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Mini příručka programu Photopea 

Program Photopea je online program pro tvorbu a úpravu rastrových i vektorových obrázků. Můžete zde 

upravovat fotografie, vytvářet grafické koláže, fotomontáže či jakoukoli další grafiku. Autorem této 

aplikace je Ivan Kuckir. 

Program Photopea svým vzhledem připomíná placený program Photoshop, nicméně Photopeu lze využívat 

zdarma a online bez nutnosti instalace na adrese: 

www.photopea.com 
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1. Základní ovládání a nástroje programu 
 

Pokud vložíte do programu jakoukoli fotografii, program budete vypadat takto: 

 

 

Postranní panel nástrojů Horní lišta s nástroji  Fotografie/obrázek   Vrstvy s obrázky 

 

 

Základní klávesové zkratky v programu     
• ALT GR + kolečko myši    Přiblíží / oddálí fotografii. 

• CTRL + kolečko myši     Pohybujeme s fotografií horizontálně (doleva/doprava) 

• kolečko myši     Pohybujeme s fotografií vertikálně (nahoru/dolů) 

• CTRL + Z     Tlačítko „zpět“. 

• CTRL + SHIFT + Z    Tlačítko „dopředu“ (opak tlačítka „zpět“). 

• CTRL + D     Odznačí vybrané části obrázku 

• CTRL + J     Duplikuje současnou vrstvu 

• TAB      Skryje či odkryje panel nástrojů 

• F5       Restart stránky a smazání práce. POZOR NA TOTO! 
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Boční lišta nástrojů: 

 

 

• Zde si můžete nastavit tloušťku štětce (či jiného nástroje).  

• Přesun – Tímto nástrojem můžete pohybovat 

• Obdélníkový výběr – Slouží k výběru části obrázku ve tvaru obdélníku. 

• Laso – může označit části obrázku 

• Kouzelná hůlka – může označit oblast obrázku.  

• Ořez – ořízne celý obrázek 

• Pipeta – naberete konkrétní barvu z konkrétního místa (pixelu). 

• Náplast – slouží k retušování obrázku. 

• Štětec – slouží ke kreslení (další nástroje jako tužka)  

• Razítko – slouží ke klonování části obrázku. 

• Guma – vygumuje barvu pixelů (buď na bílou, nebo na průhlednou). 

• Přechod – vytvoří přechod dvou barev (nebo dle nastavení). 

• Rozostření – rozostří část obrázku (vhodné např. pro anonymizaci obličejů). 

• Zesvětlení – Zde jsou nástroje pro zesvětlení / ztmavnutí části obrázku. 

• Text – Slouží k psaní textů.  

• Pero – slouží ke kreslení. 

• Výběr cesty – e 

• Obdélník e – Slouží k tvorbě obrazců (obdélníků, elips, jednoduché čáry…) 

• Ručička – Můžete posouvat libovolně celý pohled na obrázek. 

• Lupa – můžete přiblížit / oddálit celý obrázek. 

• Výběr barvy – vrchní barva je ta, kterou aktuálně používáte, spodní je podklad 

 

Každý nástroj má navíc další podnástroje – když kliknete pravým tlačítkem myši například na štětec, otevře 

se nabídka dalších nástrojů – štětec, tužka, nahradit barvu: 

 

Lepší je to všechno vyzkoušet přímo. :-)  
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2. Změna velikosti 
Pokud budeme chtít změnit velikost obrázku či jeho natočení, klikneme na Úpravy – Transformace: 

 

Úpravy – Transformace     Jednotlivé vrstvy, kterým budeme měnit velikost 

 

Zvětšená nabídka vypadá takto: 

 

 

Výhoda změny velikosti v tomto programu je ta, že obrázek nebude tolik deformován jako kdybyste ho 

měnili v jiném grafickém programu (například v Malování). 
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3. Vrstvy a tvorba fotomontáží 
Fotomontáž je kombinace vícero obrázků/fotografií v jedné (vlastně jde o fotokoláž). Příklad – vezmeme si 

fotografii přírody, do které vložíme další dva obrázky koček: 

 

Zde vidíme dvě vrstvy – background je příroda, na níž jsou další obě fotografie koček 

 

Problém však je, že obě fotografie koček nejsou oříznuté, mají „rámeček“ okolo sebe. Jedna kočka má jen 

bílý rámeček, což půjde oříznout nejlépe (funkce hůlka), kdežto u druhého obrázku musíme buď celou 

kočku vybrat lasem, nebo její pozadí odgumovat.  

