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Jak se vyznat ve vlastních fotkách? 

1. díl - Správa fotografií v Adobe Lightroom 2 (základní workflow)

2. díl - Správa fotografií v Adobe Lightroom 2 (organizace plochy v modulu Library)

3. díl - Úprava fotografií v Adobe Lightroom 2 (využití Přechodového filtru a Štětce)

4. díl - Porovnání kvality výstupů RAW z Lightroom a DPP

5. díl - Porovnání kvality mezi Lightroom 2, Lightroom 3 a DPP

Focením se vážněji zabývám poslední 4 roky. Za tu dobu se mi nahromadilo poměrně hodně snímků a vznikla 

otázka, jak to všechno ustát. V následujících řádcích bych rád popsal, jak jsem se s tím vypořádal já a třeba vás 

to bude inspirovat. Neočekávám, že se vám bude zamlouvat celý postup, možná zjistíte, že tudy cesta nevede. 

Alespoň budete vědět čemu se vyhnout. :-)

Den před publikováním tohoto článku vystavil na svém webu Ondra Prosický v podstatě identické pojednání. 

Oba články vznikly naprosto nezávisle a o to je možná zajímavější jejich porovnání. Naše workflow je totiž téměř 

identické. 

Na internetu lze najít celkem rozsáhlé diskuse na to „správné“ workflow pro správu a úpravu fotek. Relativně 

nedávno jsem se začal detailněji seznamovat s programem Adobe Photoshop Lightroom, jehož druhá verze 

nyní pomáhá při správě fotek milionům uživatelů po celém světě. Jeho organizace, logika a pohotové funkce 

jsou pro mě opravdovým vykoupením. Neznám lepší program, který by mé potřeby splňoval lépe. Přitom jeho 

síla není v množství funkcí, kterými by neoplývaly jiné programy, ale spíše v důmyslném umístění ovládacích 

prvků a rychlosti. Co mě na Lightroomu zatím mrzí je kvalita výstupů v porovnání s originálním programem 

Digital Photo Professional (DPP). Prováděl jsem mnoho porovnání, nastavil si Lightroom tak, aby byl DPP co 

nejbližší, v konečném výsledku je však výstup z Lightroomu o kapku horší, zejména u fotek s vyšším ISO. 

Jakmile se tvůrcům podaří nastavit takové algoritmy převodu RAW, které konkurují DPP, budu používat 

výhradně Lightroom. Na rozdíl od mnoha jiných programů mám totiž pocit, že Lightroom tvořil člověk, který 

fotografuje.

Než se do toho pustíme

Rád bych článků na toto téma zpracoval více, přesto neočekávejte vyčerpávající návod na Lightroom. Myslím, 

že bude povídání čtivější, když vám popíšu konkrétní případy, které jsem pomocí Lightroomu rychle vyřešil a 

popíšu vše krok za krokem (budu se snažit psát i důvody jednotlivých kroků). Takže pokud vás tento delší úvod 

neodradil, pojďme na to.

Fotografické víkendy

Přestože je mé srdce navždy spojeno s tropickou krajinou a celý rok se těším, až se mi podaří na 14 dnů tuto 

krajinu navštívit, není možné se fixovat pouze na tento krátký výlet. Cesty do tropů jsou pro mě spíše 

vyvrcholením fotografického putování po ČR a Evropě. Letos jsem od března do července za fotkami najel více 

než 15000 km. Vše jsem si naplánoval již v zimě, kdy jsem si na každý víkend naplánoval výlet za zajímavým 

objektem a poctivě tento plán plnil. Navštívil jsem jezero Hornborga s jeřáby popelavými, tulipány v Holandsku, 

papuchalky a tereje v Irsku, čtyřikrát jsem strávil víkend na Slovensku se vzácnými orchidejemi, vlhami, jasoni a 

tesaříky. Po Čechách jsem navštívil lokality doslova od Aše až k Ostravě. Do této chvíle mám v archivu 9939 

fotek z letošního roku. Z toho jsem nejvíce fotek nafotil v květnu (3200). Polovinu všech letošních fotek jsem 

nafotil se Sony A700, druhou polovinu s Canon EOS 50D. Nejvíce fotek mám focených na ISO 320 a 400

(celkem necelých 5000), nejoblíbenější clonu mám 5,6 a 6,3 (také celkem 5000 fotek). To jsou informace, které 

jsem během pár sekund vyčetl z Lightroomu. Jak si ale udržet zdravý rozum a najít mezi těmi deseti tisíci 

fotkami tu jednu, kterou dám třeba do časopisu nebo na zeď?

