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Jas a kontrast, výběr,  
odstín a sytost 

V Adobe Photoshop 



Jas a kontrast 

• Funkce Jas a kontrast umožňuje provádět 
jednoduché úpravy tónového rozsahu 
obrazu 

• Jas zvyšuje tónové úrovně a rozšiřuje 
světla obrazu, nebo snižuje hodnoty 
a rozšiřuje stíny 

• Kontrast rozšiřuje nebo zužuje celkový 
rozsah tónových hodnot v obraze 



Jas a kontrast 

Položku Jas a kontrast 
nalezneme v položce Obraz -> 
Přizpůsobení -> Jas a kontrast 



Úprava jasu a kontrastu 

• Příklad na úpravu 
originálního obrázku, 
kde změníme hodnoty 
jasu a kontrastu 

• Jas na -24 

• Kontrast na +9 

 Zdroj: M. Adámek 



Úprava jasu a kontrastu 

Původní obrázek Upravený obrázek 



Výběr, odstín a sytost 

• Pro změnu barvy části fotografie je potřeba si 
udělat výběr 

• Pokud ta část obrazu není souvislá, je nutné 
veškeré ostatní části odebrat 

• Uvedeme si příklad na změně barvy 
automobilu 

• Pomocí cest si vybereme veškeré součásti, 
které chceme vyloučit a daný výběr smažeme 



Vytvoření výběru z cesty 

• V okně s panely Vrstvy, 
kanály, cesty přepneme 
na záložku cesty 

• Zde při stisknutí klávesy 
Ctrl klikneme na 
Pracovní cesta 

• V tento moment máme 
z cesty vytvořený výběr 



Výběr 

• Výběr poznáme tak, 
že se námi vytvořená 
cesta změní na 
„pohybující se“ 
čárkovanou čáru 

• V tento moment 
můžeme již objekt 
vyplnit barvou a 
dělat další úpravy 



Výběr 

Vytvoříme si vrstvu kopírováním (Ctrl+J). 
Původní vrstvu si deaktivujeme kliknutím 
„na oko“ a svážeme s novou vytvořením 
„řetízku“ (prázdné políčko vedle „oka“) 
 
V nové vrstvě si vybereme veškeré věci, 
které chceme ponechat v původní barvě 
a ty z vrstvy odstraníme 

Ve výsledku by nám v jedné vrstvě měl 
zůstat původní obrázek a v druhé vrstvě 
pouze části karoserie 

Zdroj: M. Adámek 



Odstín a sytost 

Nejprve celou vrstvu odbarvíme 
 
Poté budeme měnit Odstín a 
sytost. Položku Odstín a sytost 
nalezneme v položce Obraz -> 
Přizpůsobení -> Odstín a sytost 



Odstín a sytost 

• Různou kombinací nastavení zvolíme odstín 



Odstín a sytost 

• Znovu aktivujeme 
původní vrstvu a na 
výsledném obrázku 
budeme mít náš 
automobil v jiné 
barvě 



Výsledek 


