
Rozmístění objektů

Vylepšený ukotvitelný panel / inspektor Zarovnat a rozmístit usnadňuje dosáhnout přesné sazby a precizních návrhů v aplikaci CorelDRAW. 

Možnost rozmístění mezer zjednodušuje definici a specifické mezery mezi objekty při jejich rozmisťování.

Přizpůsobit objekty osnově

Nyní můžete libovolný typ a počet objektů přizpůsobit vybrané trase. Nastavení inteligentní rozteče a otočení usnadňuje nastavení 

uspořádání objektů na osnově.

Interaktivní narovnání fotografií

Můžete otáčet křivé obrázky interaktivním zarovnáním narovnávací lišty s prvkem fotografie nebo určením úhlu otočení. Díky snadnému přístupu 

ke všem ovládacím prvkům na obrazovce nebo na panelu vlastností získáte perfektní výsledky v řádu minut.

NOVINKA! Ukotvitelný panel / inspektor Stránky

Aplikace CorelDRAW 2021 zjednodušuje práci s vícestránkovými dokumenty díky novému ukotvitelnému panelu / inspektoru Stránky. Ten uvádí 

všechny stránky návrhu, takže je můžete snadno spravovat a rychle procházet projekt. Každá stránka má škálovatelný náhled miniatur, který 

reflektuje velikost a obsah. Snadným přetažením na ukotvitelném panelu / inspektoru můžete změnit pořadí stránek. Navíc můžete přidávat, 

odstraňovat a přejmenovávat stránky na jednom místě, což vám ušetří čas i námahu. A jediným kliknutím můžete přepnout režimy zobrazení, 

aby byl fokus na jedné stránce nebo se použilo nové zobrazení více stránek.  

NOVINKA! Automaticky přizpůsobit na stránku  

Další funkce v aplikaci CorelDRAW 2021, která vám ušetří čas, je funkce Automaticky přizpůsobit na stránku. Jediným kliknutím můžete změnit 

velikost stránky tak, aby odpovídala obsahu. Můžete také rychle přizpůsobit okraje tím, že určíte mezeru mezi prvky návrhu a okrajem stránky.  

VYLEPŠENÍ! Vodicí linky 

Při práci s vodicími linkami můžete rychle přepnout pohledy z globálního měřítka na rozměry stránky. Navíc je teď snazší spravovat vlastní 

vodicí linky, takže můžete nastavit strukturu v rekordním čase.

NOVINKA! Chytat na sebe sama

Při práci in složitých návrzích vám nové nastavení umožňuje zabránit přichytávání objektů k vlastním bodům přichytávání, takže můžete 

přesouvat a transformovat prvky návrhu snadno a s naprostou přesností.

Tabulka porovnání verzí
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Efekt Přidat perspektivu

Dodejte svým projektům iluzi vzdálenosti a hloubky s použitím perspektivy rastrů nebo vektorových objektů přímo v okně kreslení. 

Je to neocenitelný nástroj pro ukázání uměleckého díla v reálném světě.



Použití obálek na rastry

Vytvarujte rastr interaktivně jeho umístěním do obálky a přetažením uzlů. Pomocí předvoleb obálky nebo vytvoření vlastních obálek můžete 

snadno a plynule prolnout rastr do ilustrace.

Předlohové vrstvy

Předlohové vrstvy usnadňují tvorbu návrhů pro jednotlivé stránky ve vícestránkových dokumentech.
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Nástroje pro rozvržení

Číslo stránky

Je možné snadno vložit čísla stránek (abecední, číselná nebo římská) na všechny stránky dokumentu, počítaje určitou stránkou nebo určitým číslem.

Tabulky

Je možné vytvářet a importovat tabulky a zajišťovat strukturovaná rozložení textu a grafiky.

Efekty Umělecký styl

Efekty Umělecký styl používají umělou inteligenci k úpravě obrázku nebo objektu a vytvoření stylizované verze při zachování původního obsahu. 

Můžete si vybrat z široké škály předvoleb na základě technik různých umělců a žánrů.

NOVINKA! Perspektivní kreslení  
®V aplikaci CorelDRAW  2021 je nyní kreslení objektů nebo scén v perspektivě snazší, než kdy dříve. Tato nová funkce je založena na principech 

perspektivní projekce a podporuje produktivitu díky tomu, že eliminuje potřebu nastavení složitých mřížek. S předvolbami pro čtyři typy 

perspektivního kreslení, které lze snadno přizpůsobit úpravou libovolné části pole perspektivy, se můžete hned pustit do práce. Díky možnosti 

snadného vytváření více skupin perspektiv s vlastními jedinečnými poli perspektivy v rámci jedné stránky nebo dokumentu jsou možnosti nekonečné.

Nedestruktivní efekty

V aplikaci CorelDRAW můžete používat a upravovat rastrové efekty a experimentovat s nimi u vektorových i rastrových objektů, 

a to všechno bez změn původního obrázku nebo objektu.

Prolnutí vektorů

Efekt Prolnutí postupně zvyšuje průhlednost okrajů vektorových a rastrových objektů a plynule je prolíná do návrhu. Tento efekt je možné upravit 

zadáním šířky prolnutí a průhlednosti gradientu.

