
Photoshop Elements 10

2. Správa Fotografií V Adobe Lightroom

Záchrana Dat

4. Správa Fotografií V Adobe Lightroom

PHOTOSHOP ELEMENTS 11 - První Dojmy

ČLÁNKY O ÚPRAVÁCH V PC 

Středa, 14 Říjen 2009 20:25

Další pokračování nepravidelného seriálu o úpravách a organizaci fotek pomocí Adobe Lightroom 2.

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

Jak jsem popsal v posledních dvou článcích, používám aktivně Adobe Lightroom 2 pro správu fotografií. Nyní 

bych se rád zaměřil na modul Develop, který umožňuje upravovat jak originální RAW soubory, tak i TIFF nebo 

JPG. V Galerii mám převážně fotografie zvířat a rostlin. Pravdou je, že cestou za zvířaty projíždím různorodými 

krajinami , tu a tam se zastavím a pokusím se krajinu zvěčnit. Nyní popíšu, jak se dá velmi rychle a efektivně 

využít celkem nenápadných funkcí Adobe Lightroom, které mohou snadno uniknout vaší pozornosti. Vezmu to 

krok za krokem, aby bylo zřejmé, jak probíhal můj myšlenkový postup.

1) Výběr fotografií

Pomocí Quick Collection jsem dal dohromady fotografie krajiny z několika zemí, které jsem do této doby projel. 

Kolekci jsem uložil jako Krajina web. Abych věděl, které fotky jsem již publikoval, označil jsem je zelenou 

barvou. Vybral jsem si jednu fotku, kterou budu upravovat v modulu Develop. Pro přepnutí do modulu Develop 

jsem použil klávesovou zkratku "D". Pak jsem ještě 2x stiskl "F", abych měl na obrazovce co největší prostor. 

(pokud vás zajímá, o čem to v tomhle odstavci vlastně mluvím, koukněte na předchozí dva díly) :-)

2) Přizpůsobení modulu Develop

Modul Develop jsem si přizpůsobil tak, že jsem vypnul zobrazení dvou panelů nástrojů (Split toning a 

Vignettes). Tyhle dva panely jsem nikdy nepoužil. Stačí kliknout do oblasti panelů pravým tlačítkem a 

odškrtnout co není třeba. Zároveň jsem pravý panel roztáhl směrem doleva na největší možnou hranici. Díky 

tomu je posun táhel mnohem jemnější a dají se tak lépe kontrolovat nastavené hodnoty.

3) Celkové zhodnocení obrázku

Fotografii jsem pořídil jednoho zářijového rána při východu slunce na Mariině vyhlídce v Českém Švýcarsku. 

Světelné podmínky byly náročné. Horní třetina fotky je zřetelně světlejší než spodní část. Jakékoli úpravy, 

které se aplikují na celý obrázek by tak měly poměrně nepředvídatelný efekt. Proto jsem jako první krok zvolil 

ztmavení horní části. Tím se měly obnovit i detaily v, na provní pohled, přepálené obloze. Využil jsem k tomu 

nástroj Přechod v horní liště. Není nutné, aby přechod pouze ztmavoval nebo zesvětloval, dají se mu přidat i 

funkce Kontrastu, Saturace, Clarity nebo Ostrost. Tyto možnosti za chvíli využiju jiným nástrojem. Zvolil jsem 

tedy zamýšlené ztmavení horní části tím, že jsem vybral snížení Expozice o -2 EV.

4) Úprava v panelu Basic

Nyní je obrázek tonálně poměrně vyrovnaný, takže jsem přistoupil ke zvýraznění detailů fotografie.

Exposure + 0,13 Obrázek byl celkově tmavý, mírná úprava expozice jej zesvětlila

Recovery + 26 Zachrání kresbu v přepalech, dodalo to trochu kresby do mlhy

Fill Light + 18 Vytáhne světla z temných stromů

Blacks + 12 Ořízne trochu stíny a dodá kontrast

Brightness + 50 Defaultně nastavená hodnota, neměnil jsem

Contrast +33 Původně nastaveno na +25, trochu jsem zvýšil kontrast

Clarity + 31 Dodá kontrast do středních tónů

Vibrance + 19
Zvýší barevnost, ale poněkud odlišně než Saturation, nesaturuje už saturované a tak je 

mnohem jemnější
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Saturation 0 Nepoužívám, viz Vibrance

5) Selektivní úprava pomocí Štětce

Fotku jsem doladil dalším nástrojem v horní liště - Efektový štětec. Dají se mu přiřadit už výše uvedené funkce. 

Nejdřív jsem využil Kontrast, který jsem dodal do oblastí mimo mlhu, jako druhý jsem využil mírné zvýšení jasu 

v obloze, která byla po přechodovém filtru tmavší, než jsem chtěl. Po nastavení hodnot stačí stisknout Enter a 

využít další štětec. Občas se dá takto selektivně přiřadit sytost, aniž by to ovlivňovalo zbytek snímku. Adobe 

Photoshop CS umožňuje podobné selektivní úpravy přes vrstvy spojené s maskou. Řešení Adobe Lightroom

zvládne úplně každý. Pokud najedete na "tečku", která označuje použitý štětec, a chvíli myší nepohnete, 

barevně se označí plocha, kde byl štětec použitý. Pokud přejedete zamýšlený prostor, stačí v nastavení štětce 

Density na "0" a místo přejet. Použití štětce se začne mazat. Nakonec jsem mírně doladil křivky. A fotka je 

hotová. Můžeme se podívat, jak vypadala Fotka je hotová, můžeme se podívat, jak vypadala před úpravou a 

nyní. V Adobe Lightroom se pro toto porovnání používá klávesa "\". V Adobe Lightroom se pro toto porovnání 

používá klávesa "\".

6) Virtuální kopie a porovnání

Možná jste si všimli, že se v modulu Develop načítá historie všech úprav, které při úpravě děláte. Pokud chcete 

s fotkou experimentovat a přitom nepřijít o původní úpravy, můžete vytvářet tzv. Virtuální kopie. Na nich si 

můžete zkoušet různé experimenty. Já jsem je využil pro ukázku fotky před a po úpravách. Kliknutím pravým 

tlačítkem jsem vytvořil virtuální kopii po načtení fotky a poté druhou po všech úpravách. Pak jsem je označil a 

otevřel v panelu pro porovnání klávesou "C". Můžete posoudit, jaké měly úpravy dopad na celkovou fotku.

V GALERII najdete první sadu krajinek. Přestože se nejedná o mou hlavní disciplínu, snad se vám některé 

budou líbit.
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JComments

Dobrý den, díky za tento článek. Chtěl bych se jen zeptat na pár doplňujících informací. Na jaké hodnoty 
snímek doostřujete či zda snímek vůbec doostřujete. Řídíte se při úpravách podle histogramu nebo 
podle subjektivního hodnocení snímku? Díky za odpovědi.
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