
PANTONE BARVY 1

OBECNÝ ÚVOD



PANTONE BARVY 1 – ÚVOD

Úvod

V DTP praxi a v tisku se nejčastěji setkáváme s barevným prostorem CMYK. S tímto 
systémem procesních barev se setkáváme pokaždé, když potřebujeme fyzicky 
reprezentovat barevný obraz. Jedním omezením tohoto systému ovšem je, že není 
možné vytisknout všechny barvy viditelného spektra. Barevný prostor CMYK je 
schopen reprezentovat jen omezenou část prostoru RGB. Existuje zde ještě jeden 
barevný systém, který dokáže v tisku zobrazit ještě více barev než CMYK:  
Pantone Matching System.

Je to ceslosvětový standard. Pantone barva je vždy přesně definovaná. Pantone 
barvy mohou být pastelové, speciální barvy na textil, nebo metalické s částečkami 
kovu. Především poslední skupina barev je systémem CMYK nedosažitelná!
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Tento systém přináší v tisku tyto výhody:

• přesná definice barvy pomocí barevných vzorníků (vyrábí společnost Pantone)

• levnější tisk – dosáhneme barevných výsledků s použitím jediné přesně 
definované barvy (oproti čtyřem výtažkům systému CMYK)

• jasnější a sytější barva oproti systému CMYK
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Porovnání barevných prostorů
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V Pantone Matching Systemu se barvy nemíchají pomocí 4 základních barevných 
složek. V PMS se barvy míchají ze 14 (dnes i více) brevných složek. Barevné spektrum 
je tedy širší a výsledkem jsou čistší a jasnější barvy. 

Tento systém umožňuje tedy společnostem na celém světě zvolit si čistší a méně 
obvyklé barvy pro svou vlastní propagaci. Pantone barva má tedy své nenahraditelné 
místo ve firemních design-manuálech. Barva Pantone umožňuje snažší identifikaci 
a barva je součástí firemní identity. 
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SPOLEČNOST PANTONE

 − hlavní oblastí činnosti jsou defi nice 
barev, jejich měření a užití v praxi.

 − společnost vyvíjí globální jazyk pro 
popis barev, hardware a software 
usnadňující barevnou komunikaci.

 − PMS byl založen roku 1963.

 − zakladatel Lawrence Herbert.

 − sídlo společnosti v New Jersey, 
pobočky ve Velké Británii, 
Hong Kongu, Číně.
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BAREVNÉ VZORNÍKY

Jsou nezbytnou součástí PMS. Vzorníky tiskne splečnost Pantone. Každá barva je ve 
vzorníku zastoupena svým barevným polem, má rovněž svůj jedinečný kód a přesně 
definovanou recepturu. Barevné vzorníky jsou klíčové pro celosvětovou komunikaci 
o barvě.

Díky tomuto standardu je možné přesně definovat barvu a nechat ji vytisknout 
v libovolné tiskárně na světě (pracující se systémem Pantone). Zarukou je, že vytištěná 
barva bude odpovídat původní barvě zvolené ve vzorníku. 

O Pantone barvách se často hovoří jako o PŘÍMÝCH (Solid) barvách, protože pantone 
barva se tiskne již v namíchaném odstínu (oproti CMYK). Společnost Pantone vyrábí 
celou řadu vzorníků.
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• Základní vzorník PANTONE SOLID 

 − je základem PMS

 − obsahuje přibližně 1100 přímých barev

 − existuje ve verzík pro Coated Paper, Uncoated Paper, Matte Paper

 − obsahuje kód Pantone barvy a vyjádřenou receptůru míchání
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• Srovnávací vzorník BRIDGE 

 − obsahuje Pantone barvy a nejbližší ekvivalent CMYK barvy

 − ukazuje rozdíl mezi oběma systémy

 − v praxi nachází uplatňení tam, kde musíme nahradit Pantone 
barvou CMYK (například při technickém omezení, kdy 
tiskneme na kancelářské tiskárně)

 − levý sloupec obsahuje Pantone barvu

 − pravž sloupec CMYK ekvivalent
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• Trhací vzorník CHIPS

 − forma šanonů

 − každý vzorek je perforovaný

 − obsahuje 6 útržků od každé barvy

 − umožňuje výměnu vzorků mezi klienty a tiskárnou
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• Vzorník TINTS

 − zobrazuje přímoiu barvu od 10% do 80% plošného krytí

 − vyrábí se sady Coated a Uncoated Paper

 − slouží jako reference pro tónovaný tisk jednou Pantone barvou
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• Speciální vzorník METALLIC

 − obsahuje 301 metalických barev

 − tištěna jen na Coated Paper (pro dosažení 
lekslého efektu)

 − tyto barvy jsou naprosto 
nereprodukovatelné ve CMYK
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• Speciální vzorník PASTEL

 − obsahuje 154 pastelových barev

 − vydáva se Coated a Uncoated edice
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• Vzorník pro textil

 − pro tisk na textilie – speciální barvy

 − pro ytový design, potisk oděvů

 − vzorky tištěny na 100% bavlně
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Zdroje obrázků:

www.cherlyncolour.co.uk 
http://www.colormanagement.com/store/CID293 
http://dx.aip.org/advisor/cmyk_color.html 
http://www.dtptools.cz/pantoner-metallic-formula-guide.html 
http://www.craftfoxes.com/blog/making-lights-out-of-paint-chips 
http://www.tpgraphics.com/pages/artwork.asp 
http://www.dtptools.cz/pantoner-pastel-color-formula-guide-coated-uncoated.html 
http://www.amlibros.com



CVIČENÍ PRO STUDENTY

TEST



1. Stručně zkuste charakterizovat rozdíl mezi 
barevnými systémy CMYK a Pantone?

2. Jaké výhody a specifi ka přináší tisk technologií 
Pantone barev?

3. Které Pantone vzorníky znáte? Zkuste popsat 
a charakterizovat.

4. Který barevný gamut je větší, který obsahuje více 
barev? CMYK nabo Pantone.

?