Funkce, které tedy budeme potřebovat, jsou laso, kouzelná hůlka a guma: 

  

LASO 
 
KOUZELNÁ 
HŮLKA 
 
 
 
 
 
 
 
GUMA 

 

U jednobarevného pozadí  stačí vzít hůlku, kliknout na barvu, stisknout Delete a barva zmizí:   

U druhé kočky můžeme vzít gumu a kočku postupně odgumovat:  

Třetí možností je vzít laso, kočku označit a přesunout na požadované místo. Zbytek se pak odmaže. 



6 

 

Tipy a triky pro tvorbu fotomontáží: 

• Jen pozor, vždy musíte být na konkrétní vrstvě obrázku, který chcete odmazávat! 

 

• U funkce kouzelná hůlka je dobré pracovat s tolerancí (horní lišta vpravo) – čím vyšší tolerance 

bude, tím označíte více odstínů dané oblasti. Při nižší hůlka označí jen jednu barvu bez odstínů: 

 
 

• Rovněž se Vám může stát, že budeme mít například kouzelnou hůlkou vybranou část obrázku a 

nepůjde Vám gumovat nic dalšího – v tomto případě musíte kliknout v horní liště na Výběr – 

Odznačit:  
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4. Retušování 
Retušování je technika, při které z fotografie odstraníme něco, co tam nechceme mít. Můžou to být stožáry 

či lampy, které hyzdí fotografie, nebo třeba akné na fotografií lidí. 

Pro retušování jsou nejvhodnější následující nástroje: 

 

Pipeta pro získávání barev. 

Náplast pro samotné retušování (má však daleko více podnástrojů). 

Štětec pro „ruční dokreslení“ poškozených míst. 

Klonovací razítko pro klonování části obrázku. 

 

Nejjednodušší práce s náplastí a klonovacím razítkem 
Vezmeme náplast a pomalu budeme označovat části sloupu – po označení chvíli počkáme a sloup zmizí: 

  
 

Někdy se může stát, že po retušování náplastí je na obrázku ošklivá šmouha. To opravíme takto:  

vybrat klonovací razítko, stisknout ALT a kliknout na cestu vedle šmouhy a pak kliknout znovu na šmouhu: 

  
 

Po použití klonovacího razítka může být místo hodně „odlišné“ od zbytku (například odstínem, 

nepravidelnými tvary). To můžeme opravit tím, že takové místo znovu přejedeme náplastí. 

Stejně tak malá místa můžeme znovu „dokreslit“ štětcem. Ale pozor! Cílem retušování je odstranit 

z fotografie určitý objekt tak, aby to nebylo poznat. Proto se štětcem pracujte opravdu opatrně. 

Nyní se podíváme na funkci záplata.  
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Další podnástroje náplasti – záplata 
Samotné tlačítko Náplast má však širší nabídku: 

 

 

Vezmeme nástroj Záplata 

 
 
 

Označíme kužel, který chceme odstranit: 

 
 
 

 
Nyní klikneme na vyznačenou oblast a budeme kurzor 
posouvat mimo obraz, jako kdybychom chtěli kužel 
odstranit z fotografie pryč. 

 
 

 
Až bude kužel dostatečně mimo fotografii, pusťte kurzor 
myši – kužel opravdu zmizel! 
 

 

 

Samozřejmě pro potřeby retušování, aby výsledná vyretušovaná fotografie vypadala opravdu věrohodně, 

je dobré kombinovat různé techniky retušování. 

