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S
tanislav Petera je 
úspěšný módní 
a reklamní fotograf 
a profesionální post-
produkce, tedy úprava 

fotografií, jež splní ty nejvyšší náro- 
ky, patří k jeho každodenní práci. 
Petera se na rozdíl od většiny profe- 
sionálů rozhodl o své zkušenosti 
podělit: vydává výuková DVD, pořá- 
dá kurzy. Jeho posledním počinem je 
kolekce šesti DVD, v nichž shrnul to 
nejdůležitější. Nabízí ucelený pohled 
na úpravy fotografií tak, jak je pro- 
vádějí ti nejlepší profesionálové 
v módních časopisech a reklamních 
agenturách. „Kurz vás přehledně 
a srozumitelně provede celým pro- 
cesem: od převodu fotografií z RAW 
přes retuše a komplexní montáže až  
po finální barevné tónování tak, že  
na konci budete schopni své vlastní 
fotografie upravit tak, jak by to udě- 
lal retušér ve Vogue,“ tvrdí Petera. 

Nový kurz zčásti navazuje na DVD, 
jež Petera vydal před čtyřmi lety, od 
té doby se ale mnohé změnilo. Autor 

dle svých slov „přidal čtyři roky 
nových zkušeností“ a zohlednil připo-
mínky lidí, jež prošli jeho kurzy. DVD 
je navíc, na rozdíl od jedničky, nato-
čeno ve vysokém rozlišení Full HD 
(1 920 × 1 080). Postupy autor před-
vádí na anglické verzi Photoshopu 
CS5, ale bez problému se dají apli-
kovat i na nižší verzi Photoshopu CS. 
U všech anglických názvů jsou navíc 
uvedeny i jejich české ekvivalenty. Na 
každém DVD pochopitelně najdete 
zdrojové soubory, abyste si popiso-
vané postupy mohli sami vyzkoušet.

Stanislav Petera – stejně jako 
většina z nás – nepatří k lidem, kteří 
rádi vysedávají u počítače a dlouze 
upravují své snímky. U všech 
postupů, jež v kurzu představuje, se 
snaží o maximální rychlost a efekti-
vitu, abyste neztráceli čas a mohli se 
věnovat tomu podstatnému, co vás 
opravdu baví – fotografování. 

Co je nového?
Do nové edice přibylo několik 
zásadních prvků. První DVD 
představuje podle Petery nejlepší 
programy na úpravu RAW, Capture 
One a Lightroom, a doplňuje je 
podrobným popisem, jak s RAW 
pracovat. Na druhém DVD se ujistíte, 
že znáte všechny nástroje, které 
Photoshop pro práci s fotografiemi 
nabízí, a pracujete maximálně efek-
tivně. Třetí až šesté DVD vycházejí 
z původní edice, ovšem všechny 
postupy jsou nyní logicky seřazené, 
vysvětlené do daleko větší hloubky 
a předvedené na více příkladech. 
Přibyly i nové techniky maskování 
vlasů, pokročilého airbrushe a daleko 
komplexnějšího barevného tónování. 
I když tedy vlastníte původní edici, 
koupí nové určitě neuděláte chybu; 
naučíte se spoustu dalších technik 
a postupů a ty stávající zrychlíte.

Profesionální fotograf stanislav 
Petera vysvětluje, jak fotografie 
upravovat na té nejvyšší úrovni
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obsah jednotlivých DvD

dvd 1: Převod z RaWu
veškeré profesionální úpravy 
fotografií musí začít od začát- 
ku, tedy od RaW. ať se chce- 
te pouštět do jakkoli rozsá- 
hlých úprav (dokonce i těch 
nejjednodušších), vždy si 
zajistěte co nejkvalitnější 
zdroj – ten totiž určuje, jak 
kvalitní bude vaše výsledné 
dílo. na tomto dvd se tedy 
dozvíte vše, co potřebujete 
vědět o kvalitním a profesio-
nálním převodu z RaW do 
formátu, se kterým budete 
moci dále pracovat. a proto- 
že kvalitních programů na 
práci s RaW je několik, toto 
dvd je rozdělené do několika 
částí: budeme se věnovat 
Capture one a lightroomu 
a dozvíte se také, proč nepo- 
užívat adobe Camera Raw.

