
Návrh a tisk etiket
1. Tvorba vzorové etikety

 

1.1. Předpokládejme, že v rukou držíte arch s etiketami pro potisk v inkoustové nebo laserové 
tiskárně. Zjistěte si přesný rozměr etiket a přesnou pozici etikety vlevo nahoře - většina 
výrobců toto uvádí na obalu balení etiket. Na základě tohoto údaje vytvoříme vzorovou 
etiketu a potom již snadno celý arch. 

 

 
1.2. Zvolte nástroj Obdélník v režimu Tvary. 

 

 1.3. Klepněte myší na pracovní plochu, objeví se dialog. 
Zadejte rozměry etikety. 

 

 

1.4. Nyní umístěte obdélník -etiketu- do levé horní části stránky. To 
můžete provést vizuálně v režimu Výběr a editace objektů, ale 
je tu mnohem efektivnější způsob: galerie Transformace. Tuto 
vyvoláte klávesovou zkratkou Ctrl-6 nebo volbou Zobrazit | 
Panely nástrojů | Galerie a tlačítkem Transformace. Zadejte 
souřadnice levého horního rohu etiketu do polí X: a Y: a 
klikněte do levého horního rohu matice, která se nachází v 
dialogu. To znamená, že souřadnice označují polohu levého 
horního rohu objektu. Aplikujte to celé stisknutím tlačítka se 
zeleným zatržítkem. 

Poznámka: Pokud se objekt umístil na nějaké jiné místo, pravděpodobně byla v dialogu
zapnuta volba Relativně. Otevřte opět dialog,.
zrušte tuto volbu a aplikujte znovu. 

 

 

1.5. První etiketa bude vyhlížet přibližně takto: 

 



2. Vytvořte nápisy 

 

2.1. Jděte do galerie Hladiny a vytvořte novou hladinu. Postup je 
následující: Klepněte pravým tlačítkem myši do dialogu. 
Zobrazí se kontextová nabídka. Klepněte na volbu Přidat.. a v 
dialogu, který se objeví pojmenujte novou hladinu jako "Text". 
Tímto se nová hladina stává automaticky aktivní (vybranou). 

 

 

2.2. Text na etiketě se vám bude snadněji upravovat, zvětšíte-li 
si jej. K tomuto účelu použijte příkaz Vybrané objekty z 
nástrojového panelu Měřítko: stiskněte klávesu A nebo 

klepněte na tlačítko [ ]. 
 

 

2.3. Aktivujte nástroj Text a vyberte typ Umělecký text. 
Klepněte do pracovní plochy a nakreslete myší směrnici 
textu. Držte přitom stisknutou klávesu Shift, aby směrnice 
zůstala horizontální. 

 

 2.4. Zvolte druh písma a jeho velikost v 
nástrojové liště Text.

 2.5. Napište znění textu. 
 

2.6. Stisknutím Ctrl-T nebo tlačítkem se vraťte do režimu Výběr 
a editace objektů. 

 



 

2.7. Dolaďte pozici nápisu v etiketě. Pokud budete tisknout 
etikety po celé stránce nezapomeňte na netisknutelný okraj 
stránky. Umístěte tedy vzorovou etiketu např. 5 mm od 
levého horního okraje stránky. 

 

3. Dokončení
 

 
3.1. Zobrazte si celou stránku s etiketou stisknutím klávesy E nebo 

tlačítka [ ]. 
 

 3.2. Stiskněte Ctrl-A pro vybrání všech objektů na 
etiketě. Nyní vyvolejte dialog pro lineární 
vícenásobné kopírování (zkratka Ctrl-H nebo z 
nabídky Objekty | Vícenásobné kopírování | 
Lineární… ) 

 

 
3.3. Zadejte počet řádků a sloupců, jejich rozestup a stiskněte OK. 

Nezapomeňte, že počet etiket zahrnuje i vzorovou etiketu, tj. pro 
4 sloupce a 10 řádků zadejte 4 a 10, nikoliv 3 a 9. 

 

 

3.4. Na hladině Hlavní klepněte na symbol tiskárny. Hladina je 
aktuálně tisknutelná a tímto její tisknutelnost zrušíte. Na 
tiskovém výstupu se nezobrazí obrysy etiket, zůstane pouze 
jejich text. 

 



3.5. Vaše etikety jsou připraveny k vytištění. 
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