Nástroj Vnitřní stín

V aplikaci CorelDRAW můžete pomocí vnitřních stínů dodat prvkům návrhu 3D hloubku. Nový nástroj Vnitřní stín vám umožňuje simulovat 

dopad světla na objekty jediným kliknutím. Následně můžete vnitřní stín ladit pomocí intuitivních ovládacích prvků na panelu vlastností.

PowerTRACE™

Funkce v aplikacích PowerTRACE 2021 a 2020 využívající umělou inteligenci nabízí dosud nejlepší výsledky převodu rastrů na vektorovou 

grafiku. Nyní můžete využít nejmodernější možnosti optimalizace obrázků, které vylepšují kvalitu rastrů při jejich převodu.

Rastrový efekt – čočka

Aplikace CorelDRAW vám s pomocí umělé inteligence umožňuje použít rastrové efekty jako čočky. Přesouvání čočky nebo manipulace s ní vám 

dává možnost umístit rastrový efekt v návrhu s naprostou přesností. Rastrové efekty lze také použít jako čočky v aplikaci Corel PHOTO-PAINT™.

Umělá
inteligence

Nástroje pro kreslení

Umělá
inteligence



Nástroj Blok stínu

S touto interaktivní funkcí, která zkracuje čas přípravy souboru k výstupu, můžete přidávat syté vektorové stíny k objektům a textu. Zrychluje 

reprografické pracovní postupy výrazným snížením počtu čar a uzlů stínů.

Pointillizer™

Z libovolného počtu vektorových nebo rastrových objektů můžete pomocí několika kliknutí vytvořit vysoce kvalitní vektorové mozaiky. Tento 

nástroj inspirovaný malířskou technikou pointilismu je skvělý pro vytváření polepů vozidel, okenních dekorací a dalšího.

Režim Symetrie

Vytvářejte širokou škálu symetrických návrhů od jednoduchých objektů po komplexní kaleidoskopické efekty v reálném čase a podpořte 

produktivitu automatizací pracovních postupů, které jsou obvykle velmi časově náročné.

Zarovnání a rozmístění uzlů

Zarovnávejte a rozmisťujte uzly pomocí obdélníkového pole výběru, okraje nebo středu stránky, nejbližší čáry mřížky nebo určeného bodu. 

Rozmístění uzlů je díky přidávání stejných vodorovných nebo svislých mezer stejně snadné.

Interaktivní narovnání fotografií

Můžete otáčet křivé obrázky interaktivním zarovnáním narovnávací lišty s prvkem fotografie nebo určením úhlu otočení. Díky snadnému přístupu 

ke všem ovládacím prvkům na obrazovce nebo na panelu vlastností získáte perfektní výsledky v řádu minut.

Nástroj LiveSketch™

Okamžité vytváření náčrtů a návrhů! LiveSketch je revoluční nástroj pro kreslení, který využívá nejnovější poznatky z oblasti umělé inteligence 

a strojového učení. Volné kreslení se převede na přesné vektorové křivky.
NOVINKY

VE VERZI 2017

Vektorové a rastrové vzorové výplně

Pomocí vylepšených ovládacích prvků na ukotvitelném panelu / inspektoru Vlastnosti objektu můžete používat a interaktivně transformovat 

vektorové a rastrové vzorové výplně a zobrazovat jejich náhledy. Vytvořené nebo upravené výplně můžete rovněž ukládat do nového formátu FILL.

Přechodové výplně

Můžete vytvářet eliptické a obdélníkové přechodové výplně, aplikovat průhlednost na jednotlivé barevné uzly, opakovat výplň uvnitř vyplněného 

objektu, přizpůsobit úhel rotace výplně a vyhlazovat prolínání přechodů přechodové výplně.

Podpora technologie Real-Time Stylus (RTS)

Díky využití plného rozsahu možností snímání tlaku a sklonu pera tabletu nebo zařízení kompatibilního s rozhraním RTS získáte v aplikacích 

CorelDRAW a Corel PHOTO-PAINT neuvěřitelnou kontrolu nad tahy štětcem.

Skrytí a zobrazení objektů

Aplikace CorelDRAW umožňuje skrývat objekty a skupiny objektů, díky čemuž usnadňuje úpravu objektů v komplexních projektech 

a experimentování s návrhy.
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Nástroje pro kreslení

Nástroj Dynamika

Dodejte svým návrhům šťávu! Tento nástroj je dokonalý pro snadné dodání pohybu nebo zaostření na prvek kresby. Efekty jsou nedestruktivní, 

vysoce přizpůsobitelné vektorové objekty, které můžete upravovat pomocí dalších nástrojů.



Možnosti zvýšení rozlišení

Možnosti zvýšení rozlišení s využitím umělé inteligence pomáhají zvětšovat obrázky bez ztráty podrobností a nabízejí také lepší zvýšení 

rozlišení a vylepšený převod rastrů. Tyto přírůstky s využitím modelů strojového učení zachovávají jasné okraje, ostrost a jemné podrobnosti 

ve zvětšených souborech.

Odebrání artefaktů JPEG

S novými technikami s pokročilým strojovým učením, které odebírají artefakty komprese a obnovují barevné detaily bez nutnosti zdlouhavých 

ručních úprav, můžete ze starých obrázků získat maximum. Tyto techniky navíc poskytují výrazně lepší výsledky trasování.

