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Úvod

Úvod
Jestliže jste se rozhodli aktivnü fotografovat s digitálním fotoaparátem a máte za
sebou první kroky pĥi jeho ovládání, jistü jste si všimli, že práce s ním se velice
podobá práci s poìítaìem. Nükteré ovládací prvky jsou zcela, jiné pouze zìásti
pĥevzaty z poìítaìové terminologie. Jak jistü mnozí z vás vüdí, nejedná se o libovĵli konstruktérĵ a výrobcĵ tüchto zaĥízení. Digitální fotograſe je v pravém slova
smyslu fotograſí ìíslicovou a nemohla by existovat bez osobního poìítaìe. Dnes
už naštüstí není pro práci s digitální fotograſí nutné být poìítaìovým odborníkem,
znát druhy rozhraní a ĥádkové pĥíkazy v systému DOS.
Pokud chcete, mĵžete si své fotograſe vytisknout pĥímo z fotoaparátu tak, že ho
jednoduše propojíte s tiskárnou. Na druhou stranu je to právü osobní poìítaì, díky
kterému digitální fotograſe získává podstatnou ìást svého kouzla a pĵvabu. Objektiv,
clona, závürka i médium, na kterém je zachycen obrázek v latentní podobü, jsou tu již
dlouho. Teprve poìítaìové zpracování obrázkĵ je dobrodružstvím, díky kterému se
mĵžete seznámit i s fotograſckými postupy, jež vám zĵstávaly do tohoto okamžiku
skryté – s retuší, barevnou korekcí nebo tĥeba úpravou jasových hodnot.
Kniha Upravujeme digitální fotograſe – rady a postupy pro úpravu na poìítaìi si
klade za cíl provést vás poìáteìním úskalím pĥi práci s editory urìenými k úpravü fotograſí tak, aby pro vás práce s obrázky byla zábavou, a nikoli nutným utrpením.

Jak pracovat s touto publikací
Obecnü popsané funkce jsou prakticky aplikovány ve Photoshopu, jelikož ten
obsahuje nástroje potĥebné pro úpravu fotograſí a také nabízí nejširší aplikaìní
variabilitu. Zároveė si ovšem uvüdomuji, že ne každý se chce probírat obsažnými
nabídkami této aplikace, pĥípadnü se stát uznávaným odborníkem obrazové editace. Pro tyto ìtenáĥe je pĥipravena ìást, v níž jsou aplikované funkce demonstrovány i na softwaru, který není pro zvládnutí tak komplikovaný, a navíc je snadno
dostupný.
•

Microsoft Photo Editor je souìástí Microsoft Ofſce, takže pokud pracujete
s tímto kanceláĥským balíkem, máte k dispozici pomürnü silný nástroj pro
základní úpravy fotograſí.

•

Imager Enhancer je aplikace, kterou mĵžete získat zdarma, a proto bude mít
pro mnohé z vás patĥiìné kouzlo. Kromü této nesporné výhody je díky svým
možnostem a hlavnü uspoĥádání dialogových oken vhodná k nahlédnutí do
fotoeditaìní kuchynü.

Pokud si kladete oprávnünou otázku, proì jsou úpravy demonstrovány kromü
Photoshopu právü na tüchto aplikacích, v pĥípadü Photo Editoru je podle mého
názoru zodpovüzena na pĥedcházejících ĥádcích. Imager Enhancer je freeware
a v souìasné dobü je zdarma dostupná i celá ĥada podobných editorĵ pro bitmapové obrázky. Imager Enhancer má jednu nespornou výhodu. Jedná se o produkt ze
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sousedního Slovenska a díky tomu máte k dispozici i velice zdaĥilou ìeskou jazykovou mutaci. Zároveė se nejedná o nijak velkou aplikaci a z internetu ji stáhnete
bühem nükolika vteĥin, pĥípadnü minut. Imager Enhancer je dostupný na adrese
http://escsoftware.host.sk/enhancer.

Používané konvence
V knize se mĵžete setkat s následujícími typograſckými konvencemi a graſckými
prvky:
•

Tuìnü jsou oznaìeny názvy nabídek, pĥíkazĵ, složek, souborĵ, tlaìítek,
dialogových oken a položek.

