
nejvíce líbí. Všechny mé oblíbené kuchařky
mají jeden společný prvek návrhu, a to velké
barevné fotografie. Proto jsem se rozhodl,
každý recept v Criollo opatřím na velkou
fotografií připraveného jídla na protější
stránce. Vlastně jsem chtěl, aby fotografie
byla tak velká, aby navíc zabírala také celou
třetinu stránky receptu. Potřeboval jsem tedy,
aby mi aplikace CorelDRAW zobrazila
všechny protější stránky. Klikl jsem na
položku Nástroje  Možnosti. V dialogovém
okně Možnosti jsem rozbalil kategorii
Dokument a klikl na položku Rozvržení. Na
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stránce Rozvržení jsem zaškrtl políčko
Protější stránky. Díky tomu jsem při práci na
dokumentu mohl zobrazit obsah na
stránkách 2 a 3.

Nastavení linky ořezu,
spadávky a bezpečné zóny
Jako další krok jsem potřeboval nastavit linku
ořezu, spad a bezpečnou zónu podle
požadavků vydavatele. Linka ořezu (ořezové
značky) ukazují tiskárně, kde řezat papír.
Spad je prostor potřebný mezi linkou ořezu a
okrajem stránky. Bezpečná zóna je zapotřebí
k omezení tisknutelných součástí.
V ukotvitelném panelu Správce objektů
jsem vytvořil novou předlohovou vrstvu s
názvem „linka ořezu“, která mi měla posloužit
k uložení linky ořezu. Pomocí nástroje
Obdélník
jsem pak vytvořil obdélník se
světle šedým obrysem. Na panelu vlastností
jsem nastavil šířku obdélníku na 9,5 palce a
výšku na 8,0 palce. Potom jsem kliknutím na
příkaz Zobrazit  Přichytit k  Stránka
přichytil obdélník vodorovně na střed stránky.
Pak jsem podržel klávesu Ctrl a přetáhl jej k
vnitřnímu okraji stránky. Také jsem obdélník
duplikoval kliknutím na příkaz Upravit 
Duplikovat a pak jsem duplikovaný obdélník
přetáhl na protější stránku. V ukotvitelném
panelu Správce objektů jsem vrstvu
obsahující tyto obdélníky nastavil tak, aby
byla netisknutelná a neupravitelná.
Obdélníky, které jsem přidal, pomohly
nastavit spad. Přidání spadu je důležité v
případě, že v průběhu tiskového procesu
dojde k potížím se zarovnáním. Abych se
ujistil, že spad odpovídá požadovaným
specifikacím, nakreslil jsem mezi okrajem
stránky a obdélníkem linky ořezu malý
čtvereček. Na panelu vlastností jsem viděl,
že čtvereček je široký 0,125 palce. Stejným
postupem jsem ověřil, že velikost horního,
dolního a vnějšího okraje stránky odpovídá
specifikacím.
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Obrázek 2: Ověření výšky spadávky vytvořením
malého čtverce

Dále jsem přidal ohraničení bezpečné zóny.
V ukotvitelném panelu Správce objektů
jsem vytvořil novou předlohovou vrstvu a dal
jsem jí název „bezpečná zóna“. Bezpečná
zóna je cosi jako vnitřní spadávka. Zaujímá
prostor mezi linkou ořezu a textem na
stránce. Vydavatel požadoval, aby na straně
hřbetu byla vytvořena širší bezpečná zóna
kvůli sešívání stránek.
Bezpečnou zónu jsem vytvořil tak, že jsem
přidal čtyři vodicí linky a přichytil jsem je k
okraji stránky 3. Poté jsem jednotlivé vodicí
linky přesně umístil. Horní vodicí linku jsem
přesunul tak, že jsem ji vybral a zadal jsem
hodnotu -0,25 palce do pole umístění objektu
Y na panelu vlastností. Dolní vodicí linku
jsem přesunul tak, že jsem ji vybral a zadal
jsem hodnotu +0,25 palce do pole umístění
objektu Y. Vnější vodicí linku jsem přesunul
tak, že jsem ji vybral a zadal jsem hodnotu 0,25 palce do pole umístění objektu X. Vnitřní
vodicí linku jsem přesunul tak, že jsem ji
vybral a zadal jsem hodnotu +0,625 palce do
pole umístění objektu X.
Vodorovné vodicí linky vedly přes obě
protější strany, takže potom již stačilo přidat
pouze svislé vodicí linky pro vnitřní a vnější
ohraničení bezpečné zóny na stránce 2 a
umístit je zadáním stejných hodnot X.

