
PGR – 3. cvičení 
I. Práce s rastrovým obrazem 

• bitmapa nelze přímo vytvořit, ale lze buď konvertovat vektorový objekt na rastrový 
nebo importovat rastrový obraz 

- Soubor  >> Importovat 
• někdy program bitmapu může sám generovat – stín, textura,… 

Efekty pro rastrové objekty 
Základní: Efekty >> Upravit, Transformace, Korekce 
Pokročilejší: Rastry >> 3D efekty,… 

Trasování 
= převod rastrového obrazu na vektorový 

- Vytvořit s pomocí trasovacího nástroje z rastrového obrázku vektorový obrázek 
1. Otevření rastrového obrázku v CorelDRAW: Soubor >> Importovat 
2. Nejjednodušší je automatický způsob: Pravým tlačítkem kliknout na obrázek >> Trasovat rastr >> Rychlé 

trasování 
3. Možnost ručního nastavení  – spuštění  nástroje PowerTRACE (Pravým tlačítkem kliknout na obrázek >> 

Trasovat rastr >> Perokresba): 

 Ovládací prvky obrázku: 
o Typ obrázku – možnost výběru, přednastavené hodnoty pro Vyhlazení a Detaily 
o Nebo nastavit Vyhlazení a Detaily ručně 
o Vyhlazení – ovlivňuje počet uzlů ve výsledku trasování 
o Detaily – určují počet objektů a barev 

 Možnosti:  
o Odebrat pozadí (zaškrtnuté = bude průhledné) 
o Odebrat barvu z celého obrázku (zaškrtnuté =barva pozadí bude průhledná v celém 

obrázku) 

 Záložka Barvy:   
o Tlačítko Upravit – možnost ručně upravit barvy 

4. Po zavření  PowerTRACE: vznikne skupina objektů – lze aplikovat Zrušit skupinu a pracovat s každým 
objektem zvlášť 

 

II. Nástroje a postupy pro zefektivnění práce 
Vodítka, mřížka  
– pomocné čáry (vodorovné, svislé, šikmé, přednastavené) pomáhající nám při kreslení nebo zarovnávání objektů 

- nastavení, změna umístění, zrušení (vytažení z pravítek / příkazem Zobrazit → Nastavení vodítek), 
přichytávání 

- šikmá vodítka – kromě dialogu Nastavení vodítek je lze vytvořit použitím tvarovacího nástroje na 
vodorovná nebo svislá vodítka 

-  při aktivování příkazu Zobrazit → Přichytit k vodicím linkám / mřížce působí jako magnet na objekty v 
malé vzdálenosti 

• přichytávání k objektům 
Vrstvy, správa objektů 
 – přes výkres položené „průhledné fólie“, na které lze kreslit 

- Okno → Ukotvitelné panely → Správce objektů – lze provádět veškeré operace s objekty (vybírání, 
pojmenování, mazání, zamykání, změna pořadí) 

- lze efektivně využít například při porovnávání několika variant rozestavění nábytku v pokoji: půdorys 
pokoje v 1 samostatné vrstvě vespod a v každé další vrstvě jednotlivé varianty rozestavění nábytku – 
přepínání viditelnosti jednotlivých vrstev s nábytkem 

- Nová předlohová vrstva (vzorová vrstva) – obsahuje standardně vrstvu vodítek, mřížky a pracovní plochy 
(vše, co obklopuje stránku dokumentu), jespolečná pro celý dokument 

- přidávání vrstev, přesun objektů mezi vrstvami, pojmenování, zamykání, zneviditelnění, změna pořadí 
překrývání 

• přidávání, odstraňování stránek 
Symbol  
– při vícenásobném použití stejného prvku (zmenšuje velikost souboru) 



- vytvoření – kontextová nabídka 
- vyvolání knihovny – pouze kontextovou nabídkou 
- použití – tažení myší z knihovny do výkresu 
- editace ve speciálním režimu 
- jako symbol lze použít jakýkoli objekt kromě objektu s průhledností nebo čočkami a instance symbolů 

pokud nejsou součástí složitějšího celku 
 

III. Import a export 
• z důvodu zpracování dokumentů vytvořených Corelem v jiných aplikacích a naopak 
• různé programy a jejich souborové formáty jsou založeny mnohdy na rozdílných architekturách → často obtížné 
převést potřebná data stoprocentně 
• přímo otevřít (i importovat) lze jen některé vektorové formáty: AI, PS (EPS), WMF, PDF, DXF a DWG (AutoCad), 
SVG,… 
• rastry, textové a tabulkové soubory lze jen importovat (otevření = nový prázdný dokument) 
• Soubor → Importovat → kurzor = ikona rohu obrázku – klepnutím do dokumentu se umístí levý horní roh obrázku 
• Soubor → Exportovat → dialog exportu 
• export do vektorových formátů 

- čas – složitější dokumenty se převádějí až desítky minut 
- textové prvky – zachovat jako text | převést do křivek 
- průhlednost, stíny, textury – exportuje jako bitmapy 

• export do rastrových formátů – nastavení velikosti, rozlišení,… 
- volba Pouze vybrané – exportuje se pouze vybraný objekt / objekty 
- vlastnost anti-aliasing – vyhlazení šikmých a oblých hran (jinak by byly zubaté) 
- optimalizace pro web – GIF, PNG-8 (indexovaná barva, prokládání, průhlednost, dithering = rozklad u 

indexových barev, vytvoření daného odstínu namícháním bodů (pixelů, teček) v okolí v nejbližších 
barevných odstínech – používá se pro zdánlivé zvýšení počtu barev na 256-tibarevných zařízeních nebo 
odstínů šedé na černobílých zařízeních) 

 


