
Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu

Petr Olšák
cropmarks.tex – makra na tvorbu ořezových značek

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu, Vol. 32 (2022), No. 1-4, 4–10

Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/151104

Terms of use:
© Československé sdružení uživatelů TeXu, 2022

Institute of Mathematics of the Czech Academy of Sciences provides access to digitized
documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain
these Terms of use.

This document has been digitized, optimized for electronic delivery
and stamped with digital signature within the project DML-CZ:
The Czech Digital Mathematics Library http://dml.cz

http://dml.cz/dmlcz/151104
http://dml.cz


cropmarks.tex – makra na tvorbu ořezových značek
Petr Olšák

Existuje jistě celá řada maker umožňujících přidávat do dokumentu ořezové
značky. Zde prezentované nové řešení je postaveno na makrech plainTEXu a
umožní přidat ořezové značky do jakéhokoli PDF dokumentu nezávisle na tom,
jakým způsobem byl tento dokument vytvořen. Vytvoříme tedy nejprve v něčem
(v LATEXu, v OpenOffice, v OpTEXu, . . . ) dokument a pak použijeme makra
z cropmarks.tex k přidání ořezových značek.

Soubor cropmarks.tex je součástí balíčku olsak-misc [1]. Ten obsahuje
další užitečná makra pro plainTEX. Na konci tohoto článku je přidána stručná in-
formace i o těchto dalších nástrojích. Balíček olsak-misc je sice součástí TEXlive,
ale je tam bohužel umístěn poněkud nešťastně v adresáři pro dokumentaci. Než
tedy začnete experimentovat, umístěte si soubor cropmarks.tex někam, kde jej
Váš TEX najde.

Klíčová slova: plainTEX, ořezové značky

Obvyklý způsob použití

Předpokládejme, že máme PDF soubor ukazka.pdf a chceme mu přidat ořezové
značky. Vytvoříme soubor (například se jménem ukazka-crop.tex).
\input cropmarks
\def\document{ukazka} % jméno PDF souboru bez přípony .pdf
\docropmarks % vytvoří ořezové značky
a dále můžeme spustit příkaz pdftex ukazka-crop nebo optex ukazka-crop.
Příkaz přečte původní dokument stránku po stránce a přidá k němu ořezové
značky. Není nutné psát závěrečné \bye, protože činnost TEXu ukončí makro
\docropmarks. Vstupní PDF dokument musí mít správně nastaveny rozměry
papíru tak, jak předpokládáme, že to bude vypadat po provedení ořezu. Jde tedy
o konečné rozměry papíru dokumentu.1

V souboru crop-dokument.tex můžete mít také konfigurační údaje:
\input cropmarks
\def\document{jmeno} % jméno vstupního PDF souboru
\def\info{} % text přidaný do každého horního okraje
\hmargin=10mm % velikost přidaného horního+dolního okraje

1Výjimka je možná, okraje vstupního dokumentu mohou být případně větší (chceme-li mít
např. obrázky na spadávku). Pak je třeba nastavit kladný parametr \overlap.
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\vmargin=10mm % velikost přidaného pravého+levého okraje
\mlenght=5mm % délka čar ořezových značek, jsou v přidaném okraji
\gap=2mm % vzdálenost čar od místa řezu
\mthick=.2pt % šířka čar ořezových značek
\overlap=0mm % překryv okraje dokumentu do přidaného okraje
\hmiddle=1 % počet středových značek v levém+pravém okraji
\vmiddle=1 % počet středových značek v horním+dolním okraji
\docropmarks % čte \document.pdf a vytvoří ořezové značky

Ve výše uvedené ukázce jsou přímo uvedeny implicitní hodnoty jednotlivých
parametrů. Máte možnost si je ve svém souboru změnit podle potřeby.

Údaj \info se přidá do horního okraje, který podléhá ořezu, a opakuje se na
každém archu. Můžete tam třeba mít:
\def\info{\tt [\document.pdf] -- \today\ -- sheet: \folio}
Pak se v okraji vytiskne jméno dokumentu, datum a číslo archu.