Obrázek 3: Přidání vodicích linek pro ohraničení bezpečné zóny

Dále jsem vybral všechny vodicí linky v
ukotvitelném panelu Správce objektů a
přesunul je do vrstvy „bezpečná zóna“.
Nechtěl jsem, aby se vodicí linky bezpečné
zóny pletly s některými dalšími vodicími
linkami, které jsem se chystal přidat později,
a proto jsem se rozhodl, že linky přizpůsobím
pomocí ukotvitelného panelu Vodicí linky.
Funkce přizpůsobení mi umožnily změnit
barvu a styl vodicích linek bezpečné zóny
tak, aby byly snadno rozpoznatelné. Dvojím
kliknutím na jednu z vodicích linek jsem
otevřel ukotvitelný panel Vodicí linky (mohl
jsem také kliknout na položku Ukotvitelné
panely  Vodicí linky). Pak jsem vybral
vodicí linky ohraničení bezpečné zóny, které
jsem předtím vytvořil, a zvolil jsem pro ně styl
plné čáry a azurovou barvu. Také jsem je
uzamkl, abych je při práci na kuchařce
nechtěně nepřesunul nebo neodstranil.

Obrázek 4: Přizpůsobení vzhledu vodicích linek
pomocí ukotvitelného panelu Vodicí linky

Vytvoření zástupných prvků
pro fotografie receptů
Potom jsem začal pracovat na návrhu
kuchařky.
Chtěl jsem, aby každá fotografie receptu
pokrývala celou pravou stránku a 1/3 levé,
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protější stránky. Recept měl zabírat zbývající
2/3 levé stránky.

Formátování textu pomocí
stylů

Dosáhl jsem toho tak, že jsem v místní vrstvě
(stránka 2-3) vytvořil obdélník, který zabíral
celou pravou stránku a část levé stránky. Pak
jsem kliknutím na vzorek barvy na paletě
barev vyplnil obdélník šedou barvou. Dále
jsem na obdélník klikl pravým tlačítkem a
vybral jsem položku Typ rámečku  Vytvořit
prázdný rámeček PowerClip, a tím jsem
vytvořil kontejner pro fotografii receptu.

Dále jsem upravil vzhled textu. Každá
dvojstránka měla obsahovat název receptu,
návod na vaření a text titulku fotografie
receptu.

Chtěl jsem, aby okraje fotografií vypadaly
jako odtržené a aby se fotografie zdánlivě
vznášely nad okrajem receptu. Efekt
odtržených okrajů jsem vytvořil použitím
nástroje Zdrsnit
podél vnitřního okraje
obdélníku.

Na levé straně stránky jsem nástrojem Text
vytvořil textové pole pro název receptu a
do pole jsem zadal zástupný text „Nadpis
zde“. Na panelu vlastností jsem zvolil písmo
a nastavil velikost písma na 24 b. Pomocí
nástroje Text
jsem pod nadpisem vytvořil
textové pole pro odstavec a vyplnil jsem jej
zástupným textem tak, že jsem klikl pravým
tlačítkem myši na rámeček a vybral možnost
Vložit zástupný text.

Obrázek 6: Zástupný text mi umožnil zobrazit
rozvržení dokumentu před přidáním konečného
obsahu.

Obrázek 5: Použití nástroje Zdrsnit k vytvoření efektu
odtrženého okraje u obrázku. Do rámečku PowerClip
jsem dočasně importoval zástupný obrázek, abych si
mohl prohlédnout náhled změn vytvořených
nástrojem Zdrsnit s obrázkem na pozadí.