•

Kurziva zvýrazėuje dĵležité pojmy.

•

KAPITÁLKAMI jsou vysazeny názvy kláves a klávesových zkratek.
Symbolem poznámky je uveden odstavec, který rozšiĥuje probíranou problematiku o nüjakou zajímavost ìi výjimeìnost.

Symbol vykĥiìníku upozorėuje na úskalí, se kterým se mĵžete pĥi práci
setkat, a je proto dobré zĵstat stále ve stĥehu.

Vztyìený palec nabízí zpravidla nüjaké usnadnüní nebo tip, kterým si oproti
standardnímu postupu mĵžete práci ulehìit.
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1. Co můžete očekávat od editace
Možná se ptáte: „Proì vlastnü používat poìítaì, když jde fotograſe rovnou vytisknout, je to vĵbec nutné, nebude to moc velká dĥina a nebude to bolet?“ Vaše obavy
jsou oprávnüné. Trochu to zabolí a bude to dĥina. Vüĥte ovšem, že podstoupit toto
mírné utrpení rozhodnü stojí za to. Digitální fotoaparát, aı je sebelepší, nedokáže
vždy a za každých podmínek vytvoĥit zcela technicky bezchybný snímek. Pĥipoìtete-li k tomu, diplomaticky ĥeìeno, aspekty fotograſckého zaìáteìnictví uživatele,
zjistíte, že je vždy co upravovat, pĥípadnü napravovat. Pomocí poìítaìové editace
mĵžete špatnému snímku pomoci, tak aby se na nüj dalo alespoė dívat; nejìastüji
v pĥípadü, že jste fotografy-zaìáteìníky. Jste-li zdatnými fotografy, pomĵže vám
poìítaìová úprava fotograſe precizovat, pĥípadnü dovést k dokonalosti snímek
expoziìnü a kompoziìnü mimoĥádnü zdaĥilý.
Editory umožėují i urìité rozšíĥení tvĵrìích možností fotograſe. Jedná se o zpĵsoby, jež jsou známy i u fotograſe klasické, ale u té je navíc tĥeba disponovat pomürnü
rozsáhlým zázemím rĵzných opticko-mechanických pomocníkĵ.
Jestliže máte digitální fotoaparát a praktické znalosti kompozice plnü pod kontrolou,
postupem ìasu získáte pocit, že by vaše fotograſe mohly být ještü dokonalejší,
barevnü pĥesnüjší a vĵbec tak nüjak lepší. Zaìnete se pomalu noĥit do tajĵ špiìkových editaìních aplikací, až jim zcela propadnete… Odmünou vám ovšem budou
vysoce kvalitní snímky, na kterých nebude po neobratné retuši ani památky a barvy
budou jiskĥivé a vürné – fotograſe pro výstavní úìely.

1.1 Jak rozdělit editaci
Velice dobĥe si vzpomínám na to, jak jsem sedül u prvního poìítaìe, který byl
schopen pracovat s obrázky. Jejich velikost byla sice minimální, necelý megabyte,
ale bylo to nüco neuvüĥitelného. Snad celý müsíc jsem vünoval obracení rĵzných
objektĵ proti sobü, vedle sebe a kdovíìemu ještü. Na obrácení jednoho objektu
jsem sice ìekal nükolik desítek minut (v roce 1992), ale bylo to nezapomenutelné
dobrodružství.
Proto pĥedpokládám, že váš postup bude stejný – s oìima dokoĥán sledujete
monitor a nestaìíte žasnout, jaká že kouzla software vlastnü umí. Vüĥím, že až
poìáteìní kouzlo pomine, vrátíte se k této publikaci a zaìnete zjišıovat, zda by se
schopnosti poìítaìe nedaly využít pro nüjakou praktickou aplikaci. Jste na dobré
adrese – daly. Pokud jste se po potĥebné poìáteìní euforii vrátili k racionálním
úvahám, nastal ten správný okamžik pro rozdülení fotoeditace v rámci potĥeb této
publikace:

Funkce pro ořez, výběr a různé plošné transformace
Tyto funkce považuji osobnü za základ veškerého poìítaìovü-fotograſckého düní,
a proto jsem je zaĥadil na první místo.
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Funkce pro retuš
Retuš vám pomĵže skrýt drobné nedostatky vzniklé napĥíklad neìistotami na
objektivu fotoaparátu. Nikdo není dokonalý a tím ménü schopný udržet objektiv
v naprosté ìistotü. Pokud se vám fotoeditace stane koníìkem, mĵžete se nauìit
i nároìnüjší retušovací techniky, pomocí kterých z fotograſí odstraníte napĥíklad
nežádoucího partnera nebo všudypĥítomnou tchyni.

