
Firman Hatibu

Vydejte se na návrhářské dobrodružství s naší 

dosud nejpokročilejší komplexní grafickou 

sadou. Najdete v ní všechny nástroje potřebné 

pro profesionální vektorové ilustrace, sazbu, 

úpravy fotografií, typografii, spolupráci a mnoho 

dalšího – vše je navrženo pro produktivitu bez 

ohledu na zařízení.

Od jednoduchosti k výjimečnosti. 

Podpořte
svou kreativitu.

GRAFIKA A ILUSTRACE    ÚPRAVY FOTOGRAFIÍ    STRÁNKOVÝ ZLOM    TYPOGRAFIE



Proč zvolit sadu

CorelDRAW Graphics Suite 2021?

350ml

abacaxi

OCTO

Pro koho je určená?

Konkurenční výhody

Návrh
S webovou aplikací nebo 
aplikací pro iPad můžete 

vytvářet jedinečné ilustrace, 
reklamní tabule, loga a mnoho 

dalšího v systému Windows 
nebo Mac i na cestách.

Spolupráce
Prostřednictvím aplikace 

CorelDRAW.app™ můžete 
spolupracovat † s klienty a kolegy 
a shromažďovat zpětnou vazbu 

od jednoho nebo více recenzentů 
v reálném čase.

Hotovo
Díky neuvěřitelně efektivním 

nástrojům využívajícím 
umělou inteligenci pro 

všechny typy výstupů můžete 
dosáhnout výjimečných 
výsledků ještě rychleji.

Profesionální grafici a návrháři
Navrhujte loga, brožury, prodejní a marketingové materiály, 

výukové nástroje a další podrobné vizuální materiály pro web 

nebo tisk.

Profesionálové v oblasti produkce
Vytvářejte reklamní tabulce a velkoformátový tisk, polepy 

vozidel, návrhy oblečení a textilu, výšivky, schémata, gravírování 

a mnoho dalšího.

Příležitostní uživatelé grafických aplikací 

ve firmách
Můžete vytvářet vizuálně ohromující projekty pro interní použití 

ve firmách nebo s nimi manipulovat – od webové grafiky 

a prodejních prezentací po propagační materiály a vizuály.

Tvorba návrhů a sazba na jednom místě
Užijte si integrované funkce pro grafické návrhy a sazbu 

v jediné aplikaci.

Alternativní licenční modely
Ať už preferujeete roční předplatné z finančních důvodů, nebo 

chcete vlastnit software přímo, CorelDRAW vám nabízí volbu 

mezi různými licenčními modely.

Nativní prostředí pro operační systém
Tvořte tak, jak jste na to zvyklí, v systémech Windows nebo Mac 

s oceňovaným softwarem, který byl od základů navržen pro vaši 

preferovanou platformu.

Návrhy kdekoli a kdykoli
Aplikace CorelDRAW je také dostupná jako webová aplikace 

a aplikace pro iPad pro vektorové ilustrace, takže vzdáleně 

přistupovat ke své práci, když nejste u svého počítače.

Hladká spolupráce
Pracovní postupy pro spolupráci v aplikaci CorelDRAW pomáhají 

návrhářským týmům a nezávislým pracovníkům ušetřit čas 

a místo na ploše díky shromažďování zpětné vazby od jednoho 

nebo více recenzentů na jednom centrálním místě – v samotném 

souboru návrhu!



Hlavní funkce  
Vektorové ilustrace 
S robustní sadou nástrojů pro kreslení pro profesionální návrhy 

můžete vytvářet křivky a převádět základní linky a tvary 

na komplexní umělecká díla. S nástroji, jako jsou Kontura, 

Obálka, Síťová výplň, Dynamika a další, můžete přidat 

kreativní efekty.

Sazba 
Najdete zde všechny nástroje, které potřebujete k vytváření 

stránkového zlomu pro brožury, vícestránkové dokumenty 

a další. Přepínejte mezi úpravami jedné a více stránek, což 

vám nabízí možnost pracovat tak, jak chcete.

Úpravy fotografií 
S výkonnými nástroji pro úpravu fotografií na základě vrstev 

v aplikaci Corel PHOTO-PAINT můžete přizpůsobit barvy 

a tóny, odebrat nedokonalosti, opravit perspektivu a mnoho 

dalšího. S využitím umělé inteligence můžete vylepšit velikost 

a kvalitu obrázků a použít AfterShot™ 3 HDR k vytvoření 

ohromujících fotografií HDR z obrázků RAW.