Pokud jsem nechtěně použil příliš velké
zdrsnění, nástrojem Vyhlazení
jsem efekt
zdrsnění zmírnil. Pomocí nástroje Stín
jsem také na kontejner použil efekt vrženého
stínu.
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Na panelu vlastností jsem zvolil písmo a
nastavil velikost písma na 12 b. Pak jsem v
dolní části rámečku obrázku vytvořil další
textové pole odstavce pro titulek. Pro titulek
jsem vybral stejné písmo. Text titulku jsem
navíc zarovnal vpravo výběrem možnosti
Vpravo v seznamu Vodorovné zarovnání
na panelu vlastností.
V této fázi jsem si již dokázal představit, jak
bude obsah stránek knihy vypadat.

Vytvoření stylů textu
Abych ušetřil čas, rozhodl jsem se pro jednotlivé
textové objekty dokumentu vytvořit styly. To by
mi umožnilo rychle provádět změny písma a

velikosti textu jednotlivých textových prvků.
Kdybych například upravil styl nadpisu receptu,
změny by se automaticky použily u všech
nadpisů receptů v celém dokumentu.
Styl textového objektu jsem vytvořil tak, že jsem
pomocí nástroje Výběr
klikl pravým
tlačítkem na objekt a pak jsem klikl na položku
Styly objektů  Nová sada stylů z. Místní
náhled, který se zobrazil vedle nabídky
vyvolané kliknutím pravým tlačítkem, ukazoval
vzhled stylu po použití na text. V dialogovém
okně Nová sada stylů z jsem zadal název
stylu. Tento krok jsem opakoval pro každý
textový objekt. Jednotlivé styly jsem pojmenoval
přehledným způsobem: „nadpis“, „recept“ a
„titulek“. Kdybych se později rozhodl
formátování některého textového prvku změnit,
stačilo by upravit příslušný styl v ukotvitelném
panelu Styly objektů.

Formátování úvodní stránky
Nyní jsem měl rozvržení a styl stránek receptů
hotový a mohl jsem začít pracovat na úvodu na
stránce 1. Rozhodl jsem se, že u nadpisu a
mého jména použiji styl „nadpis“. U hlavního
textu úvodu jsem pak použil styl „recept“.
Použití stejných stylů dodalo knize jednotný a
kompaktní vzhled.

Sestavování receptů
Nyní byl nejvyšší čas pustit se do psaní receptů!
Knihu jsem nenapsal najednou – vařením a
ověřováním receptů jsem strávil několik
měsíců. Pokaždé, když jsem byl s některým
receptem spokojený, jsem vyfotil hotový pokrm
a zdokumentoval přísady a pokyny k vaření.
Recepty jsem psal přímo v aplikaci CorelDRAW.
Když jsem chtěl do kuchařky přidat nový recept,
otevřel jsem soubor v aplikaci CorelDRAW a
klikl jsem na položku Zobrazit  Zobrazení
řazení stránek. Toto zobrazení mi umožnilo
duplikovat zástupné stránky tak, abych je mohl
použít jako šablonu pro psaní každého nového
receptu. Ve Zobrazení řazení stránek jsem vždy
mohl duplikovat jen jednu stránku najednou, a
pokud jsem tedy chtěl duplikovat celou
dvojstránku (stránky 2 a 3), musel jsem
jednotlivé stránky duplikovat samostatně
kliknutím pravým tlačítkem na požadovanou
stránku a výběrem příkazu Duplikovat
stránku. V dialogovém okně Duplikovat
stránku jsem povolil možnosti Za vybranou
stránku a Kopírovat vrstvy a jejich obsah.
Tím jsem zajistil, aby se na každé dvojstránce
duplikoval také prázdný kontejner/rámeček
PowerClip. Pak jsem upravil pořadí stránek
jejich přetažením na nové místo. Zobrazení
řazení stránek jsem ukončil dvojím kliknutím
na jednu z duplikovaných stránek.

Obrázek 7: Použití stylu „nadpis“ na nadpis úvodní
stránky a podpis autora
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Obrázek 8: Stránky receptů z knihy Criollo

V duplikované dvojstránce jsem importoval
fotografii kliknutím na příkaz Soubor 
Importovat a obrázek jsem pak přetáhl do
rámečku PowerClip. Umístění obsahu uvnitř
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rámečku PowerClip jsem upravil kliknutím na
tlačítko Přizpůsobit obsah na panelu nástrojů
PowerClip a výběrem možnosti Proporčně

přizpůsobit obsah. Rámeček PowerClip jsem
ukončil kliknutím mimo rámeček.

abych mohl napsat krátké poděkování a
přidat informace o charitativní organizaci.

