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Dnes už běžně zakoupíte tiskárny, které
dokáží tisknout na povrch CD disku, na

obě strany papíru, umí vytvořit náhledy foto-
grafií přímo z digitálního fotoaparátu nebo
tisknout na obálky. Pokud však vlastníte
starší tiskárnu, k většině těchto moderních
funkcí nemáte přístup. Přesto lze pomocí
vhodného softwaru tiskárny naučit mnoha
užitečným kouskům. Pro tyto účely jsme
vybrali deset programů.

Barvy doma i v kanceláři
Dnešní trend výrobců tiskáren je jasný:
domácímu uživateli nabídnout inkoustovou
tiskárnu s fotorealistickým tiskem, kancelá-
řím pak rychlou barevnou laserovku s dlou-
hou životností toneru. Mnohem méně se
mluví o nákladech spojených s domácím tis-
kem obrázků. I ta nejúspornější tiskárna
vytiskne fotografii dráž než libovolný minilab.
Výhodou těchto tiskáren je však to, že foto-

grafie máte hned a nemusíte nikam chodit.
Pokud tedy netisknete desítky fotografií, lze
cenu „překousnout“. Snad každý už si zkusil
na své fototiskárně nějakou fotografii vytisk-
nout, avšak pro celá alba to není vhodné
řečení. Chcete-li tedy ušetřit nejen inkoust,
ale i fotopapír, využijte programy, které doká-
ží výtisk více fotografií optimalizovat. Velmi
dobře to zvládá třeba Zoner Photo Print.

Posíláte-li větší množství dopisů, určitě
jste se již setkali s pojmem hromadná kores-
pondence. Chcete-li dosáhnout kvalitních
výsledků na první pokus, použijte také spe-
cializovaný program. Můžeme doporučit PC
Štítky, Clickbook i program Napiš adresu.

CD Covers Printer
Každý z nás má doma vypálené hudební CD.
Ať už si tvoříte vlastní výběr, nebo si vytváříte
záložní kopie, je potřeba CD nějak označit.
Lepit na CD štítky není nejvhodnější řešení,
lepším řešením je vytvořit příslušný obal. Pro
tvorbu obalů disků existuje velká řada pro-
gramů a jedním z těch lepších je program CD
Covers Printer. Nabízí přehledné ovládání
v češtině a jednoduchý uživatelský přístup.
Stačí zvolit obrázky, které chcete použít pro
přední či zadní stranu, vypsat jména skladeb
a vše vytisknout podle své představy. Obrá-
zek můžete buď otevřít, nebo skenovat. Při
skenování máte k dispozici kromě konvenční-
ho skeneru třeba i webkameru. Dobrou vlast-
ností programu je, že spolupracuje s CDDB
databází. Vložíte-li do mechaniky hudební
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Tiskárna není nic jiného než zařízení, které přenáší barvu na podklad – nic víc, nic míň.
Co všechno tiskárna dokáže, je často věcí softwaru. Při použití dobrých programů vám tis-
kárna ušetří čas, peníze i nervy. Chip vybral kandidáty, kteří vám toto všechno nabídnou.

Text: Vratislav Klega, vratislav.klega@vogelburda.cz

Vylepšená tiskárna 
Software pro rozšířené možnosti tisku 
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Snad ke všem tiskárnám se dodává CD, který obsa-
huje minimálně ovladač, případně další programy.
Pokud si kupujete levnou tiskárnu, jejíž cena sotva
překročí tisícikorunovou hranici, nemůžete čekat
žádné specializované programy nebo dokonalé ovla-
dače. Čím lepší tiskárna, tím kvalitnější ovladače jsou
většinou k dispozici. Pomocí dobrého ovladače doká-
žete vytisknout více stran na jeden list, přidávat razít-
ko či vodoznak, zapínat různé úrovně šetření toneru
nebo zvolit průvodce pro tisk na štítky a obálky.
Pokud nic z toho váš ovladač k tiskárně neumí,
nezoufejte. Stále jsou zde produkty třetích stran,
které všechny tyto funkce dokáží nahradit.