Typografie
S kompletní sadou typografických nástrojů můžete k textu 

přidávat efekty jako bloky stínu a kontury, interaktivně ladit 

písma, přizpůsobit text osnově a mnoho dalšího.

Nástroje pro webovou grafiku
Vytvořte poutavý webový obsah s kolekcí nástrojů a předvoleb 

webové grafiky. Díky sadě na pixel přesných nástrojů máte 

jistotu, že veškerá exportovaná grafika pro web bude 

mít ostré okraje.

Profesionální tiskový výstup
Užijte si naprostou kontrolu nad výstupem na všech typech 

médií s pokročilými možnostmi tisku, díky kterým je aplikace 

CorelDRAW o krok před konkurencí. S výkonným modulem 

správy barev si máte jistotu, že před tiskem budou 

vaše barvy přesné.

NOVINKA! Kreslit v perspektivě
Kreslete objekty nebo ilustrované scény v perspektivě rychleji 

a snadněji. Můžete si vybrat jednoúběžníkovou, 

dvouúběžníkovou nebo trojúběžníkovou perspektivu, 

nakreslit nebo přidat existující skupinu objektů na sdílené 

rovině perspektivy a volně přesouvat a upravovat objekty bez 

ztráty perspektivy.

NOVINKA! Zobrazení více stránek
Můžete zobrazovat, spravovat a upravovat všechny digitální 

prvky vašeho projektu v jediném zobrazení – zbrusu novém 

hřišti pro vaši kreativitu! Můžete plynule přesouvat objekty 

mezi stránkami, porovnávat návrhy vedle sebe a volně 

posouvat stránky a uspořádat je podle vlastních představ.

VYLEPŠENÍ! Nahrazení barev
Upravujte obrázky s ještě větší kontrolou díky novému 

výkonnému barevnému kruhu a interaktivním ovládacím 

prvkům, díky kterým je přizpůsobení odstínu a sytosti v rámci 

výběru ještě přesnější.

NOVINKA! Export více prvků
Díky exportování více prvků najednou ušetříte spoustu času. 

Vytvářejte přizpůsobitelné a znovu použitelné seznamy 

stránek a objektů pro export to souběžný export pomocí 

několika kliknutí – ať už se jedná o stejnou stránku nebo 

objekt s jiným nastavením, nebo mnoho položek 

používajících stejné nastavení.

Novinky
VYLEPŠENÍ! Pracovní postupy přizpůsobení 

obrázků
Díky novému ukotvitelnému panelu / inspektoru Úpravy

v aplikaci Corel PHOTO-PAINT, který nabízí rychlý přístup 

k nejčastěji používaným filtrům, můžete použít zásadní 

úpravy obrázku nedestruktivně, v reálném čase a v kontextu. 

VYLEPŠENÍ! Spolupráce v reálném čase†
Získejte od některého z mnoha přispěvatelů komentáře 

a poznámky v reálném čase přímo v rámci souboru návrhu 

CorelDRAW a současně řešte zpětnou vazbu. Díky novému 

intuitivnímu panelu dashboard projektu je ukládání, 

organizace a sdílení cloudových souborů hračka.

NOVINKA! Platformy a možnosti
S novým uživatelským prostředím optimalizovaným pro 

dotykové ovládání na webu posouvá aplikace 

CorelDRAW.app hranice možného na mobilních zařízeních 

a tabletech a nová aplikace pro iPad ještě usnadňuje tvoru 

návrhů na cestách. Užijte si výrazně rychlejší vykreslování 

a zobrazování v systému Windows a plné přizpůsobení 

klávesnice v systému macOS.

Marcin Wilczynski



Hlavní aplikace

 

©2021 Corel Corporation. 02/21

Obsah balení

®CorelDRAW  2021
Vektorové ilustrace a sazba

Corel PHOTO-PAINT™ 2021
Úpravy obrázků

®Corel  Font Manager 2021
Nástroj pro správu a zkoumání písma

PowerTRACE™
Převod rastrů na vektorovou grafiku s využitím 

umělé inteligence 
(zahrnuto jako součást aplikace CorelDRAW)

CorelDRAW.app™
Grafické návrhy online prostřednictvím 

webového prohlížeče  

CorelDRAW.app™ for iPad
Aplikace pro iPad pro vektorové ilustrace 

a grafické návrhy

CAPTURE™
Nástroj pro tvorbu snímků obrazovky  
(k dispozici pouze v aplikaci pro Windows)

