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DIPLOMANTI TISKOVÝ TÝDEN
Otevírací doba VOALA PrintLab, Kamenická 25 

13. 1. pátek (9.00–18.00) Elektronická odevzdávka 

14. 1.  sobota (9.00–18.00) DIPLOM posílají data na tisk / VOALA tiskne

15. 1. neděle (9.00–18.00) DIPLOM posílají data na tisk / VOALA tiskne 

16. 1.  pondělí (9.00–18.00) DIPLOM  posílají data na tisk / VOALA tiskne

17. 1. úterý (9.00–18.00) VOALA tiskne / váže/ kompletuje

18. 1.  středa (9.00–18.00) VOALA tiskne / váže / kompletuje

19. 1. čtvrtek (9.00–18.00) VOALA / váže / kompletuje / 1. odevzdávky 

20. 1.  pátek (8.30–12.00) VOALA / finální odevzdávky

18. 1. – 19. 1. 2023
Budeme pracovat téměř nonstop, ale jen tiskneme a vážeme. 
Kdo bude mít hotovo dostane sms a může ihned vyzvedávat.  

Pokud příjdou opozdilci, budeme se snažit i pro ně udělat maximum. 
Vždy tiskneme a vážeme do poslední chvilky!  

Zdravíme Vás z Letenského VOALA,  
jsme grafické studio s vlastním tiskem a knihárnou. Od roku 2006 každý 
leden a květen tiskne naše studio přednostně pro studenty, diplomanty  
a bakaláře. Mezi naše klienty patří pražské univerzity ČVUT, UMPRUM, 
AVU, dále FDULS Plzeň, UJEP Ústí a také UTB Zlín, TUL Liberec, VUT Brno.  
Děkujeme za vaši důvěru a těšíme se i letos na vaše projekty. 
Hodně sil v dokončování přejeme. :) 

Pavel a Blanka Kulišťákovi
Veronika, Honza, Milan, Terka, Marťa, Lucie, Aleks, Kačka, Nela, Dara a Kája

Diplomanti s odevzdávkou pátek 20. 1. 2023 do 12 hod.

DIPLOMANTI KONZULTACE 9. 1. – 13. 1. 2023
dobrovolné konzultace probíhají online či osobně
více informací na str. 4

odkaz na konzultační tabulku

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jfVM7d8DvwPYa6uafaUS1BzsLPGrt5g2VRrkra9-EZY/edit?usp=sharing


Je nutné být objednaný? 
NE, není. Přijímáme zakázky! 
Pokud ale dáte vědět, že s vámi máme počítat, lépe se nám organizuje 
celkový čas příprav tisku i výroby. (Vždy jsme přijali každého studenta).

Kolik potřebujete ve VOALA času na zpracování? 
2–4 dny / upřesníme podle vytíženosti studia 
některé vazby jsou do 24 hod. / na počkání 

Kolik to u Vás stojí? (příklady cen)
Cenu vám vypočítáme při převzetí dat nebo pošleme e-mailem. 
Při tisku více než jednoho kusu cena za 1 ks klesá.
 

A4 na výšku / 20 stran, šité nití, papír munken PW 150g/m2

1 ks / 980,- 2 ks / 1.510,- (1 ks / 755,-) 

A4 na šířku / 20 stran, šité nití, papír munken PW 150g/m2

1 ks / 1.155,- 2 ks / 1.860,- (1 ks / 930,-) 

A4 na výšku i na šířku / 20 stran, tisk jednostranně, munken PW 150g/m2

1 ks / 836,-  2 ks / 1.1323,- (1 ks / 661,-) 

A4 na výšku i šířku / 20 str., tisk oboustranně, papír munken PW 150g/m2 
1 ks / 750,- 2 ks / 1.150,/- (1 ks / 575,-) 

 
 
 

A4 na výšku / šitá plně otevíratelná vazba, nit bílá, grafický papír 
na obálce 300g/m2 (vhodná pro tištěné celoplochy přecházející 
přes dvoustranu)

V4 68 stran (1 ks / 2.340,-)  2 ks / 3.892,- (1 ks / 1.946,-)
V4 100 stran (1 ks/ 2.905,-)  2 ks / 4.756,- (1 ks / 2.378,-)
V4 128 stran  (1 ks/ 3.283,-) 2 ks / 5.400,- (1 ks / 2.700,-)
V4 140 stran  (1 ks/ 3.445,-) 2 ks / 5.674,- (1 ks / 2.837,-) 
V4 160 stran (1 ks/ 3.715,-)  2 ks / 6.070,- (1 ks / 3.035,-)

1198 × 1680 mm = 2× A0 (daný formát lze dělit i jinak)
matný fotopapír 270 g/m2 
Plachta 1198 × 1650 mm má jednotnou cenu ( je jedno, jestli je v celku nebo rozřezaná). 
Maximální cena za plachtu je nastavena na 1.600,- (průměrná cena je cca 1.400,-).  
Vypočítává se dle reálně spotřebované tiskové barvy (tzn. podle toho jak moc jsou  
plochy tmavé nebo plnobarevné).  

 
Ověřte si, zda potřebujete na odevzdávku povinný tubus. 
 
velikost 90 cm (1 ks / 100,-)
velikost 125 cm (1 ks / 100,-)

FAQ 
(nejčastější otázky)

PŘÍKLADY NACENĚNÍ PORTFOLIÍ A PLACHET (Množstevní sleva při více kusech.)