NOVINKA! Úpravy obrázků 

Corel PHOTO-PAINT 2021 nabízí širokou škálu funkcí a vylepšení pro efektivnější a přesnější úpravy obrázků. Nový ukotvitelný panel / inspektor 

Úpravy nabízí okamžitý přístup k nejdůležitějším a často používaným filtrům, což vám umožní pracovat rychle, nedestruktivně, v reálném čase 

a v kontextu. Zbrusu nový režim lokálních úprav navíc zjednodušuje cílení filtrů na specifickou oblast obrázku.

VYLEPŠENÍ! Nahradit barvy

Filtr Nahradit barvy byl zcela přepracován. Vylepšené nástroje pro výběr barvy a kapátko umožňují přesnější úpravy a díky novým interaktivním 

ovládacím prvkům je doladění odstínu a sytosti intuitivnější. Aplikace CorelDRAW 2021 také přidala jezdce, který pomáhá zajistit plynulejší 

přechody barev mezi vybranými a nevybranými pixely.
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Nedestruktivní efekty v aplikaci Corel PHOTO-PAINT

Ukotvitelný panel / inspektor Efekty v aplikaci Corel PHOTO-PAINT usnadňuje používání, úpravy a experimentování s efekty bez změny zdrojového 

objektu. Přidáním několika efektů, změnou jejich pořadí v seznamu nebo jejich přepínáním získáte různé vzhledy.

Nástroj Inteligentní maska výběru

Nástroj Inteligentní maska výběru v aplikaci Corel PHOTO-PAINT vybere oblasti obrázku s využitím algoritmu, který inteligentně vyhledá 

okraje a rozšíří výběr. Nástroj Transformace masky je navíc vylepšený tak, aby transformace bylo možné použít na pixely v rámci masky.

PhotoCocktail™

Vytvářejte ohromující fotografické koláže. Začněte se základem mozaiky v podobě fotografie nebo vektorového objektu, vyberte si knihovnu 

rastrových obrázků jako dlaždic mozaiky a PhotoCocktail udělá zbytek za vás.

Síťová výplň

Navrhujte objekty s mnohabarevnými výplněmi a plynulejšími barevnými přechody. Možnost Průhlednost dovoluje odkrýt 

objekty za jednotlivými uzly.

Vyhlazení vektorových objektů

Nástroj Vyhlazení umožňuje odstranit zubaté okraje a snížit počet uzlů u křivkových objektů.

Nástroje pro kreslení

NOVINKA! Podpora HEIF 

Sada CorelDRAW Graphics Suite 2021 vám umožňuje využít fotografie pořízené mobilními telefony s podporou souborů HEIF (High Efficiency 

Image File). Mnoho zařízení používá HEIF jako výchozí formát, protože nabízí menší velikost souborů při zachování kvality obrazu. Můžete 

importovat a otevírat klíčové obrázky ze souborů HEIF v aplikaci Corel PHOTO-PAINT nebo je importovat do výkresu v aplikaci CorelDRAW.  

Úpravy obrázků



Speciální efekty

Corel PHOTO-PAINT nabízí širokou škálu efektů fotoaparátu, jako jsou Rozostření Bokeh, Kolorizace, Sépiový odstín a Stroj času.

Nástroje Kapalina

Čtyři nástroje skupiny Kapalina citlivé na tlak – Rozmazání, Přitažení, Odpuzení a Vír – v aplikaci PHOTO-PAINT nabízejí neotřelé kreativní 

možnosti pro retušování fotografií.

Čočka Doostření

Umožňuje zaostřit fotografie zvýšením kontrastu sousedících pixelů při zachování jemných i hrubších detailů, jako jsou hrany a velké struktury.

AfterShot 3 HDR™

Stáhněte si produkt AfterShot 3 HDR v rámci aplikací CorelDRAW a Corel PHOTO-PAINT a upravujte a vylepšujte fotografie ve formátech 

RAW a JPEG na profesionální úrovni.

HDR Merge

S modulem HDR zahrnutým v produktu AfterShot 3 HDR můžete vytvářet obrázky HDR (High Dynamic Range).

Interaktivní přizpůsobení perspektivy fotografií

Použijte interaktivní nástroj Korekce perspektivy k přizpůsobení perspektivy budov, orientačních bodů nebo objektů na fotografiích. Pro 

přizpůsobení celého snímku stačí zarovnat čtyři rohové body s tvarem, který by měl být obdélníkový.

Smart Carver™

Z fotografie lze snadno odstranit nežádoucí oblasti a zachovat přitom poměr stran.

Režim sloučení Protáhnout

Poskytuje větší kontrolu při použití čočky nebo efektu u skupiny objektů.

Úpravy tónových křivek

Tón obrázků lze nyní upravit s větší přesností.
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Nástroj Planární maska

Pomocí nástroje Planární maska v aplikaci Corel PHOTO-PAINT lze vytvořit prolnutou upravitelnou oblast podél rovnoběžných čar. V kombinaci 

s efektem rozostření můžete simulovat hloubku ostrosti a zaměřit tak fokus na určitý předmět. Oblasti mimo masku budou rozostřené.

