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V prvním dílu volného seriálu o Lightroomu, jsem se zabýval organizací fotek. Dnes bych se rád zaměřil na další 

výbavu Lightroomu, kterou s oblibou využívám. Jak jsem psal již minule, nebude se jednat o vyčerpávající návod 

na LR, ale takové shrnutí toho, co z možností LR využívám pro svou práci s fotkami já.

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

Organizace plochy a příprava fotografií na výstavu

V prvním dílu volného seriálu o Lightroomu, jsem se zabýval organizací fotek. Dnes bych se rád zaměřil na 

další výbavu Lightroomu, kterou s oblibou využívám. Jak jsem psal již minule, nebude se jednat o vyčerpávající 

návod na LR, ale takové shrnutí toho, co z možností LR využívám pro svou práci s fotkami já.

Organizace pracovní plochy

Lightroom může mít mnoho podob. Nejběžnější pohled je na obrázku výše. V Záložce Library (Knihovna) je 

uprostřed mřížka s fotkami (Grid – G) a kolem ní jsou 4 panely. Po stranách je to strom složek a EXIF s 

klíčovými slovy. Dole jsou fotky z mřížky převedeny do pásu a nahoře jsou 3 panely (ono to tak na první pohled 

nevypadá, ale za chvíli se to ukáže) – Lišta programu, Menu programu a Logo s odkazem na jednotlivé 

moduly. Když pracuji v LR, snažím se udržet pracovní plochu co největší a minimem zbytečných polí. Využívám 

tedy několik klávesových zkratek, které šetří čas i místo na ploše.

SHIFT + TAB – schová a znovu ukáže horní a boční panely

TAB – schová a znovu ukáže pouze boční panely

F – zvětší okno na celou obrazovku tím, že nejprve schová lištu programu a pak i menu

G – přepíná program do modulu Library

D – přepíná program do modulu Develop

LR má mnohem více zkratek, ale tyhle mi vystačí na 90% práce, a když potřebuji něco jiného, tak prostě kliknu 

myší. Vzhled „mého“ Lightroomu je tedy následující. Ukryji všechny lišty (SHIFT+TAB), odkryji pouze boční

(TAB) a ty v případě nepotřeby schovám, abych měl co nejvíce místa na miniatury. Pak dvakrát ťuknu na „F“, 

abych měl ještě více místa. 

2. Správa fotografií v Adobe Lightroom

DOMŮ FOTOGALERIE ČLÁNKY NABÍDKA ODKAZY AUTOR
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Úpravou plochy to ještě nekončí, dále si nastavuji popisky kolem miniatur, abych měl přehled o všem, co 

potřebuji. Nad fotkou využívám nastavení Exposure and ISO, které mi ukazuje 3 nejdůležitější informace z 

EXIF a pod fotkou mám její rozměry. Název fotky se ukazuje po kliknutí na panelu Info, na spodní liště, kde 

mám aktivované barevné štítky, hvězdičky a praporky. Takhle tedy vypadá moje plocha v LR. Velikost 

miniatur se dá korigovat pomocí táhla vedle zmíněného panelu Info. Co je u LR naprosto luxusní, je fakt, že se 

při změně velikosti miniatur automaticky přizpůsobují velikosti volného prostoru. Nevzniká tak nikdy prázdné 

místo, jako třeba v Zoneru nebo FastStone. Navíc je změna velikosti miniatur okamžitá. Nastavení panelů si LR 

pamatuje, takže při dalším startu dám jenom F – F a můžu pracovat. Pravé nadšení jsem zažil nedávno, kdy 

jsem původní 17“ monitor nahradil širokoúhlým 22“. Tím získá práce v LR doslova nový rozměr, aktivací 

postranních lišt zůstává stále dost prostoru pro práci. Pro většinu lidí je tento rozměr monitoru standardem nebo 

povinným minimem. Já se někdy přistihnu, že jen tak klinu na fotku, abych viděl, jak krásně vypadá na tak 

velkém formátu :-) 

Příprava fotografií na výstavu nebo do článků

Před časem jsem byl osloven, abych připravil 20 fotografií ptactva napříč mým portfoliem. Účel tohoto výběru 

je tak ušlechtilý, že po jeho realizaci sepíšu samostatný článek. Pro podobné účely má LR naprosto geniální 

funkci – Collections (Kolekce). Ta umožňuje seskupit fotografie z různých složek, aniž byste jimi museli 

fyzicky pohnout. Využitím klíčových slov dohledáte potřebné foto a označíte kolečkem vpravo nahoře „Add to 

Quick collection (QC)“. Pomocí Klíčových slov a Collections dokážete dát dohromady potřebné fotografie 

během pár minut. Velkou výhodou LR je také fakt, že umí pracovat off-line, tedy bez fyzické přítomnosti fotek. 

Pracujete pouze s miniaturami, které nezabírají příliš mnoho prostoru. Např. mých 23 tisíc fotek se vejde do 

250 MB (originály mají asi 450 GB). Můžete tak pracovat mimo dosah originálů a po připojení na disk s fotkami 

dále pracovat. Po výběru fotek do QC uložím fotky do stálé kolekce (kliknout pravým tlačítkem na QC a vybrat 

Save QC). Součástí dialogového okna, které se otevře je možnost po uložení vymazat QC. 

Již velmi brzy najdete na mém webu značně pozměněnou sekci Orchideje ČR a právě QC mi pro tento účel 

posloužily královsky. Procházel jsem svých 1000 fotek našich orchidejí a pouze označoval QC fotky, které zde 

budu publikovat. Vznikla kolekce Orchideje galerie, která bude obsahovat 60 fotografií 30+1 druhů našich 

orchidejí. 

Page 2 of 3Petr Bambousek | Wildlife Photography - Lightroom 2

30.11.2012http://www.sulasula.com/blog/technika/uprava/74-lightroom-2.html



You are here:   Home ČLÁNKY TECHNIKA Úprava fotografií v PC 2. Správa fotografií v Adobe Lightroom

Ve spojení s prvním dílem povídání je to vše o modulu Library v Adobe Lightroom. Pokusil jsem se přiblížit, jak 

mi pomáhá usnadnit život ve správě fotografií. V dalších dvou dílech se zaměřím na modul Develop, který 

umožňuje upravovat fotografie a vyvolávat RAW soubory. V tomto ohledu přináší LR opravdové „vychytávky“ a 

dokáže zachránit mnoho, na první pohled ztracených, fotografií. Lze ho využít jak pro snímky ve formátu RAW, 

tak i TIFF a JPG.

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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