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Jak vytvořit PDF
PDF je univerzální formát pro ukládání dokumentů
– jeho univerzalita spočívá v tom, že uložené dokumenty vypadají stejně na jakémkoliv počítači, mobilu
či jiném zařízení. V tomto návodu se naučíte PDF
vytvořit z jiného libovolného dokumentu, vytvořeného
například ve Wordu nebo Excelu.

Program najdete na PPK CD 20/10

JAK NA TO

výrobce: Philip Chinery
cena: zdarma
jazyk: čeština
rubrika na CD:
Obsah CD / Servis
více info: www.pdfforge.org

V ČLÁNKU SE DOZVÍTE:
• k čemu je formát PDF
• jak program nainstalovat
• jak program používat
• o výhodách virtuální tiskárny
• jak spojit více souborů do
jednoho PDF
stupeň obtížnosti: snadné

JAK PROGRAM NAINSTALOVAT

I

nstalací programu vás bude navigovat
průvodce. V prvním okně zvolte jazyk
– češtinu – a klikněte na tlačítko OK.
Následující okno odklikněte tlačítkem

INFO
CO JE TO PDF? • PDF je zkratka z anglických slov Portable Document Format,
česky formát pro přenos dokumentů.
Jedná se o formát, díky němuž vypadá
uložený dokument vždy stejně, ať už je
otevřen na jakémkoliv přístroji s kterýmkoli systémem. Mezi další výhody
formátu PDF patří také malá velikost
výsledného souboru, digitální podepsání
souboru (toho využijete například při
používání datových schránek) a tvorba
jednotných formulářů (na určená místa
lze povolit zápis).
Nástroje pro úpravu dokumentů ve
formátu PDF jsou velmi nákladné,
zatímco programy pro čtení těchto
dokumentů nebo pro export jiných
souborů do PDF (jako např. v případě
PDFCreatoru) jsou k dispozici zdarma.
K prohlížení souborů ve formátu PDF
můžete použít buď oﬁciální program
Adobe Reader (http://get.adobe.com/
reader), anebo alternativní, při častém
používání výrazně rychlejší program
Foxit Reader (http://www.foxitsoftware.
com/pdf/reader).

Další. Dále musíte souhlasit s licenčními podmínkami. Po zvolení možnosti Souhlasím se aktivuje tlačítko Další.
Následující okno vám umožňuje vybrat buď standardní instalaci, nebo
instalaci serverovou; zvolte samozřejmě tu standardní a znovu klikněte
na tlačítko Další.
Následuje volba jména tiskárny.
Ponechte možnost PDFCreator a klikněte na tlačítko Další. Poté kliknutím na tlačítko Další potvrďte složku,
do které se má program nainstalovat.
Následující okno už tak triviální není,
je zde třeba zrušit instalaci Yahoo doplňku do prohlížeče (obr. 1). Na další obrazovce zrušte zatržení u políčka

Doplněk PDFCreatoru pro Internet
Explorer a Firefox (obr. 2), zbytek ponechte beze změny a klikněte na tlačítko Další.
Složku v menu Start neměňte, ale
v dalším okně zrušte označení kolonky Vytvoř položku v kontextovém
menu Průzkumníka windows (obr. 3).
Po posledním kliknutí na tlačítko Další
se ukáže přehled dosavadních nastavení instalace. Zkontrolujte je a klikněte na tlačítko Instalovat. Po dokončení
instalace bude třeba počítač restartovat. Pokud restart odložíte (například
kvůli rozdělané práci), nebudete moci
PDFCreator prozatím používat.

OBR. 2
Instalace programu – nežádoucí
nastavení.

Zrušte instalaci doplňku.
Cizojazyčná nápověda není také
k ničemu.

Reklamní software neinstalujte.
OBR. 1
Instalace programu –
nežádoucí nastavení.

Není nutné,
aby program
PDFCreator byl
v kontextovém
menu průzkumníka.

OBR. 3
Instalace programu –
nežádoucí nastavení.
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JAK VYTVOŘIT PDF

P

o restartování počítače se v systému téměř nic nezmění, pouze si povšimněte nově nainstalované tiskárny
PDFCreator (obr. 4). Jedná se o takzvanou virtuální tiskárnu: Po „vytištění“ dokumentu pomocí této tiskárny
nevyjede odnikud skutečná papírová
stránka, ale dojde k vytvoření souboru
– v našem případě dokumentu PDF.
Nezbývá tedy než otevřít libovolný
program, ze kterého běžně tisknete

(například internetový prohlížeč, textový editor, účetní systém…), spustit tisk
a místo běžné tiskárny zvolit tiskárnu
PDFCreator (obr. 5). Po chvilce zdánlivé nečinnosti se objeví dialogové okno
s nastavením informací o vytvářeném
PDF souboru. Nejdůležitější je kolonka
Titulek, do níž byste měli napsat název dokumentu. Taktéž doporučujeme
upravit jméno autora. Po kliknutí na
tlačítko Uložit se zobrazí okno s volbou

OBR. 4 Po instalaci přibyde v systému
virtuální tiskárna PDFCreator.

umístění vytvářeného PDF souboru. Po
zvolení správné složky a jména souboru
začne program PDFCreator generovat
PDF soubor, o čemž vás bude informovat malá animace. Po dokončení se
vytvořený dokument okamžitě otevře,
tedy za předpokladu, že máte nainstalován prohlížeč dokumentů PDF.
Spusťte tisk klasickým způsobem a zvolte
virtuální tiskárnu PDFCreator.

OBR. 5 „Tisk“ do PDF.

SLOUČENÍ VÍCE SOUBORŮ DO JEDNOHO SOUBORU PDF

N

ezřídka člověk potřebuje spojit více
souborů do jednoho dokumentu, například může jít o úvodní stránku k semestrální práci nebo o přílohu
k faktuře. PDFCreator to umožňuje,
a dokonce lze spojit dokumenty z různých programů – například průvodní
Zvolte odpovídající
název.

Jméno autora
dokumentu.

dopis zpracovaný ve Wordu je možné
spojit s tabulkou vytvořenou v Excelu
a podobně.
Jak na to? Při „tisku“ do PDF klikněte
na tlačítko Čekat (ve frontě) – obr. 6.
Dialogové okno se zruší a vy uvidíte celé
okno programu PDFCreator (obr. 7).
Takto postupně „vytiskněte“ všechny
spojované části. Když to bude hotové,
z menu Dokument vyberte možnost
OBR. 6
Vytváření PDF
dokumentu.

Kombinovat vše. Tím dojde ke zřetězení všech dokumentů do jednoho, a to
(postupně za sebou) tak, jak jste je dali
„tisknout“. Uvidíte to i v tabulce, která
se zúží pouze na jeden řádek. Potom již
můžete dát dokument PDF vytvořit zvolením příkazu Tisknout (opět v menu
Dokument). Vraťte se zpět do dialogového okna a zde (stejně jako v předchozí kapitole) zkontrolujte titulek a jméno
autora a kliknutím na Uložit vytvořte
PDF dokument.
Martin Taneček, martin@tanecek.eu

3. Spusťte vytváření PDF.

Spojování více souborů do jednoho souboru PDF.
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1. „Vytiskněte“
všechny části.

2. Zkombinujte je do
jednoho souboru.

OBR. 7 Spojování více dokumentů
do jednoho dokumentu PDF.