1. Správa fotografií v Adobe Lightroom 

DOMŮ FOTOGALERIE ČLÁNKY NABÍDKA ODKAZY AUTOR
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Prevence je základ - program Zoner nebo FastStone

Bylo by fajn, kdybych byl natolik poctivý a po přetažení fotek hned provedl jejich katalogizaci. Protože je v 

Lightroomu vše poměrně rychlé, stačí to bohatě 1x 14 dní. Když jsem se před měsícem rozhodl, že budu 

využívat katalogizaci přes Lightroom, čekalo na mě 23000 fotek. Zvládl jsem to za 3 dny. Takže, jak na to? Mé 

workflow začíná v programu Fast Stone. Je to obdoba programu Zoner Photo Studio, je však o poznání 

menší, rychlejší, je zadarmo a pro mé účely bohatě stačí, respektive, je mnohem efektivnější. Výhoda Fast 

Stone spočívá v rychlosti načítání samotného programu, rychlosti načítání fotek a optické podobnosti se 

Zonerem, na který jsem byl zvyklý (působí jako jiný skin Zoneru). Fotografie stáhnu z karty do PC pomocí 

CTRL+C a CTRL+V. Lightroom tuto funkci také umí, dokonce automaticky po připojení karty, já ji však 

nepoužívám, protože to poměrně dlouho trvá. Každý obrázek se řadí do katalogu, vytváří se miniatura a to na 

všechny fotky z karty, tedy i na ty špatné. Po přetažení fotek do PC otevřu Fast Stone a probíhá velké mazání

všeho, co se mi nelíbí. Mazání fotek dělám ve dvou fázích. Nejprve projdu jednu fotku za druhou a mažu 

všechno, co je rozmazané nebo kompozičně špatné (míněno useklé křídlo ptáka, oříznutý květ orchideje apod.). 

Po této selekci probíhá druhé kolo, které má za úkol najít to nejlepší ze série „stejných fotek“. Rostliny často 

fotím v sérii 3-5 fotek, protože si s nimi často pohrává vítr a těžko se dá spolehnout na jednotlivé „cvaky“. 

Vznikne tak menší série fotek jednoho motivu. Mou snahou je zachovat ze série pouze jednu, nejlepší fotku. Ty, 

které byly na první pohled rozmazané, jsem vyfiltroval v první fázi mazání. Fast Stone podporuje porovnání 

fotek, velmi podobně jako Zoner (lze vybrat pouze 4 fotky). Označí se 4 stejné fotky, stiskne „P“ jako 

Porovnat a z fotek se vybere ta nejostřejší. Zbytek jde nemilosrdně do koše. Snažím se tak soustředit na 

motivy. Od každého motivu stačí jedna až dvě dobré. Pokud jsou dvě fotky identicky dobré, tak prostě jednu z 

nich smažu. Teprve takto promazané fotky zkopíruji na záložní disk a poté nahraji do Lightroomu. Místo 

dlouhého nahrávání třeba 600 fotek z karty se do mého archivu dostane třeba jen 50-60. Abych takovou čistku 

provedl přes Lightroom, musel bych do něj nahrát všech 600 fotek a pak čekat na načtení každé z nich v plné 

velikosti, abych zjistil, zda jsou ostré či nikoli. Lightroom na každou fotku nahrává tzv. Presets, tedy určitou 

formu úprav a otvírání jedné fotky zabere třeba 6 sekund. To je hodina jen na to, abych všechny fotky viděl v 

plném rozlišení, přitom označení a vymazání každé fotky zabere taky nějakou tu sekundu. Cestou autobusem do 

práce jsem měl pomocí Fast Stone promazáno 700 fotek orchidejí ze dvou víkendů a zabralo mi to jen 40 minut. 

