
najlepších
klávesových
skratiek 
vo Photoshope43



1. Cmd/Ctrl + ]

3. Cmd/Ctrl + Shift + [

5. Cmd/Ctrl + E

7. Cmd/Ctrl + J

9. Alt + ťah myšky

11. Cmd/Ctrl + D

Označenú vrstvu posúva smerom hore v zozname vrstiev.

Označenú vrstvu posunie na koniec zoznamu vrstiev (spodok).

Všetky označené vrstvy zlúči do jednej . Tak sa šetrí priestor v doku-
mente.

Veľmi často používaná skratka, kedy vieme rýchlo zduplikovať označenú 
vrstvu, ak nie je aktívny výber!

Kopírujeme masku na inú vrstvu. Užitočné vtedy, keď sa nám nechce 
tvoriť nanovo tvar masky, jednoducho ho skopírujeme.

Keď je aktívny výber, táto skratka ho zruší a vieme potom robiť zmeny 
na celej ploche dokumentu.

2. Cmd/Ctrl + [

4. Cmd/Ctrl + Shift + ]

6. Cmd/Ctrl + Shift + Alt + E

8. Alt + klik na masku

10. Ctrl/Cmd + A

Označenú vrstvu posúva smerom dole v zozname vrstiev.

Označenú vrstvu posunie na začiatok zoznamu vrstiev (hore).

Vďaka tejto skratke dokážeme zlúčiť všetky vrstvy a vytvoriť novú 
samostatnú vrstvu. Je to užitočné pri nedeštruktívnych úpravách.

Zobrazíme masku. Je to užitočné, keď chceme robiť priamo zmenu 
do masky.

Označí celú plochu dokumentu. To, čo sa nachádza vo výbere, vieme 
potom skopírovať a vložiť do iného dokumentu.
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12. Ctrl/Cmd + Shift + D

14. Ctrl/Cmd + Shift + I

16. Shift + ťah + medzera (space)

18. Ctrl/Cmd + M

20. D

22. Ctrl/Cmd + T

Ak náhodou zrušíme výber, môžeme ho obnoviť pomocou tejto 
klávesovej skratky. Pamätá si to posledný výber, ktorý sme vytvorili.

Keď je aktívny výber, obráti ho. Veľmi užitočná funkcia pri tvorení výberu 
na oblohe či pri iných situáciach, kedy je pozadie jednoduché.

Ak tvorím výber cez obdĺžníkový alebo elipsovitý výber a popri tom 
držím Shift a medzerník, som schopný navyše presúvať výber.

Táto klávesová skratka spustí na vrstve úpravu Krivky. Krivky sú veľmi 
užitočné pri nastavovaní svetlosti na vrstve. 

Zresetuje primárnu a sekundárnu farbu na bielu a čiernu.

Vďaka tejto klávesovej skratke dokážeme transformovať označenú 
vrstvu - zväčšiť/zmenšiť, rotovať, prípadne nakloniť.

13. Cmd/Ctrl +  Alt + A

15. Shift + ťah

17. Shift + F6

19. Shift + F5

21. X

Označí všetky vrstvy v dokumente. Keď sú označené, môžeme na nich 
robiť zmeniť - upraviť veľkosť, aplikovať fi ltre či zmazať vrstvy.

Ak tvorím výber cez obdĺžníkový alebo elipsovitý výber a popri tom dr-
žím Shift, som schopný vytvoriť štvorcový výber alebo kruhový.

Vďaka tejto klávesovej skratke sme schopný zmäkčiť hranu výberu - 
vďaka tomu budú vybrané objekty vyzerať reálnejšie.

Táto skratka spustí príkaz Výplň, kedy je možné vyplniť vrstvu buď 
čiernou, bielou alebo šedou farbou; prípadne retušovať.

Mení primárnu a sekundárnu farbu.
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24. L

26. V

28. S

30. C

32. P

Zvolí nástroj Lasso. Tento nástroj je užitočný pri upravovaní už 
existujúcich výberov alebo pri tvorení vlastného výberu.