Úpravy obrázků

NOVINKA! Živé komentáře 

Tato nová funkce umožňuje všem osobám zapojeným do projektu pracovat v reálném čase. Zainteresované osoby mohou přidávat komentáře 

a poznámky k dokumentu v aplikaci CorelDRAW.app™ a zpětná vazba se okamžitě zobrazí v pracovním souboru v aplikaci CorelDRAW 2021.  

Spolupráce



NOVINKA! Zobrazení více stránek 

CorelDRAW 2021 pomáhá zrychlit proces vytváření návrhů se zobrazením více stránek. Umožňuje vám zobrazit všechny stránky dokumentu 

najednou, takže při přechodu do jiné části výkresu nemusíte klikat na karty. Můžete zobrazovat, spravovat a upravovat všechny digitální prvky 

vašeho projektu v jediném zobrazení.
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Průběh vytváření návrhů

Spolupráce

Možnosti přihlášení při spolupráci*

Když kontrolujete výkres v aplikaci CorelDRAW, můžete se přihlásit pomocí účtu Google Workspace nebo Microsoft Office 365, což ověří, že jsou 

komentáře od vás. Případně se můžete prostě přihlásit jako host a zpětná vazba bude připojena k vámi vybranému uživatelskému jménu.

NOVINKA! Panel dashboard projektu 

Panel dashboard projektu vám pomáhá ukládat, zobrazovat, organizovat a sdílet soubory uložené v cloudu. Nový panel dashboard v aplikacích 

CorelDRAW 2021 a CorelDRAW.app funguje jako centrum spolupráce. Obsahuje všechny výkresy v cloudu a pomocí jediného kliknutí můžete 

zobrazit náhled, počet komentářů a členů týmu a stav projektu. Panel dashboard vám také umožňuje sdílet návrhy přímo z aplikace CorelDRAW 

2021 bez nutnosti otevírání jednotlivých souborů.*

Funkce pro spolupráci*

Nové pracovní postupy usnadňují spolupráci s kolegy a klienty. S využitím funkcí pro spolupráci v aplikaci CorelDRAW ve spojení s aplikací 

CorelDRAW.app a Corel Cloudem mohou týmy snadno kontrolovat návrhy a rychleji implementovat zpětnou vazbu.

Ukotvitelný panel / inspektor Komentáře

Ukotvitelný panel / inspektor Komentáře v aplikaci CorelDRAW funguje jako centrum spolupráce, kde můžete zobrazovat, odpovídat, řešit 

zpětnou vazbu a také přidávat vlastní poznámky a komentáře. To také znamená konec označkovaných souborů PDF a velkou úsporu času 

a místa na obrazovce.

Project Timer

Tento nástroj nabízí přesný a nerušivý způsob sledování času projektu a pomůže vám s organizací, účtováním klientům a získáním přehledu 

o využití času. Časovač projektu je plně přizpůsobitelný, aby odpovídal vašim pracovním postupům, a zobrazuje se jako nenápadný panel 

nástrojů nad oknem kreslení.

Podpora Microsoft Surface Dial

Získejte vylepšenou podporu zařízení kolečka, jako je Microsoft Surface Dial. Užijte si alternativní a intuitivnější způsob práce s aplikací 

CorelDRAW s použitím dotyku a kolečka. Odložte klávesnici a vyzkoušejte si kontextuální uživatelské rozhraní na obrazovce.

VYLEPŠENÍ! Najít a nahradit 

Vyhledávání a nahrazování objektů je v aplikaci CorelDRAW 2021 nyní snazší díky indikátorům, které zvýrazňují objekty zahrnuté do hledání, když 

omezíte rozsah na vybrané položky.

Najít a nahradit

Přepracovaný ukotvitelný panel / inspektor Najít a nahradit v aplikaci CorelDRAW nabízí rozšířený rozsah hledání, abyste nemuseli provádět více 

hledání v jednom souboru. Najdete tu také výkonné a efektivní nové možnosti pro současné vyhledávání a nahrazování barvy nebo barevného 

modelu obrysu nebo výplně, včetně síťových výplní.

*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.



Kontextový ukotvitelný panel / inspektor Vlastnosti objektu

Přepracovaný ukotvitelný panel / inspektor Vlastnosti objektu obsahuje nové rozdělení do karet, které zobrazuje vždy pouze jednu skupinu 

ovládacích prvků, což umožňuje lépe se soustředit na právě prováděnou akci. Dolaďte své návrhy s použitím možností formátování 

relevantních pro vybraný objekt.

Styly a jejich ukotvitelný panel / inspektor

Umožňuje snadno vytvářet styly obrysů, vyplní, znaků a odstavců a sady stylů, což jsou skupiny stylů, které lze později najednou upravit 

a všechny provedené změny okamžitě použít v celém projektu. 

Správa barev

Dialogové okno Výchozí nastavení správy barev umožňuje nastavit zásady barev v aplikaci a pomůže vám tak dosáhnout přesného 

zobrazení barev. Nabízí rozsáhlé možnosti ovládání pro pokročilé uživatele.