dvd 2: nástroje Photoshopu
Bez dobré znalosti základ- 
ních nástrojů to nepůjde. Cí- 
lem tohoto dvd je prohloubit 
si (nebo získat) znalost zá- 
kladních nástrojů Photosho-
pu, které fotograf-retušér 
potřebuje. zaměříme se na 
všechno, co reálně potřebu- 
jeme k retušování snímků, 
tedy vrstvy, masky, retušova- 
cí nástroje a vrstvy úprav. 
naučíme se rychle a jedno-
duše vyretušovat nepříliš 
komplikovanou fotografii, a to 
rovnou postupy, které pak 
budeme dál rozvíjet na 
dalších, pokročilejších dvd. 
Po zhlédnutí této části byste 
si už měli být jisti, že skutečně 
zvládáte Photoshop jako svůj 
základní pracovní nástroj a že 
vás v ničem neomezuje.

dvd 3: Retuše pleti
jak rychle a dobře vyretušo-
vat jakoukoli fotografii, přes- 
ně to je tématem třetího 
dvd. Po teoretickém úvodu 
(kde se dozvíte, co všechno 
je třeba retušovat a proč to 
vlastně děláme) se vrhneme 
do praxe. naučíte se ty nej- 
efektivnější techniky pro 
retuš pleti, vlasů, šatů či očí, 
ukážeme, jak změnit propor- 
ce, nebo dokonce upravit 
samotné prostředí. vysvětlí- 
me, jak odstranit nechtěné 
objekty z fotografie a přitom 
zachovat neviditelnost všech 
retuší – pokud nebudete sa- 
mi chtít, nikdo nepozná, že 

jste prováděli počítačové 
úpravy. naším cílem bude 
rychlost a efektivita; zjistíte, 
že dobrá retuš nemusí trvat 
hodiny, ale lze ji zvládnout 
během pár minut – jen mu- 
síte znát ty správné techniky.

dvd 4: Reklamní retuše
Retušovat už z předchozího 
dvd umíte, teď přišel čas se 
naučit, jak fotografiím dodat 
podobu jako z módních časo-
pisů. Probereme si techniky, 
které se k takovému 
dokonalému „nablýskanému“ 
vzhledu používají. vysvětlí-
me, co znamená airbrush, jak 
se jím dá měnit vzhled pleti, 
její kontrast nebo kontrast 
celé scény. Probereme si 
i pokročilý airbrush, díky 
němuž lze zcela „přesvítit“ 
scénu, tedy vytvořit úplně 
nové či upravit stávající 
zdroje světla. nebude chybět 
ani pasáž o kolorování, 
důležitém nástroji, který nám 
umožní upoutat pozornost 
na důležité elementy 
a potlačit nepodstatné.

dvd 5: Pokročilé montáže
na tomto dvd se naučíte 
všechno, co je třeba k vytvá- 
ření realistických montáží. 
základem je kvalitní a rychlé 
vyřezávání i komplexních 
objektů jako vlasy a stromy – 
budete překvapeni, jak rychle 
dokážete vytvořit téměř 
jakkoli komplexní masku. 
naučíte se sladit barvy, 
kontrast a světlo jednotlivých 
prvků, které budete do scény 
vkládat, a další techniky 
používané u skládání snímků 
z více zdrojů.

dvd 6: Finální úpravy
v celém procesu úprav jsme 
na předchozích dvd probrali 
téměř vše; zbývá už jen 
poslední krok, který je ovšem 
jedním z nejdůležitějších: 
finální barevné tónování 
a úpravy kontrastu. naučíme 
se vytvořit (a podpořit) 
jakoukoli atmosféru od 
prozářené svatby na letní 
louce přes nablýskanou 
módní fotografii až po vzhled 
gangsterských videoklipů.  
to vše samozřejmě s patřič- 
ným teoretickým základem 
a s pomocí skutečně rychlých 
a efektivních technik.

 

* Poté, co 
v Čechách 
začal publiko-
vat své práce 
v časopisech 
jako Har-

per’s Bazaar, dolce vita a jiné, 
odjel se do Paříže dále zdoko-
nalovat a studovat u zná-
mých zahraničních módních 
fotografů. Strávil tam také 
delší čas objevováním tajů 
postprodukce ve studiu, kde 
se retušují fotografie např. 
pro vogue, což mu umožnilo 
hluboký náhled do problema-
tiky. i nadále se neustále snaží 
posouvat své hranice.

Stanislav Petera

výHodný uPgRade Pokud vlastníte původní výukový kurz, na nový 
získáte 20% slevu, více informací najdete na webu www.lightgarden.cz.