Spustí nástroj Posun (Move tool). Vďaka tomuto nástroju vieme 
presúvať označené vrstvy.

Spustí nástroj Clone stamp, teda klonovacie razítko. Tento nástroj je 
veľmi obľúbený pri retušovaní - vieme kopírovať obsah na vrstve.

Spustí príkaz Crop, teda orezanie. Už ako napovedá názov, vieme orezať 
fotografi u podľa toho, ako potrebujeme.

Zvolí nástroj Pero. Vďaka tomuto nástroju vieme tvoriť čiary podľa toho 
ako chceme. Navyše vieme vďaka tomu vytvoriť presný výber.

23. Cmd/Ctrl + L

25. M

27. E

29. J

31. B

33. T

Veľmi podobná skratka ako Ctrl/Cmd + M, táto skratka spustí Úrovne 
na vrstve. Vďaka tomu vieme tiež pracovať so svetlosťou na vrstve.

Spustí obdĺžnikovitý výber. Vďaka tomuto výberu vieme vytvoriť - už 
ako z názvu napovedá - obdĺžnik :) ale ja štvorec, keď držíme Shift.

Spustí nástroj Guma. Keď je označená vrstva, vieme vygumovať 
(odstrániť) obsah na vrstve.

Spustí nástroj Spot healing, teda bodový retušovací štetec. Vďaka 
tomuto nástroju je možné odstrániť drobnosti na fotke.

Tento príkaz zvolí nástroj štetec. Štetec je najpoužívanejší nástroj na 
kreslenie a vďaka nemu dokážeme kresliť, retušovať, mazať, atď...

Zvolí nástroj Text. Vďaka tomuto nástroju vieme tvoriť texty na grafi ke.
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34. ] alebo [

36. F

38. Shift + ťah medzi záložkami PS

40. Ctrl/Cmd + R

42. Caps Lock

Vďaka tejto skratke vieme rýchlo zmeniť veľkosť štetca.

Vďaka tejto skratke meníme spôsob zobrazenie panelov vo Photo-
shope.

Táto skratka nám umožní prekopírovať označené vrstvy medzi 
dokumentami a vloží ich na rovnaké miesto.

Táto skratka zobrazí/schová pravítko. Pravítko je veľmi užitočný nástroj, 
keď chceme zarovnávať objekty.

Pozor na zapnutý Caps Lock, okrem toho že píšete s veľkým písmom, 
tak ak máte označený štetec, stratí sa Vám orámovanie štetca.

35. Ctrl + Alt + ľavé tlačidlo myšky
Alt + pravé tlačidlo myšky

37. Medzerník + ťah myšky

39. Cmd/Ctrl + Alt + I

41. Ctrl + H

43. Ctrl/Cmd + klik na vrstvu

Dynamická zmena rozmeru myšky. Ak ťaháme dole/hore, meníme  
tvdosť na štetci. Ak ťaháme doľava/doprava, meníme rozmer štetca.

Vďaka tejto skratke sa vieme posúvať po dokumente.

Táto skratka nám otvorí panel s rozmermi dokumentu. Vďaka tomu 
vieme zmeniť rozmer plátna, prípadne zmeniť DPI.

Len tak... nikdy neviete, kedy sa Vám to bude hodiť :) Keď sa Vám prestanú 
zobrazovať inteligentné vodítka, týmto príkazom ich opätovne zobrazíte.

Ak toto urobíme, vytvorí sa výber na vrstve - podľa toho, čo sa na nej 
nachádza. Vemi užitočná pomôcka, ktorá šetrí kopu času.

Tak čo na to hovoríte? Verím, že vám pomôžu tieto skratky!

www.phac.sk

Väčšinu z nich používam deň čo deň a šetria mi kopu času. Verím, že budú aj Vám.
Viac materiálov nájdete na stránke:
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