
TECHNICKÁ PRAVIDLA PŘÍJMU INZERCE  
V ČASOPISE UMěNÍ fyZIOTERAPIE®

Objednávky reklamy v časOpise UmFyz přijímáme na e-mailU inzerce@Umeni-FyziOterapie.cz

1) Inzerce v časopise Umění fyzioterapie (dále jen UmFyz) 
je zveřejňována v  souladu s  platným Ceníkem inzerce 
v časopise UmFyz. Ceník inzerce a její pravidla schvaluje 
redakční rada.

2) Za obsah inzerátu odpovídá inzerent.

3) Inzerent je zodpovědný za včasné dodání podkladů pro 
inzerci. V případě, že vydavatel upozorní objednatele na 
zjevné nedostatky v  podkladech, dodá objednatel ná-
hradu za chybné podklady v řádném termínu pro dodání 
podkladů. V jiném případě může vydavatel od objednávky 
odstoupit.

4) Inzerent ručí za bezchybný obsah podkladů pro inzerci 
a za to, že tyto podklady jsou v souladu s veškerými záko-
ny a právními předpisy.

5) Inzerent se zavazuje, že podklady dodá v potřebné kvalitě.
Přípustným podkladem je tiskové PDF ve zvoleném roz-
měru, a  to ideálně v souladu s normou PDF/X-1a:2001. 
Doporučení pro správný export dat jsou přiložena níže.

6) Způsob předání je emailem, přes datové úschovny (le-
teckaposta.cz, wetransfer, uschovna.cz aj.), FTP klienta 
nebo z  cloudového úložiště (DiskGoogle, Dropbox aj.). 
Všechny elektronické dokumenty musí být označeny jmé-
nem objednatele.

7) Podklady není možné zasílat faxem, ani ve vytištěné nebo 
ručně psané podobě.

8) Vydavatel není povinen podklady inzerentovi vracet, nedo-
hodne-li se s objednatelem písemně jinak.

9) O umístění inzerce v UmFyz rozhoduje vydavatel.

10) Inzerce UmFyz je zveřejňována v plnobarevném provede-
ní, není-li dohodnuto jinak.

11) V případě, že inzerent dodá jako podklad graficky nezpra-
covaný inzerát, zpracuje jej vydavatel běžným způsobem. 
V případě, že inzerent požaduje korektury na takto zpraco-
vaný inzerát, uvede to výslovně v objednávce. Jako pod-
klady pro zpracování inzerce jsou přijímány:

a) texty (soubory .doc, .docx nebo .odt)
b) obrázky v tiskové kvalitě (300 dpi) pro tiskové účely
 (soubory .jpg, .png).
c)  loga, piktogramy nebo vektorové objekty
 (soubory .ai, .eps, .pdf)

 Pozor! Obrázky vložené do textových nebo prezentač-
ních editorů (Word, PowerPoint aj.) nemohou být zpra-
covány a kvalitně reprodukovány.

 

 

 

 

ADObe InDesIgn

1/ Zvolte Soubor > Exportovat
2/ Zvolte Adobe PDF (tisk)
3/ V kolonce Přednastavení nabídky
Adobe PDF zvolte [PDF/X-1a:2001]
4/ Zaškrtněte Zobrazit PDF po ex-
portu (kvůli kontrole výsledku)
5/ Pakliže zasíláte celostránkovou
inzerci na spadávku, v záložce
Značky a spadávky zapněte:
a) řezací značky
b) spadávku 3 mm
c) odsazení řezacích značek 3 mm
6/ Klikněte na Exportovat

 

 

 

 

ADObe IllustrAtOr

1/ Zvolte Soubor > Uložit jako
2/ Zvolte Adobe PDF (tisk)
3/ V kolonce Přednastavení Adobe
PDF zvolte [PDF/X-1a:2001]
4/ Zaškrtněte Po uložení zobrazit 
PDF (kvůli kontrole výsledku)
5/ Pakliže zasíláte celostránkovou
inzerci na spadávku, v záložce
Značky a spadávky zapněte:
a) řezací značky
b) spadávku 3 mm
c) odsazení řezacích značek 3 mm
6/ Klikněte na Uložit PDF

 

 

 

 

COrelDrAW!

1/ Zvolte Soubor > Publikovat do PDF
2/ V nabídce Typ souboru PDF
zvolte PDF/X-1a:2001
3/ V kolonce Barvy zkontrolujte, že je 
vybrána barevnost CMYK
4/ V kolonce Ořezové značky a spa-
dávky zkontrolujte, že jsou u  doku-
mentů na spad zapnuty ořezové
značky a jejich odsazení 3 mm
5/ Klikněte na Uložit PDF

JAK SPRÁVNě PŘIPRAVIT TISKOVÁ DATA?*

*Aplikace jsou seřazeny zleva od vhodných po méně vhodné. Přesné znění exportního menu se může lišit dle verze softwaru.



VELIKOSTI A CENy INZERTNÍCH PLOCH* 
V ČASOPISE UMěNÍ fyZIOTERAPIE®

Objednávky reklamy v časOpise UmFyz přijímáme na e-mailU inzerce@Umeni-FyziOterapie.cz

* O konkrétní pozici inzerce v časopise UmFyz rozhoduje vydavatel. Ceny jsou platné pro rok 2019.

 210 × 297 mm  210 × 297 mm

Při dotisku časopisu UmFyz lze sjednat cenu individuálně.
Objednávky reklamy v časopise UmFyz přijímáme na e-mailu inzerce@umeni-fyzioterapie.cz

 175 × 77 mm
 175 × 123 mm

 84 × 116 
mm

 8
4 

× 
23

3 
m

m

 175 × 233 mm

ZADNÍ OBÁLKA
Rozměr:  210 × 297 mm

30 000 kč / € 1 170

1/2 STRANy
Rozměr:  175 × 123 mm

12 500 kč / € 470

CELOSTRANA
Rozměr:  175 × 233 mm

22 500 kč / € 850

1/4 STRANy
Rozměr:  84 × 116 mm

7 500 kč / € 283

CELOSTRANA NA SPAD
Rozměr:  210 × 297 mm

25 000 kč / € 900

1/3 STRANy
Rozměr:  175 × 77 mm

9 000 kč / € 340

1/2 SLOUPEK
Rozměr:  84 × 233 mm

16 500 kč / € 625

uVeDenÉ CenY JsOu VČetnĚ DPH.

www.umeni-fyzioterapie.cz