OVLADAČ A SOFT WARE

CD Covers Printer 0.2 freeware http://psoft.crolink.cz
ClickBook 9 trial demo www.bluesquirrel.com
Easy JPEG Printer 2 freeware www.jgraff.addr.com
FinePrint 5.46 trial demo www.fineprint.cz
FotoSlate 4 trial demo www.acdsystems.com
Label ProDESIGNER 3.95 freeware www.sklabel.cz
Napiš adresu 1.0.1 trial demo http://ussoft.hyperlink.cz
PC Štítky 1.00 trial demo www.lc.cz
Print Studio 2E trial demo www.jollytech.com
Zoner Photo Print trial demo www.zoner.cz

DVD
T E S T Y  A  N Á V O D Y

Čím kvalitnější tiskárna, tím lepší 

ovladač bývá k dispozici.



CD, program dokáže načíst jména skladeb,
které použije při tisku. Možnosti nastavení
nejsou nijak obsáhlé, vše je podřízeno jedno-
duchému ovládání. Tiskový výstup je kvalitní,
pro přesnost jsou naznačeny vodicí čáry pro
nůžky a zalomení. CD Covers Printer je jed-
noduchý program, jehož pomocí vytvoříte
rychle a přehledně obal pro váš CD.

ClickBook
Mezi univerzální programy pro tisk patří pro-
gram ClickBook, s nímž se můžete pustit do
tisku brožur, etiket, vizitek, obalů na CD,
kalendářů nebo třeba adresářů. Jak bývá
u těchto typů programů zvykem, přivítá vás
přehledný průvodce, který vám pomůže
s vytvořením tiskové sestavy. K dispozici je
obrovské množství nejrůznějších štítků, obá-
lek, popisků, zkrátka všeho, na co si jen
vzpomenete. Předností programu je kalibra-
ce tiskárny. Pokud nejste příliš zkušeným
uživatelem a nemáte představu, jak přesně
k okraji tiskárna tiskne či na kterou stranu
se vlastně výtisk provádí, přehledný průvod-
ce vám poradí, jak papír vkládat do zásobní-
ku, kdy ho vkládat, kterou stranou a všech-
ny potřebné detaily. Díky tomu se vám již
nikdy nestane, že vytisknete zbytečně čtyři
papíry se štítky, než se správně trefíte na
přesný rozměr. Jediné, co se nám nelíbilo,
byl způsob tisku, kdy přidávání jednotlivých
položek postrádá jakoukoliv logiku. 

Easy JPEG Printer
Potřebujete kvalitně vytisknout fotografie na
své tiskárně? Možností, jak vytisknout třeba
šest fotografií na papír formátu A4, je spous-
ta. Pokud hledáte maximálně jednoduché
řešení, využijte program Easy JPEG Printer.
Název napovídá, že se jedná o program
určený k tištění fotografií. Vše je maximálně
jednoduché a můžete si pouze vybrat, zda
chcete na stránku umístit jednu, dvě, nebo

čtyři fotografie. Ke každé fotografii můžete
navíc vytisknout datum vytvoření. K dispozici
je jediný nástroj Auto fix, který slouží k opti-
malizaci obrázku při tisku na inkoustové tis-
kárně. Možnosti programu jsou tedy velice
omezené, výhodou je velká jednoduchost,
díky které dokáže program ovládat každý. 

FinePrint
Spíše než programem je FinePrint ovlada-
čem, který do vašeho systému přidá novou
tiskárnu. K čemu vám bude další tiskárna?
Asi dobře znáte situace, kdy potřebujete
vytisknout internetovou stránku a kvůli gra-
fickému menu nebo příliš velkým obrázkům
vypadá výtisk katastrofálně. Nebo potřebuje-
te tisknout více stran na list a zároveň udělat
odsazení pro kroužkovou vazbu. Nebo potře-
bujete přidat na vytištěné stránky vodoznak.
Nebo… Je zkrátka mnoho funkcí, které tento
program nabízí. Při vytištění jakéhokoliv
dokumentu na tuto tiskárnu získáte náhled
dokumentu, který můžete dále intuitivně

upravovat. Jedním kliknutím můžete odstra-
nit veškerou grafiku, vkládat na vytištěné
stránky různé informace nebo inteligentně
ohraničovat stránky. Ať už máte jakoukoliv
představu o podobě vytištěné stránky, Fine-
Print vám tuto představu s největší pravdě-
podobností bez problémů splní. Je vhodný
jak pro firemní tisky, tak pro domácí potřebu
nebo třeba k tištění diplomové práce. Intui-
tivní ovládání a obrovské množství funkcí činí
z tohoto programu silný nástroj.