Palety přímých barev PANTONE

Získáte podporu nejnovějších palet přímých barev a navíc nové palety od společnosti PANTONE.
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Průběh vytváření návrhů

Palety barev pro dokumenty

Pro každý projekt se průběžně automaticky vytváří vlastní paleta barev. K těmto barvám budete mít rychlý přístup i v budoucnu.

Modul správy barev Adobe

Zajišťuje shodu barev mezi aplikacemi společností Corel a Adobe.

Podpora systému barev Windows

Zajišťuje shodu barev mezi aplikacemi společností Corel a Microsoft.

Integrovaná podpora formátu RAW digitálních fotoaparátů

Je možné importovat a upravovat soubory RAW přímo z digitálního fotoaparátu (s podporou pro stovky digitálních fotoaparátů) 

a zobrazit náhled změn v reálném čase.

(podporováno

více než 400 

 fotoaparátů)

Dynamické vodicí linky a vodicí linky zarovnání

Můžete zobrazovat, nastavovat a upravovat vodicí linky zarovnání. Funkce Inteligentní mezery umožňuje umístit objekty se stejnými odstupy, jaké 

jsou použity u blízkých objektů, a vodicí linky Inteligentní kótování umožňují změnit měřítko nebo otočit objekt v závislosti na velikosti nebo úhlu 

rotace blízkých objektů.

Doplňkové barvy a soulady barev

Můžete přichytit všechny barvy v souladu barev v rámci systému pravidel a pak tyto barvy upravit při zachování daného souladu a seskupovat 

styly barev v dokumentu pro snadné vytváření opakujících se návrhů s různými barevnými schématy.

Kódy QR

Je možné vytvářet jedinečné kódy QR zahrnující text, obrázky a barvy.

Ukotvitelný panel / inspektor Styly barev

Vylepšený ukotvitelný panel / inspektor Styly barev umožňuje snadné zobrazování, uspořádání a upravování stylů a souladů barev. Barvy 

použité v dokumentu je možné přidávat jako zdroje, což usnadňuje implementaci změny barev v rámci celého projektu.

(podporováno

více než 400 

 fotoaparátů)

(podporováno

více než 400 

 fotoaparátů)

(podporováno

více než 400 

 fotoaparátů)

(podporováno

více než 400 

 fotoaparátů)



Podpora produktů Adobe

Zajišťuje bezproblémovou spolupráci mezi aplikacemi společností Corel a Adobe s podporou pro aplikace Adobe Photoshop, 

Adobe Illustrator, PDF/A a Acrobat.

Podpora formátu PDF/A

Pomocí formátu PDF/A, který se stal standardem ISO pro elektronickou archivaci, můžete zachovat soubory pro budoucí použití.

Podpora produktů Microsoft

Užijte si podporu pro aplikaci Microsoft Publisher a také aplikace Microsoft Word a Microsoft Visio.

Podpora formátu AutoCAD DWG/DXF

K dispozici je nejnovější podpora standardních formátů CAD.
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Průběh vytváření návrhů

Podpora variabilních písem

V sadách CorelDRAW Graphics Suite 2021 and 2020 můžete využívat flexibility variabilních písem OpenType, které vám umožňují interaktivně ladit 

vzhled písma. Jediný soubor variabilního písma nabízí širokou škálu vzhledů, které dříve vyžadovaly více písem, což může snížit velikost souboru.

NOVINKA! Export a import sbírek písem 

Corel Font Manager 2021 nabízí novou funkci, která vám pomůže zajistit zachování vašich sbírek písem. Nyní můžete importovat a exportovat 

databáze písem, abyste je mohli používat v jiných verzích softwaru nebo je sdílet s jinými lidmi.

Pole Seznam písem

S použitím pole Seznam písem v aplikacích CorelDRAW a Corel PHOTO-PAINT můžete snadno 

zobrazovat, filtrovat a vyhledávat písma.

Speciální znaky, symboly a glyfy

Přepracovaný ukotvitelný panel / inspektor Vložit znak zobrazuje všechny znaky, symboly a glyfy obsažené ve vybraném písmu. Díky tomu je 

vyhledávání a vkládání těchto znaků do dokumentu snazší než kdy předtím.

®Corel  Font Manager

S intuitivní aplikací Corel Font Manager můžete organizovat a spravovat knihovnu písem, používat svá oblíbená písma bez nutnosti jejich 

instalace a pracovat s písmy rychleji díky funkci síťového úložiště.

Vkládání písem

Při ukládání dokumentů CorelDRAW nyní můžete vkládat písma, aby příjemci mohli zobrazovat, tisknout a upravovat dokument 

přesně tak, jak byl navržen.

Číslované seznamy a seznamy s odrážkami

CorelDRAW nabízí podporu přizpůsobitelných víceúrovňových seznamů s odrážkami a čísly v odstavcovém textu. Možnost zahrnout dílčí úrovně 

do seznamů s odrážkami i čísly zajišťuje, že můžete v rámci výkresů jasně předávat informace.

Typografie

VYLEPŠENÍ! Ukotvitelný panel / inspektor Symboly

Vylepšený pracovní postup Symboly šetří čas a umožňuje vám rychle vyhledávat symboly v rámci velkých knihoven a snadno je identifikovat 

mezi ostatními objekty. VYLEPŠENÍ
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Rozšířená podpora písem OpenType

Umožňuje lépe využít rozšířené typografické funkce OpenType, jako jsou kontextové a stylistické alternativy, zlomky, ligatury, řadová čísla, 

kapitálky, ozdoby a další funkce.