Nemusíte vytvářet nový soubor. Ořezové značky lze přidat také přímo vhodně
voleným příkazem z příkazového řádku, například:
pdftex cropmarks ’\def\document{jmeno} \docropmarks’

Můžete mít konfigurační údaje třeba v souboru cropmarks.cfg a pak přímý
příkaz na vytvoření ořezových značek zní:
pdftex cropmarks \

’\input cropmarks.cfg \def\document{name} \docropmarks’

Ořezové značky po archové montáži

Pokud sestavujeme více stránek do archů, pak chceme mít ořezové značky v okra-
jích celých archů a využijeme „středové značky“, jejichž počet je dán pomocí
\hmiddle a \vmiddle. Ty nyní budou značit místa ohybu. Je tedy potřeba nej-
prve provést jiným softwarem archovou montáž a na výsledné PDF z této fáze
přípravy dokumentu teprve aplikovat cropmarks.

Ukážeme si to na dvou příkladech. První (jednodušší) bude mít dvě stránky
na archu a druhý (komplikovanější) vytvoří ořezové značky pro tzv. „impozici“
osmi stránek na archu, což je metoda rozmístění stránek, u níž se předpokládá,
že se nakonec na oboustranně tištěné archy (každý arch pak nese dohromady
16 stránek) použije automatický skládací a řezací stroj, který z toho udělá svazečky
po šestnácti stránkách, viz [2, 3].

V obou příkladech předpokládáme, že již máme dokument vytvořený nějakým
softwarem. Podstatné je, že dokument obsahuje jednotlivé stránky se správně
nastavenými konečnými rozměry papíru, jak je chceme vidět po ořezu.

V prvním příkladě budeme mít na začátku dokument mytext.pdf. Navíc
předpokládáme, že stránky jsou formátu mírně menšího než A5, aby se vešly dvě
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vedle sebe na archy A4 a abychom nakonec viděli ořezové značky, když bychom to
chtěli tisknout. Uděláme si brožurku, tj. uspořádáme všechny stránky dokumentu
na archy tak, aby po vytištění na duplexové tiskárně stačilo celý vytištěný svazek
přehnout v půli, oříznout, a bylo hotovo.

Provedeme tedy sestavení archů (například pomocí programu pdfjam [4],
paperjam [5] nebo pomocí OpTEX triku 0089 [6] nebo makrem booklet.tex
z balíčku olsak-misc [1]. Tím získáme nový dokument, nazveme ho třeba
mytext-archy.pdf. Nakonec si připravíme soubor mytext-crop.tex s tímto
obsahem:
\input cropmarks
\def\document{mytext-archy}
\hmiddle=1
\vmiddle=0
\docropmarks
a dostáváme konečný výsledek mytext-crop.pdf. Důležité je, že ty středové
značky nejsou složeny ze dvou běžných ořezových značek a tedy nemají svou dru-
hou čárku rovnoběžnou s okrajem. Kdyby měly, tak takové čárky svou polovinou
tloušťky (při nepřesném ořezu třeba i více) zasahují už do čisté stránky po ořezu,
což je nežádoucí.

Pokud to budeme chtít vytisknout na duplexové tiskárně, je potřeba zvolit
médium větší než stránky dokumentu mytext-crop.pdf včetně ořezových značek
a dále nastavit v ovladači tisku požadavek zákazu změny velikosti dokumentu a
centrování dokumentu na použité médium.

Pusťme se do druhého příkladu. Impozice je daleko zábavnější. Jednotlivé
archy vypadají takto:

Je třeba každý arch zvlášť nejprve přehnout podle svislé osy, pak podle
vodorovné a nakonec ještě podle svislé. Poslední ohyb vytváří hřbet svazečku,
ostatní tři strany je nutno oříznout, aby se v tom vůbec dalo listovat. Můžete si
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udělat zmenšený model archu z nějakého menšího papíru, napsat na jeho rub a
líc čísla podle obrázku a dále to poskládat a promyslet si, co se stalo. Všimněte
si, že závěrečný ohyb se provede podle první a třetí svislé linky v obrázku a ten
nesmí mít ořez (celé by se to rozpadlo). Naopak všechny ostatní linky v obrázku
mají nakreslený prostor ořezu, tj. jednotlivé stránky na sebe v těch místech těsně
nenavazují. Provede se tam v ose prostoru ořezu přehyb a pak se to ořízne.