Od této chvíle se přesunem do slibovaného Lightroomu a můžeme čarovat :-)

Shrnutí: Přinesu fotky domů – přenesu do PC – přes Fast Stone promažu všechno nepovedené a zduplikované 

– zkopíruji fotky na záložní disk – přenesu fotky do Lightroomu
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Správa fotek přes Lightroom

Abychom s Lightroomem mohli pracovat, je třeba fotky do Lightroomu přenést. Jak jsem zmínil, lze nastavit 

automatické přenosy ze zařízení (karta, disk apod). Na můj vkus to probíhá trochu nekontrolovatelně, já osobně 

to dělám ručně. Nezabere to žádný čas navíc a mám kontrolu, co se v Lightroomu děje. Fotky na záložním 

disku mám vložené do složky s názvem Fotografie, ve které mám uloženy složky s fotkami. Na první pohled 

drobnost, ale v praxi je to velmi užitečné. Pokud chcete vidět všechny fotky najednou a hledat v nich třeba ty, 

které jste udělali na jaře bez ohledu na rok, kliknete na souhrnnou složku Fotografie a filtrem prohledáváte vše 

najednou. Navíc máte na první pohled jasno o počtu všech fotografií.

Import fotek do Lightroom: File - Import photos from disk. Pokud budete používat souhrnnou složku 

Fotografie, stačí do ní přesunout promazané fotky, kliknout na ni pravým tlačítkem a vybrat Synchronize Folder. 

Lightroom načte nové fotky automaticky. Takto to dělám já.

Složky fotografií vkládám do kategorií podle země pořízení. Další dělení nepoužívám. Jsou to přeci jen moje 

fotky a o každé přesně vím, kde vznikla (neplete se mi strom z pralesa v Bleize a Thajsku), navíc pro další 

hledání už používám klíčová slova (KS). A právě klíčová slova jsou tím zázrakem, který si mě v Lightroomu 

získal. Tuto funkci využívá řada programů a není na ní nic převratného. Přesto je jejich tvorba a práce s nimi v 

Lightroomu vyřešena asi nejlépe. Před přiřazováním klíčových slov je třeba vytvořit jejich strukturu. Dlouho jsem 

přemýšlel, jak to pojmout a nakonec jsem došel k následujícímu stromu. Nejprve jsem vytvořil hlavní kategorie, 

aby nevznikal nepřehledný obří strom KS.

KRAJINA – slouží jako samostatné klíčové slovo pro motiv krajina a dále sem patří biotopy, kde jsem fotky 

pořídil (útes, prales, louka, moře, zoo)

LIDÉ – slouží jako samostatné klíčové slovo a zároveň přehled mých přátel, které jsem vyfotil

ROČNÍ OBDOBÍ - zde jsou kategorie Jaro, Léto, Podzim, Zima a v nich i jednotlivé měsíce, Lightroom umí 

využít podobně řešený automatický filtr, ale vždy jen z určitého roku, ne ze všech fotografií. Takto si mohu 

plánovat focení podle ročních období. Vím, že daná rostlinka kvetla, zvíře mělo námluvy nebo ptáci krmili mladé.

ROK – zde mám zadáno, jaký rok fotka vznikla, má to svůj účel, i když je to ve filtru

ROSTLINY – fotografie rostlin patří k mému oblíbenému tématu, i když pro mnohé nejsou dostatečně strhující. 

Pro mé účely stačí rozdělit rostliny do skupin Orchideje a Ostatní. Orchideje mám pak navíc roztříděné do druhů 

pro snadné vyhledávání

TECHNIKA – možná se to zdá zbytečné, protože Lightroom umí tyto informace filtrovat, přesto to má svůj účel, 

o kterém až za chvilku. Mám tu své objektivy, blesk a další příslušenství

ZEMĚ – procestoval jsem už řadu zemí a někdy mě zajímá, co jsem kde viděl

ZVÍŘATA – všeobecně všechno, co nekvete, mám je nejpodrobněji roztříděné na obratlovce a bezobratlí

Klíčová slova se v Lightroom tvoří kliknutím na "+" na panelu Keyword List. Jakmile jsem vytvořil dostatečně 

podrobný strom klíčových slov, začal jsem je přidávat k fotkám. Pro přidání technických údajů se dá využít 

filtru Lightroomu. Vyfiltrované fotky pak všechny označím a hromadně jim přidám klíčové slovo třeba „EF 

400/5.6“. Filtr zruším, nastavím jiné kritérium (třeba rok, měsíc …) a znovu hromadně označím. Fotkám z 

března rovnou přidám i klíčové slovo „jaro“. Stejně jednoduché je přidávání klíčového slova země, odkud fotka 
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pochází. Další fází, kterou lze dělat takto hromadně, je přidání prostředí, ze kterého fotky pocházejí. Pokud se 

celý den lopotím za kytkami na louce a v lese, budu mít jen dvě velké skupiny fotek. Trochu náročnější je 

přidávání klíčových slov pro jednotlivé druhy. 