Ucelená podpora složitých písem

Zajišťuje správnou sazbu glyfů používaných v asijských a blízkovýchodních jazycích.

Typografie

NOVINKA! Export více prvků 

Exportujte seznam stránek a objektů do široké škály formátů jediným kliknutím. CorelDRAW 2021 vám umožňuje vytvořit přizpůsobený 

seznam prvků pro export. Nový ukotvitelný panel / inspektor Export nabízí širokou škálu flexibilních a efektivních možností pro provádění 

výstupu stránek a objektů.

Hromadný tisk

Přepracovaná funkce hromadného tisku usnadňuje kombinování grafiky se zdroji dat pro personalizovanou hromadnou poštu, vizitky, 

certifikáty a mnoho dalšího.

Ukotvitelný panel / inspektor Připravit a změnit velikost

Ukotvitelný panel / inspektor Připravit a změnit velikost v aplikaci Corel PHOTO-PAINT umožňuje připravit fotografie a obrázky pro tisk na plátno 

ve třech snadných krocích a nalézt dokonalou kompozici pro vaše umělecké dílo.

Funkce Okraj a průchodka pro tisk reklamních pruhů

Prostřednictvím dialogového okna Okraj a průchodka v aplikaci CorelDRAW lze přidávat okraje a značky průchodek jako přípravu 

reklamních pruhů na tisk.

Podpora PDF

Díky varování, které pomáhá upřesnit a řešit problémy, je v aplikaci CorelDRAW snazší ladit soubory PDF před jejich exportem. Je tu také nové 

nastavení, které ořízne vše, co není na stránce kreslení, a sníží velikost souboru PDF.

Podpora PDF/X

Výstupní soubory, které jsou kompatibilní se všemi zařízeními a v souladu se standardy pro tisk používajícími možnosti exportu 

PDF/X v souladu se standardy ISO a podporují formát PDF/X-4. (až do verze
PDF/X-3)

včetně
PDF/X-4

včetně
PDF/X-4

Tisk a publikování

Předtisková kontrola

Před zahájením tisku, exportu nebo vytvořením finálního souboru PDF můžete provést kontrolu kvality. Předtisková kontrola identifikuje potíže 

a potenciální problémy a poskytuje návrhy pro jejich řešení.

Nátisk barev na obrazovce

Nabízí možnost spolehlivého náhledu, jak se grafické dílo a barvy budou zobrazovat na různých výstupních zařízeních nebo v jiných 

aplikacích, do nichž je třeba dílo převést.

(až do verze
PDF/X-3)

včetně
PDF/X-4



Publikování do WordPressu

Posílejte práci z aplikace přímo do knihovny médií WordPress. Tato nová funkce vám umožňuje převést vybrané objekty nebo celý projekt 

do souborů JPEG, GIF nebo PNG a nahrát je na účet WordPress.

Návrh v pixelech

V režimu Náhled pixelů můžete zobrazovat a vytvářet kresby v jednotkách skutečných obrazových bodů a tedy s přesnější představou o tom, 

jak bude návrh vypadat na webu.

Pracovní postupy přesné na pixel

CorelDRAW díky několika novým funkcím zajišťujícím přesnost na pixel předchází při tvorbě čistých a ostrých obrázků pro web metodě 

pokus-omyl.
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CorelDRAW.app

S využitím online webové aplikace pro vektorové ilustrace a grafické návrhy CorelDRAW.app můžete shromažďovat zpětnou vazbu od klientů 

nebo vzdáleně přistupovat ke své práci, když nejste u svého počítače.

Web

Předvolby pro obrázky a prázdné dokumenty

Prostřednictvím dialogového okna Vytvořit nový dokument/obrázek je k dispozici celá řada předvoleb cíle, velikostí dokumentů a nastavení barev.

Vylepšené pracovní postupy se šablonami

Pracovní postup se šablonami pomáhá zvýšit vaši produktivitu. Stáhněte si nové šablony, přidejte vlastní knihovnu, proveďte migraci kolekce do 

libovolného umístění a mnoho dalšího – to vše v rámci sady.

Vysoce kvalitní náhled miniatur

Je možné snadno vyhledat a uspořádat soubory aplikací CorelDRAW a Corel PHOTO-PAINT.

Správa digitálních prostředků

Využijte výhod přepracovaného uživatelského rozhraní k jednodušší práci s obrázky, výplněmi, písmy a dalším. Navíc můžete použít 

ukotvitelný panel / inspektor Obsah k rychlému vyhledávání vektorových a rastrových obrázků.

Výchozí umístění složky

Snadné vyhledávání a sdílení prvků návrhu! Namísto používání výchozích složek si můžete vybrat, kam chcete ukládat obsah.

Přístup k vylepšení návrhů

VYLEPŠENÍ! Přiblížení a posun 

Sada CorelDRAW Graphics Suite 2021 je optimalizována tak, aby plně využívala grafický procesor (GPU) vašeho systému a nabízela výrazně 

plynulejší přibližování a oddalování. Ať už používáte myš, nebo trackpad, můžete naprosto plynule procházet dokumenty.