Z internetu jsem si stáhl PDF soubor bnemoc.pdf [7], který byl vytvořen
softwarem v ničem nesouvisejícím s TEXem. Ale to nevadí. Prvním úkolem je
archová montáž. Asi bych po delším studiu manuálových stránek přišel na to,
jak to provést například v programu paperjam [5], ale mě bavilo daleko víc si
tuto úlohu vyřešit v OpTEXu, což jsem zveřejnil v triku 0088 [8]. Po zkopírování
příslušných maker z tohoto triku do souboru trick-0088.tex pak stačí vytvořit
soubor bnemoc-archy.tex s tímto obsahem:
\input trick-0088
\def\document{bnemoc}
\vspacing=18mm % Mezera mezi dvěma archovými řádky je 18mm
\sheet 1 {

[ v5 | v12 |14mm| v9 | v8 ] % prostřední mezera je 14mm
[ p4 | p13 |14mm| p16 | p1 ]

}
\sheet 2 {

[ v7 | v10 |14mm| v11 | v6 ]
[ p2 | p15 |14mm| p14 | p3 ]

}
\printsheets
Pomocí symbolu v jsou značeny stránky otočené hlavou dolů, pomocí symbolu p
jsou pak neotočené stránky. \sheet 1 je deklarace lícové strany archu a \sheet 2
rubové. Má-li dokument více stránek, než je deklarováno, další stránky pokračují
na dalších arších modulo maximální číslo deklarované stránky, zde tedy modulo 16.

Po spuštění optex bnemoc-archy vzniká dokument bnemoc-archy.pdf s roz-
místěnými stránkami po arších. Pro první ohyb dle svislé osy je vymezena mezera
14 mm, takže po přehybu se má v odpovídajícím místě odříznout sedmimilimet-
rový okraj. Chceme tam mít nejen značku pro přehyb (přesně uprostřed), ale i dvě
značky pro ořez. Tedy lidově řečeno tam budou tři svislé čárky vedle sebe ve vzdá-
lenosti 7 mm jedna od druhé. V ohybu podél vodorovné osy máme 18 mm místa,
tedy odřezáváme po ohybu 9 mm. Odpovídající značka bude mít tři vodorovné
čárky nad sebou ve vzdálenosti 9 mm. Vytvořím si tedy soubor bnemoc-crop.tex
s následujícím obsahem:
\input cropmarks
\def\document{bnemoc-archy}
\hmiddle=1 \middlecrop h1: {18mm}
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\vmiddle=3 \middlecrop v2: {14mm}
\docropmarks
V ukázce je použita deklarace \middlecrop, která vymezuje, které středové
značky budou „široké“ (tj. budou se skládat ze tří čáreček) a jak budou široké
(od první čárky k poslední). První značka v levém a pravém okraji bude široká
18 mm a dále druhá značka v horním a dolním okraji bude široká 14 mm. Ostatní
nedeklarované středové značky zůstávají „úzké“, tedy sestávají z jediné čárky.

Zpracujeme-li soubor bnemoc-crop.tex příkazem optex bnemoc-crop nebo
pdftex bnemoc-crop, dostáváme dokument se střídavými lícovými a rubovými
stranami archů včetně ořezových značek. Pro ilustraci zmenšeninu lícové strany
druhého archu vidíte na následujícím obrázku. Můžete si vzít lupu a začít zkoumat,
co tam je. Text tohoto dokumentu je zřejmě všeobecně známý a navíc v dnešní
době znovu silně aktuální, ačkoli byl napsán před 85 lety.

21 

DR. GALÉN: Ta pravá cesta prosím. 

DVORNÍ RADA (položí péro): A vy ji znáte, co? 

DR. GALÉN: Ano. Myslím totiž, že ji znám. 

DVORNÍ RADA: Aha, vy si to myslíte. Máte asi svou vlastní teorii 

o Čengově nemoci, ne? 

DR. GALÉN: Ano prosím. Svou vlastní teorii. 

DVORNÍ RADA: Tak to mi stačí, pane kolego Galéne. Když si s nějakou 

nemocí nevíme rady, vymyslíme si na ni aspoň teorii. To se dělá-

vá. Ale praktický lékař se má po mém soudu držet raději osvěd-

čených prostředků. Jak k tomu vaši klienti přijdou, abyste na nich 

zkoušel nějaké své pochybné nápady? Na to jsou kliniky, pane 

kolego. 