Potom jsem odstranil zástupný text a vložil
text názvu, pokynů a titulku jednotlivých
receptů.

Do kuchařky jsem také přidal čísla stránek
kliknutím na položku Rozvržení  Vložit
číslo stránky  Na všech stránkách. Tento
příkaz vložil na každou stránku dynamický
objekt čísla stránky tak, aby se čísla stránek
automaticky upravila, kdybych některé
stránky později odebral nebo přidal nové.
Pak jsem upravil styl a umístění objektu čísla
stránky. Objekt čísla stránky je uložen na
předlohové vrstvě. Předlohové vrstvy
obsahují uložený obsah, který se použije u
všech stránek dokumentu.

Retušování fotografií
Zjistil jsem, že některé z fotografií potřebují
trochu vyretušovat. Naštěstí jsem nemusel
použít samostatnou aplikaci pro úpravy
fotografií. Stačilo kliknout pravým tlačítkem
na rámeček PowerClip s příslušnou fotografií
a pak kliknout na položku Upravit
PowerClip. Potom jsem vybral obrázek a
kliknul na položku Rastry  Úprava obrázku.
Nástroj Úprava obrázku mi umožnil upravit
teplotu, odstín, sytost, jas, kontrast a další
aspekty fotografie, aniž bych opustil aplikaci
CorelDRAW. Zjistil jsem, že je snazší dělat
úpravy přímo v aplikaci CorelDRAW, protože
jsem retušované fotografie okamžitě viděl v
rozvržení. Kdybych tedy s některou úpravou
nebyl spokojený, mohl bych změny rychle
vrátit zpět a zkusit to znovu, aniž bych musel
fotografii znovu importovat.

Obrázek 11: Úprava fotografie PowerClip

Vložení stránek a číslování
stránek
Přidal jsem do kuchařské knihy dvacet
receptů, a měl jsem tedy celkem 41 stránek.
Potom jsem vložil jednu závěrečnou stránku,

Chtěl jsem skrýt číslo stránky na první stránce,
a proto jsem na této stránce musel skrýt
předlohovou vrstvu. Nejdříve jsem vybral první
stránku v okně dokumentu. Potom jsem
otevřel ukotvitelný panel Správce objektů,
klikl jsem na tlačítko Zobrazení správce
vrstev a zvolil možnost Aktuální stránka,
pouze vrstvy. Nakonec jsem klikl na tlačítko
Zobrazit nebo skrýt vedle dané předlohové
vrstvy pro tuto stránku.

Publikování do souboru PDF
Kuchařku i obálku jsem publikoval jako
soubory PDF (podle specifikace vydavatele)
kliknutím na příkaz Soubor  Publikovat do
souboru PDF. V dialogovém okně
Publikovat do souboru PDF jsem v
seznamu Předvolba PDF vybral možnost
PDF/X3. Přednastavená nastavení jsem
neměnil, protože jsem si byl jistý, že budou u
souboru PDF správně fungovat. Vše jsem pak
odeslal vydavateli a o několik týdnů později
jsem již držel v ruce svou vlastní kuchařku!

Návrh propagační záložky
Potom jsem navrhl záložku, kterou jsem chtěl
rozdávat při propagaci knihy. Záložka má
plnou velikost, ale skládá se do formátu vizitky.
Napadlo mě, že ji budu lidem rozdávat jako
Návrh inspirativní kuchařky | 9

vizitku, a až si kuchařku objednají, budou si s
ní moci založit svůj oblíbený recept.
Vytvořil jsem náčrtek, abych zvolil
nejefektivnější design. Náčrtek mě
přesvědčil, že dokument by měl obsahovat
dvě stránky, které budou rozděleny do tří
částí: zadní, přední a vnitřní.
2

1

3

3

1

4

2
Obrázek 12: Vytvořil jsem zadní část (1) a přední část
(2) záložky na straně 1 (zeleně). Na straně 2 (modře)
jsem vytvořil vnitřní část vizitky (3) a přesahující část (4).

