
Ako postupovať 
pri úprave a retuši 
akejkoľvek fotky?



Pár slov na úvod
V tejto príručke sa pozrieme na 2 odlišné situácie, ako 
postupovať pri retuší a úprave - spracovanie portrétu a 
spracovanie krajinky.
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Postupujte podľa uvedených a odporúčaných krokov. Pri 
každej úprave si nezabudnite vytvoriť novú vrstvu, do ktorej 
budete vkladať danú úpravu - základ je pracovať 
nedeštruktívne.

Ak budú niektoré techniky pre Vás neznáme, viac informácií 
viete nájsť na internete či YouTube.

V tejto príručke nájdete na konci každej časti aj tzv. mapu 
úprav, aby ste videli, na akých miest sa aplikuje úprava.

Neberte tento návod ako dogma :) Ak ste zvyknutý na iný 
postup a vyhovuje vám, kľudne s ním pokračujte.

Ako 
postupovať pri 
úprave 
a retuši fotiek?

Viac informácií na www.phac.sk
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Tento návod sám používam a odporúčam ho aj svojím 
klientom. Jedná sa o postup, pri ktorom nestratíte kopu času 
pri dodatočných úpravách. Dobre si prezrite svoju fotografiu, 
premyslite si, čo chcete upraviť a pustite sa do toho podľa 
nasledujúcich strán.



ÚPRAVA A RETUŠ 
PORTRÉTU
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PORTRÉT

1 Frekvenčná 
separácia

Krok č. 1 - Retuš

Pri úprave portrétu vždy začíname s 
retušovaním. Nikdy nie s úpravou farieb. 
Postupujte podľa nižšie uvedeného 
zoznamu:

๏ slúži na vyhladenie pleti 
๏ obľúbená technika medzi profesionálmi 
๏ umožňuje nedeštruktívne editovať 

mastnú kožu bez straty pórov na tvári

2 Retuš 
prostredia

๏ zameriavame sa na veci, ktoré berú 
pozornosť - ľudia v pozadí, odpadky, atď 

๏ všetky zmeny vkladáme na novú, 
prázdnu vrstvu 

๏ retušujeme pomocou nástrojov ako 
klonovacie razítko, záplata alebo 
retušovací štetec

3 Retuš nepekných 
miest

๏ zameriavame sa na vrásky, kruhy pod 
očami, vyrážky, atď 

๏ retuš môžeme vykonať na novej vrstve 
alebo využijeme frekvenčnú separáciu



MAPA ÚPRAV
1

Frekvenčná separácia 
Najčastejšie sa aplikuje na 
tvár, keď chceme vyhladiť 

kožu. 
 

Snažíme sa vytvoriť jemný 
prechod medzi svetlejšími 
a tmavšími miestami na 

pleti. 

Aplikujeme na celú tvár 
postupne.

2 3

Retuš prostredia 
Ak sa nachádza na fotke 

niečo, čo berie pozornosť, 
mali by sme to odstrániť. 

Túto úpravu aplikujeme 
mimo frekvenčnú 

separáciu.

Retuš nepekných miest 
Ak máme na fotografii 

kruhy pod očami, vrásky 
alebo iné nepekné veci, v 
tomto kroku ich ideme 

odstrániť. 

Tento typ retuše môžeme 
aplikovať aj na 

samostatnú vrstvu, no 
najlepšieho výsledku 

dosiahneme, ak to 
aplikujeme priamo do 
frekvenčnej separácie.
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1 Svetelná 
korekcia

V tomto kroku sa zameriavame na 
úpravu prepálených farieb na fotografii, 
vylepšujeme farebný nádych na fotke a 
upravujeme konkrétne miesta na fotke.

๏ na fotke hľadáme príliš tmavé / svetlé 
miesta a tie opravíme 

๏ používame oba nástroje - aj Photoshop 
(prostredníctvom vrstiev úprav) aj 
Camera RAW 

๏ snažíme sa zvýšiť kontrast medzi 
svetlými a tmavými miestami

2 Farebná 
korekcia

๏ zameriavame sa na farby vo fotografii - 
obielime zuby, nastavíme prirodzenú 
pleťovku, rozjasníme oči, oživíme pery 

๏ používame oba nástroje - aj Photoshop 
(prostredníctvom vrstiev úprav) aj 
Camera RAW 

๏ Upravujeme sýtosť farieb. K tomu nám 
slúžia 2 nástroje s názvom Živosť a 
Sýtosť. Živosť sa používa na portrétoch. 
Sýtosť na krajinkách.