FotoSlate
Společnost ACD Systems patří mezi známé
hráče na poli počítačové grafiky. To potvrzu-
je i produkt FotoSlate, určený především pro
práci s digitálními fotografiemi. Pomocí toho-
to programu můžete vytvářet nejrůznější tis-
kové sestavy ze svých fotografií a výběr je
skutečně bohatý. Umožňuje vytvářet desítky
kalendářů, potisky na trička, pohlednice,
booklety na CD či DVD, velice zajímavé kolá-
že, brožury, vizitky a samozřejmě obrovské

množství alb. Ať už máte
jakoukoliv představu o své
tiskové sestavě, aplikace
vám určitě nabídne řešení.
Ovládání bude vyhovovat jak
začátečníkům, pro které jsou
připraveni podrobní průvodci,
tak pokročilým uživatelům,
kteří si vše mohou ručně
nastavit do nejmenších detai-
lů. Ať už chcete vytvořit
album, kalendář, nebo jen
orámovat fotografie, FotoSla-
te vám vždy vyjde vstříc. 

PC Štítky
Potřebujete tisknout štítky,
adresy, cenovky nebo jakéko-
liv jiné etikety? Pak vyzkou-
šejte program PC Štítky. Jak
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CD Covers Printer: Freewarový program pro rychlou

tvorbu obalů CD/DVD

ClickBook: Správně kalibrovaná tiskárna je základem 

úspěšného tisku.

FotoSlate: Pomocník pro tvorbu kalendářů
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název napovídá, jedná se o program určený
právě pro přesný potisk etiket. Po spuštění
programu si nejprve zvolíte, jaký druh štítku
vlastně chcete tisknout. K dispozici máte
adresní štítky, cenovky na zboží, štítky na
majetek a ostatní štítky. Adresní štítky obsa-
hují pole pouze pro vyplnění adresy, cenovky
na zboží jsou obsáhlejší. Je zde všechno to,
co se u zboží používá, tedy hmotnost,
objem, záruka, popis, katalogová čísla, roz-
pis DPH a také čárový kód. U štítků na maje-
tek je důležité inventární číslo a ostatní štít-
ky si můžete udělat podle svých vlastních
parametrů. Výborně je v programu vyřešen
import dat. Data lze vkládat jak přes schrán-
ku, tak přes mnoho druhů databázových
souborů. Nám se nejvíce osvědčil formát
CSV. Import je rychlý a jednoduchý. Možnosti
tisku jsou rovněž na vysoké úrovni. K dispo-
zici je 27 běžně prodávaných archů štítků
a další si můžete vytvořit. Ať už hodláte tisk-
nout hromadnou korespondenci, nebo třeba
cenovky na zboží, aplikace PC Štítky vám
s tiskem pomůže.

Label ProDESIGNER
Program Label ProDESIGNER sice svým
vzhledem nepatří k nejmladším, ale svým
přehledným ovládáním v češtině se bude
mnoha uživatelům zamlouvat. Aplikace
neslouží k ničemu jinému než k hromadné-
mu tisku štítků. V jednoduchém designéru si
můžete navrhnout vzhled štítku, přidat čáro-
vý kód, počítadlo, datum, čas či jinou hodno-
tu z databáze. Pak už stačí pouze navolit,
jaký arch štítků používáte, a vše můžete
vytisknout. Svou práci si samozřejmě může-
te uložit podle vzoru a v případě potřeby se
k ní opět vrátit. Již v základní instalaci je
k dispozici několik ukázkových etiket, které
můžete použít jako vzor svých vlastních eti-

ket. Vzhledem k tomu, že
program má jednoduché
ovládání v češtině a že je
nabízen zdarma, může ve
spoustě firem ušetřit čas
strávený nad potiskem etiket. 