AfterShot™ 3 HDR
Editor fotografií ve formátu RAW

Corel, logo Corel s balónem, CorelDRAW, logo CorelDRAW s balónem, AfterShot, CAPTURE, CorelDRAW.app, Corel PHOTO-PAINT a PowerTRACE jsou ochranné známky 

společnosti Corel Corporation. iPad, Mac a macOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. Apple, Apple Pencil, iPad, iPhone, Mac, macOS, MacBook Pro, SideCar jsou 

ochranné známky společnosti Apple Inc. Všechny ostatní uvedené názvy společností, produktů a služeb, loga, značky a registrované či neregistrované ochranné známky slouží 

pouze k identifikaci a jsou výhradním vlastnictvím jejich příslušných vlastníků.  Patenty: www.corel.com/patents

† Poznámka: Funkce pro spolupráci jsou k dispozici pouze prostřednictvím předplatného sady CorelDRAW Graphics Suite, licence s programem Maintenance nebo za 

příplatek pro zákazníky s trvalou licencí.

Původní umělecká díla jsou poskytována třetími stranami a jsou používána a/nebo upravována

s povolením, není-li s takovýmito stranami ujednáno jinak.

Konrad Jahnz

Mac
l macOS Big Sur 11.0 nebo macOS Catalina 10.15 

s nejnovějšími revizemi
l Vícejádrový procesor Intel nebo Apple M1
l Grafická karta podporující OpenCL 1.2 s minimálně 

3 GB VRAM
l 4 GB RAM (doporučuje se 8 GB RAM nebo více)
l 4 GB volného místa na pevném disku pro soubory aplikace 

(doporučuje se disk SSD); Systémy souborů 

s rozlišením velkých a malých písmen nejsou podporovány
l Rozlišení obrazovky 1280 × 800 

(doporučuje se min. 1920 × 1080)
l Myš nebo tablet
l  K instalaci a ověření sady CorelDRAW Graphics Suite 

a používání některých zahrnutých softwarových 

komponent, online funkcí a obsahu je vyžadováno 

připojení k internetu.

Důležitá poznámka: Sady CorelDRAW Graphics Suite 2021 pro 

Windows a CorelDRAW Graphics Suite 2021 pro Mac jsou dostupné 

jako samostatné produkty a každá z nich podporuje jednu platformu 

(Windows NEBO Mac).

 

Windows
l Windows 10* (64bitová verze) s nejnovějšími aktualizacemi
l Intel Core i3/5/7/9 nebo AMD Ryzen 3/5/7/9/Threadripper, 

EPYC
l Grafická karta podporující OpenCL 1.2 s minimálně 

3 GB VRAM
l 4 GB RAM (doporučuje se 8 GB nebo více)
l 4,3 GB volného místa pevném disku pro soubory aplikace 

a instalační soubory
l Vícedotyková obrazovka, myš nebo tablet
l  Rozlišení obrazovky 1280 × 720 při přiblížení 100 % (96 dpi)
l Nepovinná jednotka DVD (při instalaci krabicové verze); 

instalace z DVD vyžaduje stažení až 700 MB
l K instalaci a ověření sady CorelDRAW Graphics Suite 

a používání některých zahrnutých softwarových komponent, 

online funkcí a obsahu je vyžadováno připojení k internetu.

*Sada CorelDRAW Graphics Suite 2021 podporuje Windows 10 verze 2004, 20H2 

a novější verze, které mohou být vydané během životního cyklu sady CorelDRAW 

Graphics Suite 2021.

Systémové požadavky

Obsah
l 7 000 klipartů, digitálních obrázků a šablon 

mobilních reklamních panelů
l 1 000 digitálních fotografií s vysokým rozlišením
l Více než 1 000 písem TrueType a OpenType
l 150 profesionálně navržených šablon
l Více než 600 přechodových, vektorových 

a rastrových výplní

Dokumentace
l Stručná úvodní příručka
l Stručná referenční příručka
l Online nápověda

Školení
l Online výuková videa
l Ukotvitelný panel / inspektor Rady
l Soubory Discovery přístupné prostřednictvím volby

Začínáme na úvodní obrazovce

Chcete-li získat další informace nebo možnost bezplatného vyzkoušení, kontaktujte svého místního prodejce
nebo navštivte adresu www.coreldraw.com

Nakupujete pro velkou organizaci?
Společnost Corel nabízí výraznou licenční flexibilitu pro větší organizace v komerčním, státním a vzdělávacím sektoru.
Další informace naleznete na adrese  www.coreldraw.com/business

http://www.corel.com/patents
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