Krok č. 2 - Úprava farieb

PORTRÉT



MAPA ÚPRAV
1

Svetelná korekcia 
Zameriavame sa na prepálené miesta. Tie 

väčšinou vznikajú na pozadí (obloha) alebo 
pri ohyboch oblečenia, atď…
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Farebná korekcia 
Snažíme sa upraviť nádych fotky. 
Môžeme ísť do teplých alebo do 

studených farieb. 

Potom sa môžeme zamerať na lokálne 
úpravy na tvári.

Vlasy 
Zvýrazníme farbu 
vlasov pomocou 

vrstiev úprav

Pery 
Môžeme zvýrazniť pery 

(prelínacie módy)

Oči 
Rozjasníme oči 

pomocou prelínacích 
módov alebo pomocou 

Camera RAW
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1 Zaostrenie

๏ slúži na zvýraznenie očí, pier, šperkov, 
vlasov - menších častí na fotke 

๏ najprecíznejší výsledok dosiahneme 
pomocou High Pass filtru

2 Dodge & Burn

๏ slúži na vytvorenie lokálneho kontrastu 
na fotke - vďaka tomu vytiahneme 
hlavnú postavu viac do popredia 

๏ svetlé miesta zosvetľujeme a tmavé 
miesta stmavujeme 

๏ objekt na postave pôsobí viac 3D

3 Zkvapalnenie 
(Liquify)

๏ slúži na zväčšenie/zmenšenie oči, líc, 
nosu či čohokoľvek na tvári 

๏ vieme zúžiť driek na postave 
๏ zväčšiť svaly na mužskej postave 😋

Krok č. 3 - Záverečné úpravy 
1. časť

Ideme do finále! Počas tohto kroku 
budeme pridávať do fotografie 
špeciálne “ingrediencie” na jej vylepšenie.
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4 Camera RAW

Krok č. 3 - Záverečné úpravy 
2. časť

๏ vďaka tomuto filtru vieme v základnej 
záložke urobiť globálne úpravy na celej 
fotke 

๏ v tomto kroku aplikujeme nastavenie 
Zreteľnosť (Clarity) a Textúra (Texture) 

๏ môžeme pridať vignettu

5 Orez

๏ vďaka orezaniu vieme dosiahnuť krajšiu 
kompozíciu na fotke 

๏ využívame princíp tretín 
๏ umiestňujeme objekt do jednej z 

vyznačených tretín 
๏ výsledok tak pôsobí prirodzenejšie



MAPA ÚPRAV

1

High pass zaostrenie 
Používa sa na zvýraznenie 
očí, perí, šperkov či vlasov. 

Základ je, aby zvýraznený 
objekt bol malý.

2 3

Dodge & Burn 
Zosvetlenie (Dodge) sa 

aplikuje na svetlé miesta a 
Stmavenie (Burn) sa 

aplikuje na tmavé miesta 
na fotografii. 

Vďaka tejto technike 
vzniká kontrast na tvári a 

tvár tak vystupuje do 
popredia.

Liquify 
Aplikuje sa na tvár podľa 
toho, čo chceme vylepšiť. 

Môžeme dodať objem 
vlasom. Môžeme zväčšiť 
pery či oči. Môžeme zúžiť 

driek, atď…



UKÁŽKA TECHNÍK

1 Frekvenčná  
separácia

2

3

Zaostrenie 
pomocou 
High pass

Dodge & Burn 
technika

Graphic Art News

franciscasousa
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1 Retuš 
prostredia

V tejto časti budeme odstraňovať 
všetko, čo sa nemá nachádzať na našej 
fotografii.

๏ odstraňujeme všetko, čo zbytočne berie 
pozornosť na fotke 

๏ odstraňujeme ľudí z fotky 
๏ odstraňujeme odpadkové koše 
๏ odstraňujeme odlesky na fotke

Krok č. 1 - Retuš

KRAJINKA



MAPA ÚPRAV
1

Retuš prostredia 
odstraňujeme objekty, 

ktoré zbytočne berú 
pozornosť, napr.: ľudia na 

ľoďkách
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1 Lens 
correction

Krok č. 2 - Úprava farieb 
1. časť

๏ pri širokouhlých objektívoch sa 
deformuje krajinka 

๏ pomocou Lens correction sa napraví 
pohľad na krajinku

2 Svetelná 
korekcia

๏ vyváženie bielej 
๏ kontrola “prepálených” preexponovaných 

/ podexponovaných miest 
๏ používame pri tom slider Highlights 

(svetlé miesta) / Shadows (tiene) 
๏ nastavíme kontrast

3 Farebná 
korekcia

๏ zameriavame sa na sýtosť farieb 
๏ používame oba slideri: aj Živosť 

(Vybrance) aj Sýtosť (Saturation) 
๏ môžeme zmeniť aj farebný nádych fotky 

pomocou teploty a odtieňu

Pri úprave farieb sa zameriavame na 
samotný vzhľad fotografie a 
kontrolujeme dominanté farby.
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1 Lineárne/radiálne 
prechody