DR. GALÉN: Ale právě proto jsem – 

DVORNÍ RADA: Ještě jsem nedomluvil, pane doktore Galéne. Řekl jsem 

vám, že mám bohužel k dispozici jenom tři minuty. Co se týče 

Čengovy nemoci, doporučil bych vám užívat pilně prostředků na 

odstranění zápachu – a pak morfia, pane kolego, hlavně morfia; 

koneckonců jsme tu proto, abychom zmírnili útrapy – aspoň pla-

tícím klientům. To je všechno, pane kolego. Těšilo mě. (Chápe se 

pera.) 

DR. GALÉN: Ale já… pane dvorní rado… 

DVORNÍ RADA: Přejete si snad ještě něco? 

DR. GALÉN: Ano. Já totiž mohu bílou nemoc vyléčit. 

DVORNÍ RADA (píše): To už jste asi dvanáctý člověk, který s tím ke 

mně přišel. Dokonce bylo mezi nimi několik lékařů. 

DR. GALÉN: Ale já už jsem své metody prakticky užil… na několika 

stech případů, že ano, a – byly jisté výsledky – 
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fon.) Vrchní sestro, uvedete na třináctku pana doktora Galéna. – 

(Položí sluchátko.) Kolik času budete potřebovat, pane kolego? 

DR. GALÉN: Stačí… šest neděl. 

DVORNÍ RADA: Tak? Zdá se, pane doktore Galéne, že chcete čarovat. 

Poroučím se vám. 

DR. GALÉN (couvá ke dveřím): Jsem vám opravdu… nesmírně zavázán, 

pane dvorní rado – 

DVORNÍ RADA: Mnoho štěstí! (Bere pero.) 

(Dr. Galén se rozpačitě vysouká ven.) 

DVORNÍ RADA (uhodí perem): Mizerný výdělkář! (Vstane a jde k zrca-

dlu, prohlíží si pozorně obličej.) Ne, nic. Doposud nic. 

Opona. 
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DR. GALÉN (otálí u dveří): Taková hrozná nemoc… Třeba jednou pan 

dvorní rada sám… 

DVORNÍ RADA: Co? 

DR. GALÉN: Nic, já jen… Snad by i pan dvorní rada mohl toho léku jed-

nou potřebovat. 

DVORNÍ RADA: To jste nemusel říkat, Galéne! – (Přechází.) Šeredná 

nemoc, člověče, příliš šeredná nemoc. Nechtěl bych se zaživa 

rozpadat. 

DR. GALÉN: Pak může pan dvorní rada na sobě použít prostředků od-

straňujících zápach. 

DVORNÍ RADA: Děkuju! – Ukažte ty dopisy! 

DR. GALÉN: Prosím, pane dvorní rado – 

DVORNÍ RADA (čte dopisy): Hm. (Odkašle.) Nono – Doktor Stradella, to 

je můj žák, ne? Takový dlouhý, ne? 

DR. GALÉN: Ano, pane dvorní rado. Velmi dlouhý. 

DVORNÍ RADA (čte dál): Safra! (Kroutí hlavou.) Zatrápeně, kolego – 

Pravda, jsou to jen praktikové, ale – Člověče, to byste měl báječné 

výsledky! – Poslyšte, Galéne, tak mě napadá – Že to jste vy, já 

bych zkusil vaši metodu sám na několika případech. Víc přece 

nemůžete žádat, co? 

DR. GALÉN: Ne, ale… Já vím, že by to pro mne byla ohromná čest, ale… 

DVORNÍ RADA: – ale vy svou metodu chcete až na další aplikovat sám, 

že? 

DR. GALÉN: Ano, pane dvorní rado. Já bych ji rád… na klinice… prová-

děl sám. 

DVORNÍ RADA: A pak ji budete publikovat? 

DR. GALÉN: Ano, totiž… za jistých podmínek, že ano… 
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DVORNÍ RADA: Ani mně ne? 

DR. GALÉN: Nikomu prosím. To by skutečně nešlo. 

DVORNÍ RADA: Myslíte to vážně? 

DR. GALÉN: Docela vážně, pane dvorní rado. 

DVORNÍ RADA: Nu, tak se nedá nic dělat. Promiňte, Galéne, to by bylo 

proti klinickým pravidlům a proti – jak bych to řekl – 

DR. GALÉN: – proti vaší vědecké odpovědnosti, já vím. Ale já mám pro-

sím své důvody… 

DVORNÍ RADA: Jaké? 