Retušování vypadá na první pohled jako jednoduchá technika, protože nepotřebuje tolik nástrojů. Ve 

skutečnosti kvalitní retušování zabere hodně času a je k tomu potřeba velká dávka trpělivosti. :-) 
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5. Částečné odbarvení obrázku 
V této kapitole si ukážeme, jak odbarvit fotografii, aby na ní zůstala určitá věc barevná, ale ostatní bude 

černobílé. Danou věc tak zvýrazníme. Ukážeme si příklad: 

Původní barevná fotografie 

 

Z barevné fotografie zůstal barevný jen vlak 

 
 

Ukážeme si ve dvou krocích, jak to nastavit: 

1) Nejprve klikneme na horní liště na Vrstva – Nová vrstva úprav – Černobílé: 

 

2) Poté nastavíme si černou barvu a přes bílou masku (klikněte na ni) můžete na obrázku pomocí  

štětce vybarvovat: 
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Jak to vlastně funguje?  

V sekci vrstva máte totiž barevnou fotografii (Layer 1) a nad ní tzv. masku (Černobílé 1):  

 

 

Když vezmete štětec a černou barvou začnete přes tuto masku kreslit, budou se na této „bílé“ masce zobrazovat 

černé skvrny – skrz to, co bude na masce černé, bude prosvítat barevná fotografie (Layer 1), která je pod maskou. A 

zase naopak – pokud si vezmete bílou barvu, můžete tím na masce „odbarvit“ to, co chcete mít černobílé.  

Zkráceně – bílá maska = barevná fotografie. Naopak černá maska = barevná fotografie.  

A mix toho je právě částečně černobílá fotografie.  

Opět bude lepší, když si to vyzkoušíte prakticky. :-) 
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6. Další nástroje 
V této kapitole si ukážeme práci s dalšími užitečnými nástroji, ke kterým však nejsou potřeba delší návody. 

 

Psaní textu 
K psaní textu na fotografie slouží nástroj Text, který má dva podnástroje: 

 

V horní liště si můžete pak upravovat další možnosti textu jako typ písma, velikost, barvu, zarovnání a další funkce: 

 

 

Rozostření a rozmazání 
Podnabídka této „kapky“ nabízí tyto tři nástroje: 

 

Tyto funkce využijete tehdy, pokud potřebujete na fotce rozostřit/rozmazat například citlivé údaje či objekty, které 

na fotografii sice chcete nechat, ale nechcete je z nějakého důvodu nechat čitelné. Můžete rozmazat obličeje lidí, 

kteří si přejí zůstat v anonymitě, popř. můžete chtít rozmazat text (jméno) na fotografii, aby text nezůstal čitelný. 

 

    

 

Zesvětlení / ztmavení 
Nástroj Zesvětlení nabízí tyto tři podnástroje 

 

Těmito nástroji můžete zesvětlit či ztmavit konkrétní části fotografie. 
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7. Uložení obrázku 
 

Obrázek si uložíte kliknutím na Soubor a Uložit jako: 

 

Photopea umožňuje uložení v mnoha formátech: 

• PSD – V tomto formátu si uložte jakoukoli práci, ve které budete chtít ještě dále pokračovat!  

• PNG – Formát vhodný pro grafiku, loga. Umí bezztrátovou kompresi, dokáže uložit průhlednost.  

• JPG – Formát vhodný pro fotografie. Umí ztrátovou kompresi (vyšší kvalita = vyšší velikost a naopak). 

• SVG – Formát pro vektorovou grafiku. 

• GIF – Vhodný pro animace. 

• PDF – Vhodný pro uložení obrázku jako dokumentu.  

 

Pro zjednodušení si můžeme vytvořit přehlednou tabulku pro nejpoužívanější bitmapové formáty: 

 ANIMACE PRŮHLEDNOST KOMPRESE OMEZENÍ BAREV 

JPG neumí neumí Ztrátová 16 milionu barev 

GIF umí umí Bezztrátová umí jen 256 barev 

PNG neumí umí Bezztrátová (lepší jak u GIF) 16 milionu barev 

 