Funkce pro barevné korekce
Tyto funkce jsou nejtüžšími nástroji, kterými lze mnoho fotograſí zachránit, ale
stejnü tak i nenávratnü zniìit. Pokud jste takzvanými „kreativci“, mĵžete pomocí
barevných úprav vytváĥet i barevnü zajímavé fotokompozice.
Všechny funkce lze pochopitelnü vhodnü i nevhodnü kombinovat a záleží jen na
vás, na vašich schopnostech a chuti.
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2. Obrazové soubory
Dozvíte se:
•

co je obrazový soubor,

•

na ìem závisí velikost souboru,

•

jaké existují druhy obrazových souborĵ,

•

kdy je vhodné využít jednotlivé druhy souborĵ.

Pakliže máte v rukou tuto publikaci, vĵbec nepochybuji o tom, že jste pokroìilými
uživateli digitálního fotoaparátu a chcete možností této technologie využít na maximum. Víte, co je pamüıová karta a USB rozhraní a znáte mnoho dalších užiteìných
pomĵcek. Chcete-li maximálnü využít i možností fotoeditorĵ, bude dobré seznámit
se s technickým minimem, které se týká obrazového souboru. Pokud budete stateìní a „prokoušete“ se touto kapitolou, budou vám zajisté nükteré funkce popsané
na následujících stránkách pĥipadat pĥece jenom srozumitelnüjší.

2.1 Obrazový soubor
Obrazový soubor je v pravém slova smyslu souborem datovým – jeho data nesou obrazovou informaci. Jak už možná víte, pokud je vaše fotograſe uložena
na pamüıovém médiu, jde o strukturovanou skupinu nul a jedniìek. Jednotlivé
skupiny ìísel reprezentují obrazové body. Každý z tüchto bodĵ nese informace
o barvü a jasu. Pokud si chcete obrázek prohlédnout, pochopitelnü netoužíte po
ìíslech, ale chcete vidüt to, co jste skuteìnü vyfotografovali. Když vynechám rĵzné
podpĵrné prostĥedky pro zobrazení, jako je napĥíklad LCD panel fotoaparátu nebo
datové banky, je pro fotografa, jenž se rozhodl se svou fotograſí dále pracovat,
nejdĵležitüjší monitor poìítaìe.
Velice zjednodušenü lze ĥíci, že pĥenos barevné a jasové informace v jednotlivých
bodech na stínítko monitoru probíhá podobným zpĵsobem jako u prvku CCD nebo
CMOS digitálního fotoaparátu, ovšem pozor, tentokrát v opaìném smüru a za pomoci luminiscence. Mĥížka, kterou vidíte pĥi podrobném zkoumání monitoru, sice
s body souvisí, ale ty, kterým se momentálnü vünuji, jsou ukryty uvnitĥ poìítaìe.
Tam je také nechme, aı si dülají, co chtüjí, pĥesnüji co chceme my.