DR. GALÉN: Pane dvorní rado, je mi hrozně líto… ale já bych je řekl až 

později. 

DVORNÍ RADA: Nu, jak chcete. Za těch okolností uděláme za věcí teč-

ku, že? Přesto mne těší, že jsem vás osobně poznal, doktore Děti-

no. 

DR. GALÉN: Poslyšte, nedělejte to! Vy byste mne měl pustit na kliniku, 

pane dvorní rado! To byste měl udělat! 

DVORNÍ RADA: Proč? 

DR. GALÉN: Pane dvorní rado, já za svůj prostředek ručím! Čestné slo-

vo! Podívejte se, já nemám ani jednu recidivu… A tady mám do-

pisy kolegů… posílají mi své malomocné z celé čtvrti… Z takové 

chudé čtvrti to ani nepřijde na veřejnost. Prosím račte se podívat, 

pane dvorní rado… 

DVORNÍ RADA: Nemám zájmu. 

DR. GALÉN: Bože to je škoda… Tak abych šel, že ano? 

DVORNÍ RADA (vstane): Ano. Je mi líto. 

20 

DR. GALÉN (zakoktá se): Promiňte, pane dvorní rado… nechtěl jsem 

vyrušovat… Mé jméno je doktor Galén… 

DVORNÍ RADA (píše): To vím. Přejete si, pane doktore Galéne –? 

DR. GALÉN: Já… já mám totiž pokladenskou praxi, pane dvorní rado… 

jak se říká, praxi chudých, že ano… a tu mám příležitost… vidět 

spoustu případů, že ano… protože… v chudších vrstvách… bují 

tolik chorob… 

DVORNÍ RADA: Jak? Bují? 

DR. GALÉN: Ano, šíří se. 

DVORNÍ RADA: Ah tak! Lékař nemá mluvit květnatě, pane kolego. 

DR. GALÉN: Ano prosím. Hlavně v poslední době… když se tak šíří ta 

bílá nemoc – 

DVORNÍ RADA: Morbus Tshengi, pane kolego. Vědecký pracovník se 

vyjadřuje přesně a stručně. 

DR. GALÉN: – a když člověk vidí tu bídu… jak se ti malomocní zaživa 

rozpadají… uprostřed rodiny… ten hrozný zápach, že ano… 

DVORNÍ RADA: Máte užívat prostředků odstraňujících zápach, pane 

kolego. 

DR. GALÉN: Ano, ale člověk by chtěl ty lidi zachránit! Já měl sta přípa-

dů… strašných případů, pane dvorní rado; a když jsem tak nad 

nimi stál… s holýma rukama… přímo zoufalý… 

DVORNÍ RADA: To je chyba, pane kolego. Lékař nemá být nikdy zoufalý. 

DR. GALÉN: Když je to taková hrůza, pane dvorní rado! A tu jsem si 

říkal, že se něco musí stát… že něco musím zkusit, abych tu nestál 

tak nadarmo. Pravda, sehnal jsem si celou literaturu o té nemoci, 

ale pan dvorní rada promine… tam to není… tam to prosím není… 

DVORNÍ RADA: Co tam není? 
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Obraz třetí 

Rodina u večerní lampy. 

OTEC (čte noviny): Zase článek o té nemoci! Kdyby už s tím dali pokoj! 

Člověk má dost svých starostí za celý den – 

MATKA: S tou paní ve třetím patře je to prý zlé. Nikdo k ní už ani ne-

může… Necítils na schodech ten zápach? 

OTEC: Ne. Tady je interview s dvorním radou Sigeliem. To je světová 

kapacita, maminko, na toho já dám. Uvidíš, že potvrdí má slova. 

MATKA: Která? 

OTEC: Že je to humbuk, to malomocenství. Sem tam nějaký případ, 

a noviny z toho hned dělají senzaci. A lidé, to se ví: jak někdo leh-

ne s rýmou, už říkají, že má bílou nemoc. 

MATKA: Píše mi sestra, že u nich je toho taky plno. 