Uživatelské rozhraní



Ukotvitelný panel / inspektor Objekty

Ukotvitelný panel / inspektor Objekty vám dává přímou kontrolu nad strukturou dokumentu a rychlý přístup k jeho komponentám, díky 

čemuž můžete pracovat rychleji a efektivněji.

Procházení možností

Přizpůsobení návrhářského prostředí, aby vyhovovalo vašemu způsobu práce, je teď ještě snazší. Jediným kliknutím můžete přepnout mezi 

možnostmi pro celou sadu, aktivní aplikaci nebo aktuální dokument a také nastavení pro výchozí chování často používaných nástrojů.

Přepracované uživatelské rozhraní dialogových oken

Na základě zpětné vazby od uživatelů byla dialogová okna upravena tak, aby byla konzistentní napříč celou sadou. Často používaná 

nastavení a ovládací prvky teď snadno najdete a můžete tak pracovat rychleji.

Uživatelské rozhraní podporující dotykové ovládání

Podpora režimu tabletu usnadňuje okamžité vytváření náčrtů a provádění rychlých úprav dotykem nebo pomocí pera. Navíc je na nové 

pracovní ploše Dotyk uživatelské rozhraní vylepšeno a velikost okna kresby je maximalizována tím, že se zobrazují pouze nástroje a příkazy, 

které pravděpodobně budete používat.

Podpora Microsoft Surface 

Sada CorelDRAW Graphics Suite nabízí nativní podporu Microsoft Surface Dial v systému Windows 10. Chcete-li zažít jeden z 

nejunikátnějších způsobů tvorby a spolupráce s technologií, použijte aplikace CorelDRAW a Corel PHOTO-PAINT obsažené v sadě.

Plně škálovatelné a přizpůsobitelné uživatelské rozhraní

Díky aktualizovanému a plně přizpůsobitelnému rozhraní můžete pracovní plochu přizpůsobit podle svých momentálních potřeb. Nově 

navržené ikony umožňují zvětšení až na 250 %. Pozadí aplikace můžete zesvětlit nebo ztmavit volbou motivu.

Zrušení ukotvení dokumentů

Při práci s více dokumenty můžete nyní přetáhnout dokument ven z okna aplikace a zrušit jeho ukotvení.

Podpora displejů UltraHD 4K

Aktualizované rozhraní a podpora pro displeje 4K vám umožňuje pohodlně zobrazovat aplikace dokonce i na monitorech s rozlišením 

UltraHD (Ultra High Definition).

Pracovní plochy

K dispozici je celá řada pracovních ploch navržených pro různé úrovně zkušeností a specifické úlohy: Stránkový zlom a Ilustrace, volba 

Klasika pro dlouholeté uživatele nebo Lite pro nováčky a pracovní plochy odpovídající aplikacím Adobe Photoshop a Adobe Illustrator.

Uvítací obrazovka

Uvítací obrazovka se zobrazí při spuštění aplikace. Na uvítací obrazovce můžete rychle začít s prací nebo otevřít dokument, vybrat pracovní 

plochu vyhovující vašim potřebám, přistupovat k online výukovým videím a dalším výukovým materiálům a získat inspiraci v galerii 

originálních uměleckých děl vytvořených v aplikaci CorelDRAW. Soubory Discovery Plus vám navíc pomohou rychle se s aplikací seznámit.
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Uživatelské rozhraní



Náhled vektorů akcelerovaný GPU

Můžete přesouvat a upravovat vektorové tvary bez zatížení systémových zdrojů. Používání GPU může na některých počítačích přinést 

rychlejší vykreslování náhledů nástrojů, křivek a dalších efektů v aplikacích CorelDRAW a Corel PHOTO-PAINT.

Podpora vícejádrových procesorů

Dokončete své úkoly rychleji díky vylepšením výkonnosti, která využívají vícejádrové zpracování a maximalizují výkon počítače.

Náhledy vektorů

Podpořte produktivitu s rychlejším vykreslováním náhledů nástrojů, náhledů křivek, uzlů, úchytů, ovládacích prvků a jezdců efektů a textu.

Objekty PowerClip

Vylepšení výkonu v aplikaci CorelDRAW vám umožňují pracovat rychleji s výkresy, které obsahují velké množství objektů PowerClip. 

Všimnete si rychlejšího zobrazování a plynulejší úpravy těch nejsložitějších návrhů.

Efekty Perspektiva a Kruhové rozostření

V aplikacích CorelDRAW a Corel PHOTO-PAINT jsou efekty Perspektiva a Kruhové rozostření plynulejší a interaktivnější.

Výkon štětců a nahrazování barev

Aplikace Corel PHOTO-PAINT je optimalizována tak, aby nabízela vylepšené chování štětců. Nástroje, jako jsou Štětec, Retušovací 

klonování a Guma, nyní pracují mnohem plynuleji, zejména při používání větších hrotů. S aplikací Corel PHOTO-PAINT je rychlejší a 

přesnější také výběr a nahrazování barev v obrázcích.