Nastavení rozvržení záložky
Jako další krok jsem spustil aplikaci
CorelDRAW a podle svého náčrtku začal
vytvářet záložku. Klikl jsem na položku
Soubor  Nový. V dialogovém okně Vytvořit
nový dokument jsem v seznamu Velikost
vybral položku Vizitka. Do pole Počet
stránek jsem zadal 2 a pak jsem klikl na
tlačítko OK.
Potom jsem nastavil několik vodicích linek,
které mi pomohly vytvořit zástupné položky
prvků obsahu, a také abych viděl, kde se
bude záložka přehýbat. Dvojím kliknutím na
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nástroj Obdélník
jsem automaticky
vytvořil obdélník velikosti stránky. Tento
obdélník jsem potřeboval převést na
netisknutelné vodicí linky, které by mi
pomohly při návrhu záložky. Obdélník jsem
převedl přetažením objektu Obdélník z
místní vrstvy (Vrstva 1) na místních vrstvu
Vodicí linky (nikoli výchozí vrstvu Vodicí
linky). Obdélník jsem pak přejmenoval na
„zadní část“.
Šířka uvedená v předvolbě Vizitka pro mě
byla ideální, protože mi pomohla nastavit
velikost záložky ve složeném stavu. Šířku
jsem nicméně potřeboval zvětšit o 80 %, aby
se z vizitky po rozložení stala záložka. Díky
tomu zbylo 20 % šířky pro půlkruhový výsek,
který měl držet vizitku ve složené podobě a
čtenářům měl umožnit zavěsit záložku na
stránku. Můj návrh obsahoval půlkruhový
výsek, který měl držet vizitku ve složené
podobě a čtenářům měl umožnit zavěsit
záložku na stránku. Půlkruh jsem na každé
vizitce ručně vysekl pomocí speciální
děrovačky.
V aplikaci CorelDRAW je možné upravit
většinu hodnot v panelu vlastností pomocí
jednoduchých aritmetických operátorů. V
tomto případě jsem do pole Rozměry
stránky za šířku 3,5 zadal ještě „*1,8“,
protože jsem potřeboval výchozí hodnotu
vynásobit 1,8, a tím zvětšit šířku obdélníku o
80 %. Upravená šířka byla 6,3 palce.
Obdélník „zadní část“ jsem potom přesunul k
levému okraji stránky. Z prostoru, který zůstal
napravo, se stala přední strana vizitky.
Následně jsem vytvořil druhý obdélník stejné
velikosti a nazval jsem jej „přední strana“. V
ukotvitelném panelu Správce objektů jsem
nový obdélník přetáhl z místní vrstvy do
místní vrstvy Vodicí linky.
Poté jsem v okně dokumentu vybral stránku
2. Tato stránka představovala vnitřek vizitky.
Potřeboval jsem vědět, kde přesně

bude přehyb, a kde bude stránka 1 spočívat
na stránce 2. Pro tento účel jsem zkopíroval
obdélník „zadní část“ ze stránky 1 na stránku
2. Obdélník jsem potom přichytil k pravé
straně stránky. Dále jsem zkopíroval obdélník
„přední část“ ze stránky 1 na stránku 2. Levý
okraj obdélníku jsem přichytil k levému okraji
druhého obdélníku. V ukotvitelném panelu
Správce objektů jsem obdélník přetáhl z
místní vrstvy do místní vrstvy Vodicí linky a
nazval jsem jej „přehyb“. Také jsem odstranil
obdélník, který zůstal ve výchozí vrstvě.

Uložení záložky jako šablony
Když byly vodicí linky na svých místech,
rozhodl jsem se, že by nebylo špatné záložku
v této fázi uložit jako šablonu. Díky tomu bych
tuto šablonu mohl později znovu použít k
vytváření marketingových materiálů pro jiné
projekty. Klikl jsem na příkaz Soubor  Uložit

jako šablonu, zadal jsem název souboru, a
tím jsem jej uložil jako šablonu. Kdykoli jsem
poté kliknul na položku Soubor  Nový ze
šablony, soubor se zobrazil v seznamu Moje
šablony.