OTEC: Nesmysl. To už je taková panika – To je zajímavé, tadyhle říká 

Sigelius, že ta nemoc přišla z Číny. Vidíš, já vždycky říkám: udělat 

z Číny evropskou kolonii, zavést tam pořádek, a byl by pokoj. To 

máme z toho, že se ještě pořád trpí takové zaostalé země. Samý 

hlad a bída, žádná hygiena a tak: pak je z toho malomocenství. – 

On tady Sigelius říká, že je to přece jen nakažlivá nemoc. To by se 

mělo něco udělat. 

MATKA: Co by se mělo udělat? 

OTEC: Zavřít ty malomocné a nepustit je mezi lidi. Jak se na někom 

ukáže bílá nemoc, pryč s ním! Vždyť je to hrůza, maminko, že 

nám nechají v domě umírat tu babu nahoře! Člověk aby se bál 

domů… už ten zápach na schodech… 

MATKA: Já bych jí donesla aspoň polévku, když je tam tak sama. 

32 

SYN: No ovšem, tati. Nebýt toho malomocenství, tak já nevím, co by 

z nás bylo. Tadyhle holka se ani nemůže vdát, a já – No, já si teď 

musím pospíšit se státnicemi. 

OTEC: Nejvyšší čas, holenku! Na to je příliš vážná doba, aby ses jenom 

flákal! 

SYN: No co? Stejně se člověk ani se zkouškami nikam nedostal. Teď to 

snad bude lepší. 

OTEC: Jen co vychcípají lidé kolem padesátky, viď? 

SYN: Právě. Jen aby to chtělo ještě nějakou dobu trvat! 

Opona. 

17 

obyčejné leprosis maculosa. My ji prostě jmenujeme Čengova 

nemoc čili Morbus Tshengi. Doktor Čeng, žák Charcotův a ovšem 

internista, ji totiž první popsal na několika případech v pejpin-

ském špitále. Velmi pěkná publikace, pane; referoval jsem o ní už 

v roce dvacet tři, kdy ještě nikdo neměl tušení, že se Čengova 

nemoc jednou stane pandemií. 

NOVINÁŘ: Čím prosím? 

DVORNÍ RADA: Pandemií. Nemocí, která lavinově zachvátí celý svět. 

V Číně, pane, se skoro každý rok vynoří nová zajímavá choroba – 

to dělá ta bída; ale žádná dosud neměla takový úspěch jako ne-

moc Čengova. To je prostě choroba dneška. Dnes už na ni zašlo 

dobrých pět miliónů lidí, nějakých dvanáct miliónů je aktuálně 

zachvácených a nejmíň třikrát tolik jich běhá po světě a ani ne-

vědí, že už někde na těle mají mramorovou a bezcitnou skvrnu 

stěží zvící čočky – A to nejsou ani tři roky, co se ta nemoc objevila 

u nás! Můžete napsat, že první případ v Evropě byl rozpoznán 

právě na mé klinice. Můžeme být na to hrdi, kamaráde. Jeden 

pěkný příznak Čengovy nemoci dostal dokonce název symptom 

Sigeliův. 

NOVINÁŘ (píše): Symptom – pana dvorního rady – profesora doktora 

Sigelia. 

DVORNÍ RADA: Ano, Sigeliův symptom. Jak vidíte, pracujeme plnou 

parou. Zatím je nezvratně zjištěno, že Čengova nemoc postihuje 

jenom osoby asi tak od čtyřiceti pěti nebo padesáti let nahoru. 

Patrně jí poskytují příznivou půdu ony normální organické změ-

ny, kterým říkáme stárnutí – 

NOVINÁŘ: To je neobyčejně zajímavé. 

DVORNÍ RADA: Myslíte? – Kolik vám je let? 

NOVINÁŘ: Třicet prosím. 

Další makra z balíčku olsak-misc

Soubory s plainTEXovými makry z balíčku olsak-misc mají skoro vždy na svém
konci za příkazem \endinput podrobnější dokumentaci, v níž se píše, k čemu
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slouží a jak se používají. V této sekci proto uvedu jen stručné shrnutí, zájemci se
pak mohou podívat přímo do jednotlivých souborů.

Tyto soubory vznikaly v různých časových etapách mého přátelství s TEXem.
V závorce vedle názvu souboru proto uvádím také rok vzniku souboru.

Poznamenávám, že za přímo použitelné v praxi považuji jen některé soubory,
které jsou uvedeny v prvním úseku následujícího seznamu.

