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Barevná kompozice, 
barevné modely 

 



Barevná kompozice 
Snaha o barevnou harmonii. 
 
Teplé barvy na pozadí studených vytváří lépe iluzi hloubky 

Střídání teplých a studených barev – důležité pro modelaci tvarů 



Barevná kompozice 
Užití doplňkových barev 
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Barevné modely RGB a CMYK 

RGB 
Míchání červeného, zeleného a 
modrého světla. 
 
Užití: monitor, snímač digitálního 
fotoaparátu, scaner 
 

CMYK 
Míchání barev 
Cyan - Magenta - Yellow – Black 
 
Užití: tisk 
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Gamut a dynamický rozsah 
GAMUT – rozsah barev, se kterým je dané zařízení schopno 
pracovat. 
Problém – jiný počet barev je schopen zobrazit monitor, jiný 
tiskárna. 
Řešení – vhodná kalibrace systému 
 
 
Viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Gamut 
  http://www.fotoroman.cz/glossary2/3_gamut.htm 
 
 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Gamut
http://www.fotoroman.cz/glossary2/3_gamut.htm


Dynamický rozsah 

Dynamický rozsah definuje zobrazení škály jasových hodnot 
 
http://www.4foto.cz/dynamicky-rozsah-a-kontrast-sceny/ 
 
 
Histogram 
Především zobrazuje zastoupení jednotlivých odstínů „šedé“ 
na snímku.  
 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Histogram 
http://www.fotoroman.cz/techniques2/exposure_histo.htm 
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Optický střed 

http://typomil.com/typofilos/2006/02/opticky-stred-poslouzi-i-pri-navrhu-webu/ 

Gamut 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Gamut 

http://www.fotoroman.cz/glossary2/3_gamut.htm 

Dynamický rozsah 

http://www.linuxexpres.cz/praxe/dynamicky-rozsah-darktable 

Histogram 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Histogram 

http://www.fotoroman.cz/techniques2/exposure_histo.htm 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://typomil.com/typofilos/2006/02/opticky-stred-poslouzi-i-pri-navrhu-webu/
http://typomil.com/typofilos/2006/02/opticky-stred-poslouzi-i-pri-navrhu-webu/
http://typomil.com/typofilos/2006/02/opticky-stred-poslouzi-i-pri-navrhu-webu/
http://typomil.com/typofilos/2006/02/opticky-stred-poslouzi-i-pri-navrhu-webu/
http://typomil.com/typofilos/2006/02/opticky-stred-poslouzi-i-pri-navrhu-webu/
http://typomil.com/typofilos/2006/02/opticky-stred-poslouzi-i-pri-navrhu-webu/
http://typomil.com/typofilos/2006/02/opticky-stred-poslouzi-i-pri-navrhu-webu/
http://typomil.com/typofilos/2006/02/opticky-stred-poslouzi-i-pri-navrhu-webu/
http://typomil.com/typofilos/2006/02/opticky-stred-poslouzi-i-pri-navrhu-webu/
http://typomil.com/typofilos/2006/02/opticky-stred-poslouzi-i-pri-navrhu-webu/
http://typomil.com/typofilos/2006/02/opticky-stred-poslouzi-i-pri-navrhu-webu/
http://typomil.com/typofilos/2006/02/opticky-stred-poslouzi-i-pri-navrhu-webu/
http://typomil.com/typofilos/2006/02/opticky-stred-poslouzi-i-pri-navrhu-webu/
http://typomil.com/typofilos/2006/02/opticky-stred-poslouzi-i-pri-navrhu-webu/
http://typomil.com/typofilos/2006/02/opticky-stred-poslouzi-i-pri-navrhu-webu/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gamut
http://www.fotoroman.cz/glossary2/3_gamut.htm
http://www.linuxexpres.cz/praxe/dynamicky-rozsah-darktable
http://www.linuxexpres.cz/praxe/dynamicky-rozsah-darktable
http://www.linuxexpres.cz/praxe/dynamicky-rozsah-darktable
http://www.linuxexpres.cz/praxe/dynamicky-rozsah-darktable
http://www.linuxexpres.cz/praxe/dynamicky-rozsah-darktable
http://www.linuxexpres.cz/praxe/dynamicky-rozsah-darktable
http://www.linuxexpres.cz/praxe/dynamicky-rozsah-darktable
http://www.linuxexpres.cz/praxe/dynamicky-rozsah-darktable
http://cs.wikipedia.org/wiki/Histogram
http://www.fotoroman.cz/techniques2/exposure_histo.htm
http://www.fotoroman.cz/techniques2/exposure_histo.htm
http://www.fotoroman.cz/techniques2/exposure_histo.htm
http://www.fotoroman.cz/techniques2/exposure_histo.htm
http://www.fotoroman.cz/techniques2/exposure_histo.htm
http://www.fotoroman.cz/techniques2/exposure_histo.htm