Přidání obsahu na záložku
Na obou stranách záložky jsem chtěl jako
pozadí použít fotografii. Dvojím kliknutím na
nástroj Obdélník
jsem vytvořil rámeček
stránky. Udělal jsem jej o trochu větší, než
byla stránka dokumentu, aby vznikla menší
spadávka. Klikl jsem na obdélník pravým
tlačítkem a zvolil jsem příkaz Typ rámečku 
Vytvořit prázdný rámeček PowerClip.
Potom jsem kliknutím na příkaz Soubor 
Importovat importoval obrázek do aplikace
CorelDRAW a přetáhl jsem jej do rámečku
PowerClip.

Obrázek 13: Zadní a přední část záložky

Kliknutím na nástroj Text
jsem přidal text
do přední, zadní a vnitřní části vizitky.
Kromě toho jsem se rozhodl použít kód QR,
který by lidé mohli naskenovat a který by
odkazoval na webové stránky Criollo. Kód
QR jsem vytvořil kliknutím na položku
Úpravy  Vložit kód QR. V ukotvitelném
panelu Vlastnosti objektu jsem kódu QR
přiřadil web Criollo.
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Obrázek 14: Vnitřní část záložky s vloženým kódem QR

Příprava záložky pro tisk
Záložky jsem si sám vytiskl pomocí
integrovaných nástrojů archové montáže v
aplikaci CorelDRAW, které mi pomohly
maximalizovat dostupný prostor na stránce.
Vybral jsem možnost Soubor  Tisk a klikl na
tlačítko Předvolby. V předvolbách tiskárny
jsem vybral orientaci na výšku a zvolil
oboustranný (duplexní) tisk.
Poté jsem klikl na položku Soubor  Náhled
před tiskem, abych vybral rozvržení tisku.
Myslel jsem, že by se na jednu stránku vešlo
pět záložek. V okně Náhled před tiskem jsem
klikl na nástroj Archová montáž
a poté na
tlačítko Oboustranný
na panelu vlastností
a zvýšil jsem počet řádků na 5. Potom jsem
vybral kopii 1 a klikl na tlačítko Klonované
automatické řazení
na panelu vlastností.
Tato funkce opakovala pracovní stránku v
každém rámečku tiskové stránky, a tím
vytvořila pět instancí stránky 1 na přední straně
a pět instancí stránky 2 na zadní straně.
Na panelu vlastností jsem potom v seznamu
Upravit položky vybral možnost Upravit
mezery a dokončení. Změnil jsem mezeru
tím, že jsem na panelu vlastností do pole
Mezera zadal hodnotu 0,1 palce. Mezera
využila spadávku, kterou jsem vytvořil pro
případné chyby, které bych mohl udělat při
řezání. Abych usnadnil řezání rovných linek,
zobrazil jsem také ořezové linky podél každé

mezery kliknutím na tlačítko Umístění
ořezání
na panelu vlastností.
Potom jsem vytiskl zkušební stránku, abych
se přesvědčil, zda je vše v pořádku. Záložku
jsem také vyřízl, prosekl a složil, abych se
ujistil, že vypadá přesně podle očekávání. Byl
jsem s výsledkem spokojený, a proto jsem styl
tisku uložil kliknutím na položku Soubor 
Uložit styl tisku jako. V dialogovém okně
Uložit nastavení jako jsem do pole Název
souboru zadal „Přeložen vizitka“ a klikl na
položku Uložit. Díky uložení nastavení budu
moci tuto archovou montáž používat také v
budoucnu. Kliknutím na položky Soubor 
Tisk jsem vytiskl několik kopií, a hotové
záložky byly na světě.
Jak sami vidíte, v celém tomto projektu jsem si
pohodlně vystačil s aplikací CorelDRAW.
Aplikace CorelDRAW mi poskytla pružnost při
vytváření materiálů, které jsem potřeboval
odeslat vydavateli, i materiálů, které jsem si
vytiskl sám. Nabídla mi také potřebné nástroje
pro veškeré úkony počínaje nastavením
rozvržení, až po úpravy fotografií.
Aplikaci CorelDRAW jsem navíc použil také k
vytvoření webu tohoto projektu, který můžete
navštívit na adrese
www.CriolloCookbook.com. Na webu také
najdete další informace o kuchařce a
organizaci.
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