Jaký formát je tedy nejlepší? Každý má své výhody i nevýhody, je proto důležité vybírat pro každou situaci ten 
nejvhodnější. 
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Formát JPG a ztrátová komprese 
Při ukládání ve formátu JPG si volíme kvalitu výsledné fotografie. Pokud dáme vyšší kvalitu, bude fotografie 
kvalitnější, avšak zvýší se i velikost souboru. Kvalitu proto můžeme různě měnit a sledovat změny: 

 

Příklady jedné fotografie uložené v různých stupních kvality: 

100% kvalita obrázku, velikost obrázku 166 Kb 25% kvalita obrázku, velikost obrázku 13,8 Kb 

 
 
10% kvalita obrázku, velikost obrázku 7,8 Kb  

 
 
0% kvalita obrázku, velikost obrázku 4 Kb 

 

Proč tomu tak je?  
Formát JPG v nejvyšší zvolené kvalitě uloží všechny pixely tak, jak na fotografii jsou. Pokud zvolíme nižší kvalitu, JPG 
postupně „slije“ dohromady odstíny pixelů, které si jsou podobné. Na posledním obrázku se „slila“ dohromady téměř 
celá modrá barva nebe i barva stromů pod budovou Jezuitské koleje v Kutné Hoře. 
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8. Nejčastější potíže a jejich odstranění – tipy a triky 
V této kapitole se budeme věnovat nejčastějším potížím, které jsem pomáhal řešit.  

 

Potíž číslo 1 – Nelze používat žádné nástroje – při kreslení či retušování se nic nezmění 
Někdy se může stát, zvlášť poté, co používáte výběr, že chcete vzít například štětec, retušování či jiný nástroj, a 

zjistíte, že nic nefunguje. Může to být tím, že máte označený maličký úsek. Proto když se Vám toto stane, musíte vše 

odznačit: klikněte na Výběr – Odznačit.  Nebo zkratku Ctrl + D 

 

 

 

Potíž číslo 2 – Text či jiný menší obrázek není vidět 
Někdy se může stát, že napíšete text či vložíte další obrázek, vše je v pořádku, ale po chvilce najednou není vidět. 

Pokud jste si ho nezmazali, je možné, že jste ho omylem přehodili ve vrstvách o něco níže, než jsou ostatní „větší“ 

obrázky. Například tento text jistě nebude vidět, protože je až pod fotografií. 

 

Text je pod fotografií, není proto vidět – řešením je posunout obrázek nad fotografii. 
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Potíž číslo 3 – Problém s retušováním – označujeme příliš velkou plochu 
Při retušování se chceme zbavit určitého objektu na fotografii. Pokud však nepostupujeme během retušování 

opatrně, postupně a po malých kouskách, může se stát, že retušování nebude mít žádný smysl a fotografie bude 

nakonec vypadat daleko „hůře“ jak před tím – jako na následující fotografii: 

   

Označené místo nástrojem náplast    Zničená fotografie po tomto „retušování“ 

 

Pokud během retušování označíte příliš velkou oblast, nejspíš nezískáte očekávaný výsledek. Program totiž během 

retušování může na naše označené místo „dát“ to, co je v jeho okolí. Pokud ovšem označíme velkou oblast (viz 

obrázek výše), stane se, že se na naše označené místo (dvou kuželů) překopíruje samotné parkovací místo zprava. 

Řešením je proto během retušování postupovat po malých krocích a označovat vždy jen malou plochu. 

 

 

Potíž číslo 4 – při gumování se objevují „kostičky“ 
Pokud používáme nástroj guma, nepřebarvujeme obrázek na jinou barvu, ale přímo „odstraňujeme“ část obrázku – 

to, co označíme gumou, již neexistuje – podobně jako kdybychom vzali nůžky a vystřihli z fotografie kolečko. Tyto 

„kostičky“ značí průhlednost, nikoli nakreslenou šachovnici: 

 

 

Ale pozor, pokud budeme chtít tuto průhlednost uložit, musíme použít formáty PNG (ideálně), popř. GIF.  

Naopak formáty JPG či BMP neumožňují uložit průhlednost obrázku! 
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Seznam zdrojů: 
• Online aplikace Photopea a screeny z něho – www.photopea.com  

• Veškeré obrázky pochází z mého soukromého archivu. 
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