๏ pomocou týchto prechodov sme 
schopný vytvoriť selektívne úpravy 

๏ zameriavame sa oblohu a vyvažujeme 
jej svetlosť 

๏ prípadne sa môžeme zamerať na 
menšie celky a upraviť ich samostatne 

๏ výhoda týchto prechodov je v 
dokonalom preľnutí úpravy s 
originálom. Inak povedané - nie je 
viditeľný zásah.

2 HSL úpravy

๏ vďaka HSL úpravám vieme vytvoriť 
unikátny vzhľad na fotke 

๏ vieme upravovať všetky farby a aj ich 
sýtosť a svetlosť 

๏ zameriavame sa na jednu výraznú farbu

KRAJINKA
Krok č. 2 - Úprava farieb 

2. časť



MAPA ÚPRAV
1

Svetelná korekcia 
Kontrolujeme, či nie sú na 

fotke príliš svetlé/tmavé 
miesta a tie opravíme

2 3
Farebná korekcia 

Potlačíme/zvýrazníme 
sýtosť farieb podľa toho, 

akú náladu chceme 
nastaviť na fotke. 

Môžeme experimentovať 
a upraviť aj samotný tón 

fotografie (nastavenie 
teploty a odtieňu v 

Camera RAW)

HSL úpravy 
Pre zdramatizovanie 

môžeme nastaviť na zelenej 
farbe studenší odtieň, 
sýtosť alebo svetlosť.

Ostatné farby potlačíme 
(zdesaturujeme).
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V tejto časti okoreníme fotografiu o pár 
nevyhnutných techník. Vďaka tomu 
fotografia nadobudne dychberúci vzhľad.

Krok č. 3 - Záverečné úpravy

KRAJINKA

1 Zaostrenie

๏ slúži na zvýraznenie očí, pier, šperkov, 
vlasov - menších častí na fotke 

๏ v prípade krajinky sa môžeme zamerať 
na hory, oblaky, … 

๏ najprecíznejší výsledok dosiahneme 
pomocou High Pass filtru

2 Dodge & Burn

๏ slúži na vytvorenie lokálneho kontrastu 
na fotke 

๏ objekt alebo časť fotky tak viac vystúpi 
do popredia, čím sa vytvorí “3D efekt” 

๏ svetlé miesta zosvetľujeme a tmavé 
miesta stmavujeme
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Krok č. 3 - Záverečné úpravy

KRAJINKA

3 Camera RAW

๏ vďaka tomuto filtru vieme nastaviť 
jedinečný vzhľad na finálnej fotke 

๏ v tomto kroku aplikujeme nastavenie “
Zreteľnosť (Clarity)” a “Textúra (Texture)” 
v základnej záložke “Basic úpravy” 

๏ môžeme pridať vignettu 
๏ môžeme pridať duálne tónovanie 
๏ pri duálnom tónovaní nastavujeme 

teplé farby do svetlých miest a studené 
farby do tmavých miest

4 Zmena pozadia

๏ účel je dodať dramatickú náladu do 
fotografie 

๏ môžeme to urobiť ručne aj automaticky 
๏ pre automatickú voľbu zvoľte vo 

Photoshope menu Úpravy (Edit) => 
Výmena pozadia (Sky replacement) 

๏ postupujte podľa pokynov na 
obrazovke



MAPA ÚPRAV
1

Zaostrenie 
Najvýraznejší efekt bude, 

keď zaostríme hory a 
vodu.

2 3

Dodge & Burn 
Možeme sa zamerať na 
tieňovanie pri horách či 
na vodnej hladine, aby 

výsledok nepôsobil 
príliš “plocho”.

Zmena pozadia 
Ak sa nám nepáči 

jednoduché pozadie ako 
je na obrázku, môžeme 

ho zdramatizovať 
pomocou zmeny pozadia.

4
Camera RAW 

Môžeme aplikovať 
Zreteľnosť (Clarity) pre 

nastavenie doslova 
dychberúceho vzhľadu.


