
název
termín dodání od 

předání podkladů
technický popis

Program A4 k 6 hodin od dodání 
malonákladový tisk, formát A4, papír 200 g, kfiída lesk, 
barevnost 4/4, 

PF přání
1 den od dodání 

podkladů

malonákladový tisk, barevnost 1/1, papír 300 g křída 
mat., formát 200 x 210 mm, 1 x ryl, fotorealistický tisk 
1200 x 1200 dpi

Divadelní 

kalendář na 7 let
1 den od dodání 

podkladů

formát A4, barevnost: obálka 4/4 + lamino lesk, papír: 
obálka 300 g, křída lesk, obsah barevnost 1/1, papír 
vnitřní 170 g, křída mat, rozsah - 16 stran, tisk na spad, 
ořez na čistý formát, fotorealistický tisk 1200 x 1200 dpi, 
vazba V1 (2 skoby)

Vizitky v den dodání podkladů
malonákladový tisk, papír 300 g křída mat, matné UV 
lamino, barevnost 4/4, formát 90 x 50 mm, fotorealistický 
tisk 1200 x 1200 dpi

Poukázka 

na zaměstnaneckou 

vstupenku

1 den od dodání 
podkladů

malonákladový tisk, papír 300 g bezdřevý ofset, 
barevnost 4/4, formát 105 x 78 mm 

Skládaný leták
1 den od dodání 

podkladů

malonákladový tisk, papír 170 g křída mat, barevnost 
4/4, formát 31 x 21 cm, 2x ryl a přeložený na formát 10,5 
x 21 cm, fotorealistický tisk 1200 x 1200 dpi

Rautenky
2 hodiny od dodání 

podkladů

malonákladový tisk, papír 300 g křída lesk, barevnost 
4/4, formát 210 x 99 mm, ražba, fotorealistický tisk 1200 
x 1200 dpi

Zpráva o činnosti 

MdB
2 hodiny od dodání 

podkladů

malonákladový tisk, papír 115 g křída mat, barevnost 4/0 
, formát A4, rozsah: 40 stran, fotorealistický tisk 1200 x 
1200 dpi

Abonentky
1 den od dodání 

podkladů
malonákladový tisk, papír 300 g bezdřevý ofset, 
barevnost 4/4, formát 103 x 72 mm 

Dárkový poukaz v den dodání podkladů
malonákladový tisk, papír 300 g, křída mat, barevnost 
4/1, formát 210 x 99 mm, fotorealistický tisk 1200 x 1200 
dpi

Grafický list v den dodání podkladů

malonákladový tisk, ruční papír z Velkých Losin,barva 
pfiírodní bílá s vodoznakem 200 g, okraje kartónu jsou 
přirozeně nepravidelné, barevnost tisku 4/0, formát A4
fotorealistický tisk 1200 x 1200 dpi,                                     
kontrolní nátisk,tisk a schválení barevnost tisku se 
provádí s autorem grafiky 

Pozvánka
2 hodiny od dodání 

podkladů

malonákladový tisk, papír 300 g, bílý, křída lesk, 
barevnost 4/0, formát 210 x 99 mm, ražba (slepotisk), 
loga Mûstského divadla Brno, fotorealistický tisk 1200 x 
1200 dpi

Fotoleták A5 v den dodání podkladů
formát A5, barevnost 4/4, papír 135g křída lesk, 
fotorealistický tisk 1200 x 1200 dpi 

Realizace tisku materiálů Městského divadla Brno

SPECIFIKACE Malonákladový tisk

Příloha č. 1

Leták A3 do MHD
2 hodiny od dodání 

podkladů

malonákladový tisk, papír 115 g, křída lesk, tisk se 
spadem, ořez na čistý formát, fotorealistický tisk 1200 x 
1200 dpi



V Brně dne                2017                V Brně dne 9. 5. 2017

     ……………………………. …………………………………
              za zhotovitele za objednatele
           Ing. Eva Konečná                             Stanislav Moša

Leták s kuponem v den dodání podkladů
malonákladový tisk, papír 300 g, bílý, křída mat, 
barevnost 4/4, formát 210 x 99 mm, perforace pro 
oddělení kuponu, fotorealistický tisk 1200 x 1200 dpi

Program A4 k 

inscenaci

6 hodin od dodání 
podkladů

barevnost 4/4, 
rozsah - 24 stran, tisk na spad, ořiez na čistý formát, 
vazba V1, fotorealistický tisk 1200 x 1200 dpi

Pohlednicový set, 

herci, inscenace
2 dny od dodání 

podkladů

malonákladový tisk, Obal: formát 148 x 105 mm 
(rozloÏený 360 x 105 mm), papír 300 g, bílý, křída mat, 
barevnost 4/1, 4 x ryl (148/5/148/5/54 mm), do levého 
hřbetu vlepeny pohlednice, Pohlednice: 148 x 105 mm, 
15 ks, papír 350 g, bílý, křída mat, barevnost 4/1, 
fotorealistický tisk 1200 x 1200 dpi