ZRYCHLENÍ! Doba spouštění

První věci, které si v sadách CorelDRAW Graphics Suite 2021 a 2020 všimnete, je rychlejší spuštění. Také zaznamenáte vyšší rychlost při 

otevírání, zavírání, tisku a exportu i těch nejkomplexnějších dokumentů.
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Výkon

VYLEPŠENÍ! Výkon pro zobrazení

Sada CorelDRAW Graphics Suite 2021 pro Windows je optimalizována tak, aby plně využívala grafický procesor (GPU) vašeho systému a nabízela 

výrazně plynulejší přibližování a oddalování. Ať už používáte myš, nebo trackpad, můžete naprosto plynule procházet i ty nejsložitější návrhy.

NOVINKA! Přizpůsobitelné klávesové zkratky (pro Mac)

Přizpůsobte klávesové zkratky, aby odpovídaly vašim pracovním potřebám. Podpořte produktivitu s možností přiřazení vlastních 

klávesových zkratek k vašim nejpoužívanějším nástrojům a příkazům. 

NOVINKA! Podpora Apple Silicon (pro Mac)

Sada CorelDRAW Graphics Suite 2021 je navržena pro nativní fungování na Apple Silicon, takže můžete využít optimalizovaného 

výkonu a uživatelského prostředí nejmodernějšího hardwaru.
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Ukotvitelný panel / inspektor Rady

Vylepšený ukotvitelný panel / inspektor Rady poskytuje možnost rychlého přístupu k dalším prostředkům, jako jsou video rady, delší videa 

či písemné kurzy, jejichž prostřednictvím se o nástroji či funkci můžete dozvědět více, aniž byste museli po informacích pátrat.

Videokurzy a rady

Užitečné videokurzy a rady umožňují seznámit se s běžnými úkoly při návrhu.

Stručná úvodní příručka

Stručná úvodní příručka uvádí užitečné nástroje a funkce a usnadňuje rychlé zahájení práce.

Obsah

Microsoft Visual Studio Tools for Applications

Microsoft Visual Studio Tools for Applications umožňuje přizpůsobit prostředí CorelDRAW Graphics Suite pomocí jazyků Visual Basic.NET a 

Visual C#. Integrace se sadou Visual Studio Professional umožňuje vytvářet skripty využívající technologii .NET Framework.

Microsoft Visual Basic for Applications

Umožňuje automatizovat práci a kreativní úkoly.

Web komunity vývojářů

Díky podpoře v rámci webu komunity vývojářů můžete vytvářet vlastní nástroje pro automatizaci. Navštivte web www.community.coreldraw.com/sdk.

Podpora instalační služby systému Windows (MSI)

Díky podpoře MSI a příručce pro nasazení, která je k dispozici pro správce IT, lze snadno nasazovat nový software.

Nasazení a automatizace

Profesionální kliparty

Posilte svou kreativitu s využitím více než 7 000 klipartů, digitálních obrázků a šablon vozidel, které můžete používat ve svých návrzích a projektech.

Vysoce kvalitní fotografie

1 000 nových vysoce kvalitních fotografií ke kreativnímu využití obohatí vaše návrhy.

Specializovaná písma

Možnosti výběru písem jsou široké – k dispozici je více než 1 000 profesionálních písem a navíc oblíbená designová písma.

Výukové materiály a dokumentace

Moderní šablony

Se širokou škálou zcela přepracovaných a aktualizovaných šablon můžete dodávat profesionální výsledky. Šablony lze 

snadno snadno přizpůsobit a vytvořit jedinečné návrhy.
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Možnosti zakoupení

®Vytvořeno s použitím sady CorelDRAW  Graphics Suite

©2021 Corel Corporation.

Corel, CorelDRAW, logo CorelDRAW s balónem, CorelDRAW.app, AfterShot, Corel PHOTO-PAINT, LiveSketch, PhotoCocktail, Pointillizer, PowerTRACE a Smart Carver jsou ochranné známky nebo registrované ochranné 

známky společnosti Corel Corporation v Kanadě, USA a/nebo v dalších zemích.  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.  Použití značek, názvů, log nebo jiných informací, obrázků nebo materiálů náležících třetím stranám nepředstavuje jakoukoli jejich podporu.  Zříkáme 

se veškerého vlastnického zájmu týkajícího se takových informací, obrázků, materiálů, značek a názvů třetích stran. Veškeré informace o patentech a související prohlášení naleznete na adrese www.corel.com/patents

Předplatné

Získejte roční předplatné sady CorelDRAW Graphics Suite.

Program Upgrade Protection / Maintenance

Přidejte při nákupu sady CorelDRAW Graphics Suite program Upgrade Protection / Maintenance a získejte budoucí verze sady CorelDRAW 

Graphics Suite za nejlepší cenu. Jedna nízká roční platba vám zajistí automatické aktualizace s nejnovějšími funkcemi a aplikacemi. 

Jednorázové vlastnictví licence Zaplatíte jednou a budete vlastnit verzi pro trvalé používání.

Licence pro více stanic

Můžete zakoupit jedno sériové číslo pro několik registrovaných uživatelů. NOVINKA: Užijte si zahrnutého programu CorelSure Maintenance 

k licencím CorelDRAW pro firmy (začínají na licenci pro jeden počítač) a možnosti obnovení programu Maintenance po 1. roce za tu 

nejvýhodnější cenu.
VYLEPŠENÍ
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