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Formáty vektorové grafiky 

*. CDR  

 
• CDR je formát vektorové grafiky, který používá jako svůj hlavní výstup 

software Corel Draw od společnosti Corel Corporation 
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*. AI  

 
• formát AI je patentovaný společností Adobe, jde o nativní formát aplikace 

Adobe Illustrator 

 

• dokáže uložit vektorovou i rastrovou grafiku a mnoho dalších funkcí Illustratoru 

 

• je podobný formátu PDF – jinými slovy, přejmenujete-li příponu souboru AI na 

PDF, začne se soubor chovat téměř jako běžné PDF 
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*. ZMF  

 
• formát aplikace Zoner Callisto  

JPEG určený pro obrázky i s milióny barev dovoluje  

 
zobrazit 256 odstínů šedé. Umožňu- 

 

je uložit obrázek jako progresivní, který se postup 

 
ně zobrazuje, tj. nejdřív je rozmlžen a  

 

později dostává svou podobu. JPEG představuje metod 

 
u popisující způsob komprimace  

 

rastrových obrázků, ale technicky správný je JFIF d 

 
efinující způsob uložení obrázku  

 

v souboru. JPEG je vhodný, když ukládáte fotografii 

 
, ukládáte text ve fotografiích nebo  

 

obrázek obsahující hodně přechodových barev.  
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*. EPS 

 
• pro rastrové, vektorové i kombinované obrázky 

 

• EPS soubor se vyznačuje tím, že tzv. bounding box (obdélník ohraničující 

tisknutelnou oblast) obsahuje jen a pouze kýžený obrázek  

JPEG určený pro obrázky i s milióny barev dovoluje  

 
zobrazit 256 odstínů šedé. Umožňu- 

 

je uložit obrázek jako progresivní, který se postup 

 
ně zobrazuje, tj. nejdřív je rozmlžen a  

 

později dostává svou podobu. JPEG představuje metod 

 
u popisující způsob komprimace  

 

rastrových obrázků, ale technicky správný je JFIF d 

 
efinující způsob uložení obrázku  

 

v souboru. JPEG je vhodný, když ukládáte fotografii 

 
, ukládáte text ve fotografiích nebo  

 

obrázek obsahující hodně přechodových barev.  
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- Corel Draw 

- Adobe Illustrator 

- Zoner Callisto 

JPEG určený pro obrázky i s milióny barev dovoluje  

 
zobrazit 256 odstínů šedé. Umožňu- 

 

je uložit obrázek jako progresivní, který se postup 

 
ně zobrazuje, tj. nejdřív je rozmlžen a  

 

později dostává svou podobu. JPEG představuje metod 

 
u popisující způsob komprimace  

 

rastrových obrázků, ale technicky správný je JFIF d 

 
efinující způsob uložení obrázku  

 

v souboru. JPEG je vhodný, když ukládáte fotografii 

 
, ukládáte text ve fotografiích nebo  

 

obrázek obsahující hodně přechodových barev.  

K nejpoužívanějším formátům s bezztrátovou kompresí 

 
patří TIFF. Původně byl vytvo- 

 

řen za účelem získání jednotného formátu pro stolní 

 
skenery. Podporuje vícestránkové  

 

soubory. Slouží také pro ukládání přijatých faxů po 

 
mocí počítače.  

Nejběžnější vektorové grafické editory 
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