Například focením v Irsku jsem archiv rozšířil o 6 druhů ptactva (papuchalk, alka, alkoun, terej, kormorán, 

kavče). Tyto motivy se střídaly, takže jsou za sebou chvíli papuchalci, chvíli alky, pak kormorán, papuchalk a 

zase alka. Přidávat slova procházením jednotlivých fotek by bylo zdlouhavé a tak si fotky značím barevnými 

štítky. Červeně Papuchalky, Zeleně Alky … Jakmile projdu všechny hlavní skupiny, vyfiltruji jen červené a 

přidám jim klíčové slovo „Papuchalk bělobradý“ a zároveň zaškrtnu všechny nadřazené složky – Alkovití, 

Ptáci, Obratlovci, Zvířata. 

Potom se podívám, jaké motivy zůstaly neoznačené – místo filtru s barevným štítkem se vybere filtr bez 

jakéhokoli štítku. Prohlídnu si motivy a začnu jim přidávat hvězdičky, tak získám dalších 5 filtrů/motivů. 

Hromadně jim podle hvězdiček přidám klíčové slovo jako krajina, moře apod. Nakonec zruším všechny filtry, 

označím všechny fotky a zruším u nich najednou všechny barvy a hvězdičky. Pro účely dalšího filtrování budu 

používat jen klíčová slova a barvy s hvězdičkami budou sloužit pro jiné účely. Třeba pro výběr do článku nebo 

pro tisk.
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Shrnutí: Přenesené fotografie do Lightroomu označím barevnými štítky podle motivu - Vyfiltruji jednotlivé barvy -

Přidám hromadně Klíčová slova - V případě potřeby přidám další rozlišovací znak: hvězdičky

Posledním krokem je pak možnost filtrování podle EXIF. Nejraději si zadávám 4 filtry - Camera, Lens, Aperture, 

Shutter Speed, kterými mohu zjistit, jak některé fotky vznikly. Zjistím tak informace, které jsem psal v úvodu 

tohoto článku. Přestože se informace v EXIF o foťáku a objektivu tahají přímo z fotky, vkládám tyto informace 

také jako klíčová slova. Důvodem je fakt, že po vložení na web mohu do popisu fotky zkopírovat celý balík 

klíčových slov a uživatelé si pak mohou hledat na mém webu fotky i podle parametrů foťáku. Tuto funkci mám v 

galerii zatím jen v testovací fázi. Mým plánem je nastavit vyhledávání v galerii podobným způsobem, jak 

fungují EXIF filtry v Lightroom. Ale jak to tak chodí, než tuto funkci zprovozním, zavede ji někdo jiný přede 

mnou :-)
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You are here:   Home ČLÁNKY TECHNIKA Úprava fotografií v PC 1. Správa fotografií v Adobe Lightroom 

V příštím díle tohoto miniseriálu o Lightroom se zaměřím na další výbornou vlastnost tohoto programu, která 

mi pomohla uspořádat jednu stálou expozici. Další díl bych pak rád věnoval modulu Develop a srovnání s 

DPP, o kterém jsem se zmínil v úvodu. To je ostatně důvod malé ankety, kterou mám posledních pár týdnů na 

úvodní stránce. Děkuji za váš hlas.

1. díl - Správa fotografií v Adobe Lightroom 2 (základní workflow)

2. díl - Správa fotografií v Adobe Lightroom 2 (organizace plochy v modulu Library)

3. díl - Úprava fotografií v Adobe Lightroom 2 (využití Přechodového filtru a Štětce)

4. díl - Porovnání kvality výstupů RAW z Lightroom a DPP

5. díl - Porovnání kvality mezi Lightroom 2, Lightroom 3 a DPP
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