
1) Otevření programu

Jako první si otevřeme program „Adobe Photoshop“.

 



2) Otevřeme fotky
Nyní si otevřeme všechny fotografie které chceme na montáž požít.

Postup:
1) soubor (1) ->otevřít (2)

2) Vybrat fotky (3) -> otevřít (4)

3) Jako poslední je dotaz na barevný profil (5), kde musíme zakliknout POUŽÍT VLOŽENÝ PROFIL (6) a potvrdíme (7).

 



V našem případě to bude vypadat takto.

 



Nyní přejdeme k odstranění pozadí u fotek

Odstranit pozadí můžeme čtyřmi způsoby. 

Nejpřesnější z nich je nástroj PERO (1), dále pak MAGNETICKÉ LASO (2), KOUZELNÁ HŮLKA (3) , posledním a nejméně přesným 
je nástroj GUMA (4). Pokud máme rozfoukané vlasy, nebo podobný „problém“ použijeme ve FILTRech nástroj ODDĚLIT.

Já nyní použiji ve FILTRech nástroj ODDĚLIT



FILTR – ODDĚLIT

• Postup:
• 1 – štětcem (1) obtáhneme to, co chceme aby v obraze zůstalo. V pravém horním rohu 

(2) si můžeme nastavit velikost stopy
• 2 – když máme obtaženo vezmeme si nástroj kbelík (3) a vyplníme prostor, který 

chceme aby zůstal.
• 3 – potvrdíme.



Nějak takhle by to mělo vypadat…

Drobné nedostatky vygumujeme..



To samé nyní provedu i s hrnkem 

 



Nyní si vytvoříme nový soubor

Klikneme na soubor (1) -> otevřít (2) ->otevře se nám tabulka (3) kde si můžeme 
vyplnit název souboru (4), dále si nastavíme u šířky a výšky (6) centimetry (5) až 
poté můžeme nastavit velikost obrázku, neměli bychom také zapomínat na rozlišení 
(7). Když vše máme, tak potvrdíme (8)



Vkládání

Nyní máme vytvořený nový soubor a montáž můžeme začít vkládat do 
nového souboru. Použijeme k tomu nástroj PŘESUN (1).



Přetahování  fotek

Já použiji jako pozadí fotku. Levým tlačítkem myši přetáhneme fotku z obr.1 do obr.2, 
dále si jí přes ÚPRAVY->LIBOVOLNÁ TRANSFORMACE musím upravit (velikost a 
pootočit).



To samé provedu s portrétem a hrnkem

 Levým tlačítkem myši přetáhneme a umístíme.



Nyní přidáme kouř a rozmazání

Pomocí štětců přidáme kouř a ve FILTRech rozmázneme hrneček a portrét



KOUŘOVÉ EFEKTY
V panelu nástrojů (1) si vybereme štětec, pravým tlačítkem myši klikneme do obrázku a vybereme si 
kouř(2) dále si nastavíme velikost štětce (3)



Duplikování vrstev
Na vrstvu s hrníčkem a portrétu klikneme pravým tlačítkem myši a vrstvy 
si duplikujeme (1)  a duplikované vrstvy skryjeme (2).Políčko musí být 
prázdné aby vrstva byla skrytá.



Rozmáznutí portrétu a hrnku
Musíme pracovat s vrstvou „Portrét – rozmaznutí“, dále si dáme filtr(2)-> rozostření (3)-> 
rozmáznout (4). To samé uděláme s hrnkem.

Jako poslední krok si odkryjeme skryté vrstvy portrétu a hrnku.



Máme odemčené všechny vrstvy a MÁME HOTOVO
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