Print Studio 2E
Print Studio 2E je univerzální
program pro vytváření štítků,
vizitek, nápisů, ale i čárových
kódů a jednoduché grafiky. Po
spuštění programu se nabídne
průvodce, který vám pomůže
s vytvořením vaší sestavy. Pro
vytvoření štítků jsou k dispozi-
ci stovky vzorů setříděných
podle výrobce štítku od disketových nálepek
přes štítky nejrůznějších rozměrů až po obál-
ky. Pokud budete tisknout adresy, určitě využi-
jete možnosti importovat databázi. Program si
poradí s formáty XLS, MDB (Access), TXT, CSV
a mnoha dalšími, včetně OLE objektů. V přípa-
dě, že tisknete třeba záruční listy, určitě využi-
jete možnosti přidat na štítek čárový kód,
který obsahuje sériové číslo. To se může
měnit podle zadaných parametrů, čímž lze
vytisknout tisíce štítků, přičemž každý bude
obsahovat jiné číslo. I při tvorbě vizitek či ID
karet vám pomůže průvodce. ID karty lze rov-
něž automaticky označovat čárovým kódem
a data importovat z databáze. Vytvořit ID karty
včetně fotografie pro všechny zaměstnance je
tak záležitostí několika kliknutí. Navíc je pod-
porováno i laminování, pokud jej tiskárna umí.
Samozřejmostí je vytváření potisků na CD, kde
opět nechybí přehledný průvodce. Print Studio
2E je univerzální profesionální program, který
vám při tisku většího množství stejných či
podobných dokumentů ušetří velké množství
času.

Zoner 
Photo Print
Domácí uživatelé urči-
tě ocení možnosti pro-
gramu Zoner Photo
Print. Ovládání tohoto
programu je nanejvýš
jednoduché a zvládne
jej opravdu každý.
Hned po spuštění vás
přivítá průvodce, který
vám pomůže s vytvoře-
ním projektu. Můžete
si vybrat šablonu,
indexový tisk, kalendář
a takzvaný spořič papí-
ru. Šablon je 17 typů.
Nalezneme zde alba,

gratulace k narozeninám, oznámení
o dokončení školy, ale také obaly na CD.
Indexový tisk slouží k výtisku více fotografií
na jednu stranu. Na stránku můžete vložit
libovolný počet obrázků, včetně popisky.
Nabídka kalendářů je také bohatá, nabízí
obrovskou personalizaci a velké množství
rozmístění. Spořič papíru slouží k co nejeko-
nomičtějšímu rozložení fotografií na papír.
Předpokládá se využití fotografického papí-
ru, který je drahý. Vhodným rozmístěním
můžete ušetřit při tisku fotografií značnou
část papíru. Program nabízí velmi kvalitní
výstupy a díky jednoduchým průvodcům
nebude ovládání nikomu činit problémy.

Napiš adresu
Posíláte často dopisy a adresy vypisujete
ručně? Zkuste to přes počítač! Pomocí pro-
gramu Napiš adresu to není nic složitého.
Pokud často posíláte korespondenci na stej-
né adresy, můžete si založit adresář příjem-
ců a obálky tisknout jedním kliknutím. Výho-
dou programu je, že obsahuje databázi PSČ.
Při vypisování tedy nebudete muset hledat
PSČ daného města, ale najdete jej přímo
v programu. Samozřejmostí je i hromadná
korespondence, kdy lze najednou vytisknout
větší počet obálek. Tisk probíhá bez jakých-
koliv problémů, v programu stačí zvolit
správný rozměr obálky – devět nejpoužíva-
nějších typů obálek je přednastaveno. Apli-
kace si své uživatele nalezne jak v domácím
prostředí, tak v malé kanceláři, kde se často
tisknou obálky.

Tiskárny jsou běžnou součástí domácno-
stí a nepostradatelným pomocníkem v kan-
celáři. Kolik funkcí umí a kolik času ušetří,
to je především věcí softwaru. Programy,
které jsme vám nabídli, dokáží vaši tiskárnu
lépe využít a nabídnou komfortnější funkce.
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Zoner Photo Print: K dispozici je velká databáze nejrůznějších šablon.

Label ProDESIGNER: Elegantní tisk štítků zdarma 

a v češtině
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