2.2 Obrazový bod
Pracujete-li s nükterým programem pro úpravu obrázkĵ, a je v zásadü jedno se
kterým, manipulujete se skupinami nebo jednotlivými zmiėovanými obrazovými
body – to v pĥípadü retuše nebo montáže. Jestliže se pustíte do barevných korekcí, müníte jasové hodnoty jednotlivých obrazových bodĵ. U vütšiny softwarových
aplikací se setkáte s dialogovými okny, kde je hodnota funkcí vyjádĥena numericky.
Pokud nejste nadšenými pĥíznivci matematiky, nepropadejte panice. Vütšina apli-
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kací disponuje zobrazením náhledu, na kterém vidíte, jak se obrázek po aplikaci
funkce bude chovat, a ìísla vás nemusí pĥíliš zatüžovat.
Chcete-li ovšem porozumüt komplikovaným vztahĵm mezi jednotlivými zaĥízeními pro
práci s digitální fotograſí, napĥíklad poìítaìem a tiskárnou, je dobré se v problematice
alespoė ìásteìnü orientovat. U barevné fotograſe, se kterou budete pracovat nejìastüji, platí následující vztah, pro jehož vysvütlení použijeme nüco velice podobného
rozkladu na prvoìinitele.
Barevná fotograſe disponuje 16,7 miliony barevných odstínĵ a o tuto hodnotu se
dülí tĥi barevné kanály – ìervený, zelený a modrý, každý 256 odstíny, což je tĥetí
odmocnina z onüch 16,7 milionĵ.
Pozmününím ìíselných hodnot jednotlivých kanálĵ dochází ke zmünám barevných
a jasových hodnot bodu, ìastüji skupiny obrazových bodĵ. Více se barvám vünuje
kapitola o barevných korekcích. V tomto okamžiku si ale zapamatujte, že nulová
hodnota znamená barvu ìernou a hodnota 255 barvu bílou.
Pozornüjším z vás pĥi podrobnüjším zkoumání dialogových oken aplikace
jistü neunikne drobný rozpor. Zatímco v teorii hovoĥím o 256 stupních,
v praxi jsou ìíselné hodnoty deſnovány 0–255. Nejedná se o chybu, ale
pouze o kouzlo matematiky, neboı pro poìítaì a jeho binární soustavu je
nula také ìíslo, nositel pĥesné hodnoty.

2.3 Velikost souboru a obrázku
Další ìíselnou hodnotou, s níž se velice ìasto setkáte, je velikost datového
souboru, která závisí na velikosti obrázku, pĥesnüji poìtu jeho obrazových bodĵ.
Tyto informace jsou dĵležité napĥíklad v okamžiku, kdy se rozhodnete umístit své
fotograſe na CD nebo je poslat e-mailem.
Obecnü platí: ìím více obrazových bodĵ, tím vütší je obrázek, a tudíž i velikost
souboru. Musím ovšem dodat, že velikost záleží i na tom, zda je obrázek barevný,
nebo pouze ve stupních šedi. Jak jistü tušíte, ten „ìernobílý“ je mnohem menší.
Pokud jste porozumüli pĥedchozí deſnici, víte proì – soubor neobsahuje data tĥí
kanálĵ, ale pouze jednoho.
Vütšina softwaru pro správu nebo editaci obrázkĵ zobrazuje i informace o souboru,
se kterým zrovna pracujete, a to samé platí i o skupinách obrázkĵ organizovaných
ve složkách. Podívejte se na pĥíklad identiſkace souboru. Co to znamená, naìítáte-li
do aplikace soubor s tímto záhadným názvem: zima 2000×1200×4 jpg?
Zima je název, jejž jste souboru pĥidülili, ìísla 2000 × 1200 poìet obrazových bodĵ
a poslední hodnota udává takzvanou bitovou hloubku. Pokud chcete okouzlit svého partnera, mĵžete tedy podle bitové hloubky urìit i to, zda je obrázek barevný
nebo nikoli, aniž by byl zobrazen. 24 bitĵ vždy znamená obrázek barevný, 8 bity
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je zcela jistü identiſkován obrázek ve stupních šedi. JPG je datový formát a podle
této pĥípony poìítaìová aplikace identiſkuje, jak má se souborem zacházet. JPG
bude tedy zcela urìitü dekomprimovat.

2.4 Druhy datových formátů
Na rozdíl od digitálních fotoaparátĵ, u kterých se mĵžete setkat s formáty JPEG,
TIFF nebo RAW, máte v dalším zpracování témüĥ nepĥeberné množství výbüru.
Proì tomu tak je? Stejnü jako v mnoha jiných pĥípadech i zde je tento stav dĵsledkem ponükud nejednotného pĥístupu výrobcĵ a vývojáĥĵ. Nicménü zákony
praxe jsou neúprosné a k urìitému vytĥíbení datových souborĵ pĥece jenom došlo.
Zcela bezkonkurenìnü dominuje komprimaìní JPEG, u nároìnüjších aplikací nekompresní TIFF. Pro své speciſcké parametry se obìas objeví i formát GIF, a to
zvláštü v oblasti prezentace na internetu. Vzhledem k tomu, že v tomto prostĥedí
se už etabloval i JPEG, neboı s ním umí pracovat i hojnü používaný prohlížeì
Internet Explorer, osobnü se domnívám, že dny GIFu jsou seìteny.
Pĥehled nejìastüji používaných obrazových souborĵ z hlediska praxe pĥi editaci:
•

JPEG – komprimaìní datový soubor, velikost komprese je volitelná uživatelem. êím vyšší komprese, tím menší soubor a nižší kvalita.

