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ROZLIŠENÍ OBRÁZKŮ
Vysvětlovat rozlišení a počet pixelů obrázků ve formě PDF je ošidné, 
neboť při prohlížení na monitoru bývá každý obrázek se 72 DPI hezký 
a dostatečně ostrý (známe to z internetových stránek). Požadavek na 
to, aby obrázek pro polygrafi cký tisk měl rozlišení více než čtyřná-
sobně vyšší proti 72 DPI, totiž 300 DPI, se proto zdá přehnaný. Dalo 
by se to teoreticky vysvětlit a zdůvodnit, vyprávět o způsobu vykres-
lování obrazových bodů na monitoru a o způsobu vytváření tiskových 
bodů například na ofsetové desce, o vnímání tiskových bodů lidským 
zrakem atp. Můžeme si to odpustit, pokud budeme ochotni vycházet 
z ověřené praxe a uznáme, že to tak prostě je, funguje to a basta.
Prozkoumejte tabulku níže, která ve svém záhlaví (obrazové body) vy-
chází z obvykle nabízených nastavení digitálních fotoaparátů a dále 
prohlédněte dvě fotoukázky napravo; pak přejdeme k pokusu o re-
sumé vpravo dole (pod obrázky a vedle tabulky). Vysvětlovaná problematika má více aspektů, tak například rovněž záleží na 

tom, z jaké vzdálenosti obrázek pozorujeme – a to už se dostáváme i k de-
batě, kolik DPI je maximum. V polygrafi i se obvykle má za to, že jde o vztah 
čtenáře a tiskoviny, tedy že se tisk prohlíží ze vzdálenosti plusminus 30 centi-
metrů. Něco jiného je například záležitost billboardu u silnice: sledujeme ho 
ze vzdálenosti třeba 10 metrů i větší, a také ho celkem kvalitně vnímáme, 
přestože bychom z obvyklých 30 cm zřetelně viděli jednotlivé tiskové body 
daleko od sebe; zde opravdu nijak nevadí hrubší tiskový rastr a samozřejmě 
nižší rozlišení (obrázek pro billboard 5 × 3 metry při rozlišení 300 DPI by měl 
téměř 6 gigabytů a rozměr v obrazových bodech 59 000 × 35 400 – jakým 
přístrojem byste ho nafotografovali?). Rozhodující je kvalita vnímání obrázku 
čtenářem. U běžné tiskoviny bylo empiricky prokázáno, že ke kvalitní repro-
dukci polotónových předloh je optimální hustota obrazových bodů 300 DPI, 
u čárové grafi ky (tzv. pérovky) pak 1 200 DPI. Nemusí to být dogma a lze po-
chopit, že někomu už věčně omílaná mantra »300 DPI, 300 DPI« leze na nervy. 
Opravdu nepoznáte, zdali obrázek měl 300 DPI nebo 290 DPI, na to se můžete 
spolehnout. Kolikrát ani 240 DPI neznamená katastrofu, jen už rezignujeme 
na prvotřídní kvalitu a na titul obálky časopisu ELLE bychom s tím opravu ne-
pochodili. Rozdíl obrázku o 300 DPI a 120 DPI už byste nepochybně poznali, 
zvlášť kdyby byly natištěné vedle sebe (viz ukázky nahoře). I u pérovky lze 
uvážit, zdali obsahuje tak jemné prvky – slabé čáry, tenké písmo, kterým 
600 DPI výrazně zhorší čitelnost kresby, anebo postačí 900 DPI. Každopádně 
je zbytečné, aby obrázky byly naddimenzované a měly třeba 500 DPI (»aby 
byly opravdu pěkné a ostré«) nebo pérovky 3 600 DPI – praktický efekt to 
opravdu nemá, jen to prodlužuje dobu zpracovávání a ubírá místo na disku.

Obrazové body 640 × 480 1 280 × 960 2 048 × 1 536 2 560 × 1 920 3 648 × 2 736

JPG (RGB), velikost dokumentu na disku1 368 kB 868 kB 1,5 MB 2,7 MB 5,2 MB

skutečná velikost dokumentu2 950 kB 3,5 MB 9 MB 14,1 MB 28,6 MB

rozměr obrázku při rozlišení  72 DPI [mm] 226 × 169 452 × 339 722 × 542 903 × 667 1 287 × 965

rozměr obrázku při rozlišení 300 DPI [mm] 54 × 41 108 × 81 173 × 130 217 × 163 309 × 232

TIFF (CMYK), velikost dokumentu3 1,8 MB 5,4 MB 12,7 MB 19,4 MB 38,7 MB

1 JPG formát v barevném prostoru RGB s nejmenší (nejkvalitnější) kompresí – typicky místo, které obrázek zabírá na SD-kartě fotoaparátu
2 velikost téhož dokumentu po otevření (a rozkomprimování) v grafi ckém programu (např. Photoshop)
3 velikost dokumentu po převedení do barevného prostoru CMYK a uložení do nekomprimovaného formátu TIFF

Souvislosti: JPG formáty umožňují různé stupně komprimace; tyto komprimace jsou vždy tzv. ztrátové, tj. nepopisující obrázek bod po bodu. Kompresní 
algoritmus pracuje s podobností blízkých bodů a zápis sdružuje, při rozkomprimovávání pak přesně nezapsané body na principu podobnosti dopočítává. 
Opakovaným otevíráním a ukládáním komprimovaných obrázků se tak stále více ztrácí jejich kvalita (kontrast, ostrost, barevná věrnost); překvapivě však 
nikoli tragicky. Barevný prostor RGB je vyhovující pro pozorování obrázků na zobrazovacích zařízeních (monitory, obrazovky, displeje) a postačující pro lev-
nější kancelářský i domácí barevný tisk, s barevným prostorem CMYK se pracuje v dražších inkoustových a laserových tiskárnách a především v klasickém 
komerčním tisku (časopisy, knihy...). Rozlišení 72 DPI postačuje pro monitory (obrazovky, displeje) a nenáročný domácí či kancelářský tisk. Pro kvalitnější 
tisk je vhodné rozlišení okolo 150 DPI. Pro komerční profesionální tisk je potřebné rozlišení běžných obrázků 300 DPI. Pokud je motivem obrázku jemná 
čárová grafi ka (rys, pérovková kresba, reprodukce vytištěného textu), je ke kvalitnímu výsledku potřeba rozlišení až 1 200 DPI. • Vynásobením obrazových 
bodů (šířka krát výška), například 3 648 × 2 736 = 9 980 928 získáváme údaj prezentující fotoaparáty, v tomto případě desetimegapixelový přístroj.

240 × 140 milimetrů

269 × 157 obrazových bodů

28,5 DPI

124 kB (= 0,12 MB)

240 × 140 milimetrů

1 701 × 992 obrazových bodů

180 DPI

4 800 kB (= 4,8 MB)

Dvojice obrázků zachycuje týž 
motiv – shora zabranou spodní 
část stromu.

V plném rozlišení PDF je kvali-
tativní rozdíl poznatelný i na 
 monitoru.

Spodní obrázek má zhruba 6ná-
sobně vyšší rozlišení i počet obra-
zových bodů (tyto hodnoty spolu 
souvisí), co do megabajtové veli-
kosti je pak kvalitnější obrázek 
zhruba 36násobně větší – jako 
bychom užili mnemotechnickou 
pomůcku »světla ubývá/přibývá 
se čtvercem vzdálenosti« (6ná-
sobné rozlišení tedy odpovídá 
6 × 6násobné, tj. 36násobné 
 velikosti souboru na disku).