• booklet.tex (2016) umožní stránkovou montáž do svazečku, jak je popsáno
v prvním příkladu v předchozí sekci.

• cropmarks.tex (2022) přidává ořezové značky. Hlavně o tom je tento článek.
• qrcode.tex (2015) generuje QR kódy. Funguje úplně stejně jako LATEXový

balíček qrcode.sty, jen s méně chybami a hlavně funguje i v plainTEXu.
• scanbase.tex (2002) je parser na textové výstupy z databází MySQL či

podobných.
• scancsv.tex (2005) čte soubory v CSV formátu, tj. např. výstupy z pro-

gramů Excel a podobných.
• xmlparser.tex (2016) umožní transformovat XML vstup na soubor se

stejně vymezenou strukturou, ale s TEXovsky přátelštější syntaxí.
Následující úsek obsahuje soubory, které vznikly spíše pro intelektuální rozptýlení
nebo jako námět pro další hlubší rozpracování programátorem maker.

• cnv.tex (2005) je makro na konverzi token listů v TEXu dle deklarovaných
pravidel (konverzní tabulky).

• cnv-pu.tex (2005) je konverzní tabulka pro cnv.tex umožňující dávat
Unicode texty do PDF záložek (tam se totiž používá Unicode octal strings).

• cnv-word.tex (2005) je příklad na užití cnv.tex pro konverzi úseků slov.
• eparam.tex (2014) expanduje parametr v době jeho čtení a končí na expli-

citní } nebo na deklarované sekvenci (například na \stop).
• fun-coffee.tex (2015) Vytvoření kávové skvrny v dokumentu. Je to reakce

na internetovou diskusi, kde totéž někdo udělal pomocí TikZ. Chtěl jsem
předvést, že bez TikZ to jde taky.

• openclose.tex (2014) Text mezi \Open a \Close je opraven tak, aby to
byl vždy balancovaný text.

• seplist.tex (2014) umožní použít makro s inteligentně separovaným para-
metrem: čtení parametru se zastaví na prvním separátoru z deklarovaného
seznamu separátorů. Takže parametr může mít více než jediný separátor.

Odkazy

1. OLŠÁK, Petr. olsak-misc: Collection of plain TEX macros [online]. CTAN, 2022-08
[vid. 2022-11-10]. Dostupné z: https://ctan.org/pkg/olsak-misc.

2. Imposition [online]. Wikipedia: The Free Encyclopedia, 2022-09-16 [vid. 2022-11-10].
Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Imposition.

9



3. ANN. Tiskový arch, archová montáž [online]. Studijni-svet.cz [vid. 2022-11-10].
Dostupné z: https://studijni-svet.cz/tiskovy-arch-archova-montaz/.

4. THOMAS, Reuben; FIRTH, David. pdfjam: Shell scripts interfacing to pdfpages
[online]. CTAN [vid. 2022-11-10]. Dostupné z: https://ctan.org/pkg/pdfjam.

5. MAREŠ, Martin. PaperJam PDF Transformer [online]. 2022-08-21. [vid. 2022-11-
10]. Dostupné z: http://mj.ucw.cz/sw/paperjam/.

6. OLŠÁK, Petr. Printing booklets [online]. 2022-06-17. [vid. 2022-11-10]. Dostupné
z: https://petr.olsak.net/optex/optex-tricks.html#booklet.

7. ČAPEK, Karel. Bílá nemoc. 1. vyd. František Borový, 1937. Dostupné také z:
https://cs.wikisource.org/wiki/B%C3%ADl%C3%A1_nemoc.

8. OLŠÁK, Petr. More pages on single sheet [online]. 2022-06-14. [vid. 2022-11-10].
Dostupné z: https://petr.olsak.net/optex/optex-tricks.html#frontsheet.

Summary: cropmarks.tex – Macros for Creating Crop Marks

The package cropmarks.tex from olsak-misc [1] bundle of packages is presented
here. It enables to add configurable crop marks to any PDF file (irrelevant what
software created it). The macro is based on Plain TEX and works in OpTEX too.
The special crop marks for impositions [2] are available too and this example is
shown in the article in detail.

The summary about other olsak-misc macro files is added in the last section
here. Moreover, the macros are documented at the end of each file.
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