•

TIFF – pĥed nástupem JPEGu nejìastüji (spoleìnü s TARGA) využívaný
nekompresní formát. Komprimaci je možné v nükterých pĥípadech aktivovat,
ale zmenšení souboru je zanedbatelné.

•

PSD – kmenový formát aplikace Photoshop umožėující uložení rozpracovaného souboru ve vrstvách. Je extrémnü velký a vhodný skuteìnü pouze pro
krátkodobé uložení editovaného souboru.

•

GIF – soubor, který patĥí mezi prĵkopníky. GIF je využíván pĥi tvorbü WWW
stránek nebo prezentací, mimo jiné pro svou schopnost zprĵhlednit zvolené
ìásti obrázku. Jeho nedostatkem je zobrazení pouhých 256 barev.
Pokud budete pracovat s fotograſemi v digitální podobü a budete chtít
zachovat maximální možnou kvalitu, ukládejte své rozpracované obrázky
v nekompresním formátu, napĥíklad v TIFFu, nükolikanásobná komprese
dokáže obrázek nenávratnü poškodit.
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Rotace a ořez
Jednoduchá rotace
Rotace o jiný úhel
Ořez
Úprava kompozice ořezem
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3. Rotace a ořez
Dozvíte se:
•

jak vylepšit fotograſi rotací,

•

jak správnü oĥíznout fotograſi.

Možná to nezní pĥíliš pravdüpodobnü, ale nástroje pro oĥez, rotaci a transformaci
jsou z hlediska editace fotograſí jedny z nejdĵležitüjších. Dokladem je fakt, že
zmiėované funkce jsou dostupné ve všech variantách editorĵ, vìetnü tüch, jež je
možné získat zdarma. Zároveė je ovšem tĥeba dodat, že jejich možnosti a úroveė
dialogových oken jsou znaìnü odlišné – pĥes jednoduché otáìení o devadesát
stupėĵ až po rotaci v desetinách této jednotky.
Aì je to s podivem, mnohé poìítaìové termíny zcela pĥesnü vystihují zpĵsob aplikace a ty, kterým se vünují následující ĥádky, mezi nü zcela urìitü patĥí. Pomocí rotace
obrázkem otáìíte, oĥezem fotograſi oĥíznete. U transformace je situace složitüjší,
existuje zde nükolik speciſckých funkcí, jež popíši pozdüji. Abych podpoĥil vaše
poìáteìní kroky, zmíním se o tom, že veškerá popsaná kouzla se pochopitelnü
praktikují i u fotograſe klasické – otáìením pozitivu pod zvütšovacím pĥístrojem,
jeho následným oĥíznutím a v posledním pĥípadü natáìením hlavy zvütšovacího
pĥístroje. S vhodnou softwarovou aplikací je situace mnohem jednodušší, obejdete
se bez nĵžek a nükdy i bez metody pokus omyl – vše vidíte okamžitü na monitoru
poìítaìe.
Jste-li v oboru editace fotograſí zaìáteìníky, domnívám se, že vám pĥijde vhod
krátký úvod vünovaný pracovní ploše aplikace Adobe Photoshop. Seznamte se
tedy s verzí CS v ìeské lokalizaci. Pĥehled funkcí pochopitelnü není úplný, soustĥedím se hlavnü na nástroje, se kterými pracuje tato publikace.
Po spuštüní programu se zobrazí základní pracovní plocha. V horní ìásti vidíte
pruh s jednotlivými nabídkami – napĥíklad Soubor, Obrázek, Filtr. Najetím kurzoru na nabídku aktivujete další podnabídky, jež se zobrazí ve formü sloupce.
Klepnutím na jednotlivé nabídky se propracujete ke konkrétnímu dialogovému
oknu požadované funkce.
V levé ìásti je plovoucí paleta nástrojĵ, u kterých vývojáĥi pĥedpokládají ìasté využívání. K aktivaci nástroje jednoduše klepnete myší na patĥiìnou ikonku a nemusíte
zdlouhavü hledat v nabídkách. Paletou lze libovolnü pohybovat, a tak v pĥípadü
rychlé kombinace funkcí není nutné manipulovat myší až k úplnému znehodnocení
podložky. Paletu nástrojĵ si jednoduše posunete „do centra“ aktuálních úprav.
V ìásti pravé jsou volitelnü zobrazitelné palety, které pĥináší aktuální informace,
napĥíklad o barevnosti, k dispozici je i pĥehled aplikovaných funkcí. Zobrazení
tüchto palet volíte v nabídce Okna a mĵžete je libovolnü kombinovat. I když se
vám jejich peìlivé nastavení mĵže zdát zprvu zbyteìné, vüĥím, že si vás tento
podpĵrný prostĥedek dĥíve nebo pozdüji získá.
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Obr. 3.1: Pracovní plocha Photoshopu