VAZBA V1

KROUŽKOVÁ VAZBA

VOALA OPEN (vhodné pro 68 stran a výše)

Plachta

Tubus

(Umíme i jiné formáty a vazby! Nebojte se zeptat.)

Příklady dělení formátu:
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Jak posílat data do tisku?

jako    pdf.                    uschovna.cz       adresát: voala@voala.cz
 
soubor pojmenujte např: novak_jan_775055421_cvut_ov-a 

Do zprávy dejte krátký jednoduchý popis, toho co víte o svém zadání,  
na zbytek se doptáme my. :)

 
Předmět e-mailu: klauzura_prijmeni_jmeno 
Příklad znění e-mailu:

 Jan Novák, 775 055 421
 Klauzurní práce a cvut_ov-a
 Předmět zakázky: portfolio a plachta

 Portfolio, 2 ks 
 Vazba VOALA OPEN na výšku (šití po delší straně)
 Rozměr A4
 Počet stran portfolia: 100 + obálka
 Papír uvnitř portfolia: MUNKEN Print WHITE 150 g (doporučeno od VOALA) 
  
POZOR!
Počet stran pro knihařské vazby Oldschool V1 
a VOALA OPEN musí být dělitelné číslem 4.

 Plachta: 1 ks 
 Rozměr plachty: 1198 × 1680 mm
 Matný fotopapír 270g/m2 (doporučeno od VOALA)
 

Co dělat když najdu chybu a potřebuji poslat opravená data? 
1. Ihned smažte zásilku nahranou na uschovna.cz. (Je tam na to tlačítko.) 
2. Zavolejte nám s dotazem, jestli už nemáme vytištěno a požádejte, abychom 
si vymazali váš e-mail s neplatnými daty. Minimalizujeme tím záměnu dat. 
3. Pošlete nová data přes uschovna.cz.
4. Telefonicky se ujistěte, že jsme obdrželi nová data! (775 055 421 / 734 366 521)

Platba  
Preferujeme platbu hotově

Co když pak budu tisknout  jinde?
Naprosto v pořádku, jen nás informujte, ať na vás nemusíme myslet. 

Jak u vás probíhají reklamace? 
Snažíme se o maximální pečlivost, což nám ruční práce umožňuje.  
Pokud chyba vznikla u nás plně hradíme opravu a uděláme vám vazbu zdarma.  
Pokud je chyba na straně zadání, domlouváme se s vámi na uhrazení,   
dle zhodnocení celého stavu zakázky. 

Diplomanti s odevzdávkou pátek 20. 1. 2023 do 12 hod.



 
Elektronická odevzdávka 13. 1. 2023 
 
Předpokládáme, že data jsou od 13. 1. připravená k předání do tisku.
Konzultace: 9. 1. – 13. 1. 2023 (případně dle domluvy i dále) 
 
Dodání tiskových dat pro portfolia: pá 13. 1. – so 14. 1. (celý den) 
Dodání tiskových dat pro plachty: so 14. 1. – st 18. 1. (do 12.00 hod.)
Vyzvedávání: čtvrtek 19. 1. – pátek 20. 1.

Jakmile dokončíme vaši zakázku, posíláme vám sms / voláme. Ihned můžete vyzvedávat. 
Pokud jste netrpěliví, můžete si ověřit stav telefonicky.

Termíny předání dat jsou doporučené, pokud je nestihnete, budeme se vám snažit  
vyjít co nejvíc vstříc dle aktuální situace. Zatím se nikdy nestalo, že by jsme nestihli  
výrobu, vždy všichni odevzdali. :) Pokud máte nějaký závažný zásek s daty volejte  
nebo se zastavte kdykoliv i mimo konzultační časy, společně přijdeme na to, čím to je.

 
Obvykle řešíme:
• Nastavení souboru v Adobe InDesign
• Správné vkládání linků velkých výkresů, 

rendery, rozlišení DPI, barevnostní profily
• Kontrola nejmenší síly čáry 
• Způsoby exportu pro digitální odevzdávání 

s ohledem na omezenou velikost 50 MB
• Export kvalitních dat pro tisk 
• Prostor pro vaše dotazy
 
Jde opravdu o konzultaci 
ne o přednášku – na konzultaci můžete 
sdílet plochu se svým projektem a na něm 
si prakticky ukážeme, co je potřeba. Tím  
budou vaše podklady připravené pro 
odevzdání. Chceme, abyste si z konzultace 
odnesli skutečnou znalost, ne jen rychlý 
přehled.

Co mi přinese osobní konzultace?

Můžete se podívat na papíry, typy vazeb, 
odladíme případné chyby, pokud bude 
potřeba, zdarma vám uděláme nátisky 
problematických míst. Můžeme pomoci 
s nastavením konkrétního notebooku  
pro export.

Pokud máte hotovo u nás, tak předáváte 
data do tisku,  jinak pokračujete v práci  
a pak pošlete dle pokynů viz. „Jak posílat 
data do tisku“

odkaz na konzultační tabulku
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Diplomanti s odevzdávkou pátek 20. 1. 2023 do 12 hod.

Co je obsahem on-line konzultace?

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jfVM7d8DvwPYa6uafaUS1BzsLPGrt5g2VRrkra9-EZY/edit?usp=sharing