3.1 Jednoduchá rotace
Rotace patĥí mezi základní funkce jakékoli aplikace, využití nástroje bývá velice
ìasté. Jako fotografové nevytváĥíte pouze krajinky neboli fotograſe, na kterých je
delší horizontální ìást. Nükdy je potĥeba fotoaparát natoìit tak, aby se vám objekt
do hledáìku vešel. Fotografujete na výšku v režimu portrétu, kdy delší stranu tvoĥí
vertikála. Takový obrázek je potom nutné v aplikaci otoìit o 90 °. V nabídce Obraz
vyberte Natoìit plátno a následnü O 90° doleva (viz obrázek 3.2).
Nükteré digitální fotoaparáty disponují funkcí pro automatickou rotaci. Aktivací této funkce si mĵžete ušetĥit následnou práci ve fotoeditoru. Pokud
se rozhodnete pro rotaci softwarovou, šetĥíte na druhou stranu energetický
zdroj fotoaparátu.

3.2 Rotace o jiný úhel
Otoìení obrázku o devadesát stupėĵ je jedním z možných a velice ìastých využití
této funkce. Co když si ale budete chtít vyfotografovat nüjaký dĵležitý dokument,
pükný obrázek, pĥípadnü mapu, jako to ìiním velice ìasto já? Málokdy se totiž
povede, a to i zkušeným fotografĵm, srovnat vertikály a horizontály tak, aby byl
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Obr. 3.2: Otoìení obrázku o 90 ° doleva

obrázek püknü vyrovnaný. Nepodaĥilo se to ani
mnü a na následujícím pĥíkladu uvidíte, jak takovou drobnou chybu napravit.
Postupujte podobnü jako u pĥedcházejícího pĥíkladu. Zadejte pĥíkaz Obraz o Natoìit plátno
o O jiný úhel…. Do pole Úhel v dialogovém
oknü vepište numerickou hodnotu požadovaného úhlu.
V tomto pĥípadü se jedná o rotaci jednoduchou,
neboı na dokumentu se naše oko má na ìem
zachytit. Horizontály a vertikály jsou zcela zĥetelné. Vüĥím, že s takovouto úpravou nebudete
mít žádné problémy.
Máte pĥed sebou kouzelné fotograſe exotických
krajin nebo jiných zajímavých míst, jež jsou
kompoziìnü i expoziìnü dokonalé, ale pĥece
jaksi podvüdomü vnímáte fakt, že na nich není
nüco v poĥádku? Napĥíklad moĥe vypadá, že se
každou chvíli musí vylít z levého okraje fotogra-
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Obr. 3.3: Takto bude pravdüpodobnü vypadat obrázek fotografovaného dokumentu
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Obr. 3.4: Odhadnout vhodný úhel je záležitostí zkušeností – málokdy se povede urìit pĥesnü napoprvé

Obr. 3.5: Na obrázku mĵžete vidüt rozdíl mezi pĵvodním stavem
a stavem po úpravü
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