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S tabulkou x-rite se můžete setkat především v reklamní a reprodukční fotografii. Umožnuje udržet kontrolu nad 
tonalitou a barevností reprodukované scény. V tabulce nalezmene 24 barevných polí, která jsou změřena a tyto 
hodnoty od výrobce budeme používat pro následující úpravy. Aktivně využijeme spodní dva řádky. Ostatní políčka  
obsahují běžné barvy a slouží nám především pro kontrolu - např. políčko druhé z leva nahoře je pleťová barva. 
Kromě přesně popsaných barev májí barvy v tabulce garantovánu stálost a jsou matné. To nám bude umožňovat 
snažší reprodukci. Pořízený snímek s  tabulkou v  RAW formátu (NEF, CR2, ORF...atd) opatříme metadaty 
v  programu Adobe Bridge a zkonvertujeme jej v  Camera RAW nebo pomocí Adobe DNG Convertoru do 
otevřeného formátu DNG (jedná se též o snímek RAW). Po otevření v Camera RAW dáme v  levém dolním rohu 
uložit snímek – obr. 1 nebo použijeme DNG Converter obr. 2

Úpravy fotografie s kalibrační tabulkou x-rite do verze 
adobe phostohop CS5 a camera RAW 6 (proces 2010)

obr. 1 camera RAW obr. 2 Adobe DNG Converter

Pro vytvoření barevného profilu fofoaparátu, který závisí na použitém osvětlení fotografované scény, použijeme 
program X-rite Color Checker. Po otevření programu přetáhneme soubor DNG do okna. Ten sám najde a načte 
vyfotografovanou tabulku obr. 3.  Stiskneme tlačítko create profile a program uloží profil do záložky kalibrace 
fotoaparátu v Camera RAW.                                     

obr. 3 color checker passport
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Nyní otevřeme  a upravíme sadu snímků podle referenčního s  tabulkou v  Camera RAW.  Načtené fotografie 
vybereme  a sychronizujeme pro úpravy. K tomu nám poslouží tlačítka v levém horním rohu obr. 4. Tím se všechny 
úpravy snímku s tabulkou  promítnou do ostatních nasnímaných. Dále budeme postupovat od záložek kalibrace 
fotoaparátu, kde nastavíme proces 2010 a vybereme profil fotoaparátu obr. 5. Záložku efekty přeskočíme a 
zastavíme se  u záložky korekce, kde pokud lze, vybereme objektiv, fotoaparát, se kterým jsme snímali a 
zaškrtneme políčko odstranit chromatickou aberaci. Případně jemně manuálně doladíme obr.6. Přeskočíme další 
dvě záložky. 

obr. 4 synchronizace

obr. 5 kalibrace obr. 6 korekce objektivu obr. 8 základní nastaveníobr. 7 křivky
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V záložce detail nastavíme jasový šum na nulu, barvový ponecháme v továrním nastavení a zkontrolujeme, zda je 
ostření zapnuto pouze pro náhled. Změnit tuto hodnotu lze na horní liště nástrojů otevřít dialog předvoleb obr 9 
(Ctrl+k). V záložce křivky nastavíme lineární závistlost a  hodnoty necháme na nule obr. 7 . Dostáváme se k základní 
záložce, kde kromě vyvážení bílé nastavíme hodnoty na nulu obr 8. Správný export do adobe photoshop 
nastavíme kliknutím na modrý nápis pod snímkem. Zvolíme požadovaný barevný prostor (Adobe RGB, sRGB), 
barevnou hloubku na 16 bitů, velikost snímku bez zvětšení nebo zmenšení, rozlišení 300 dpi a nebudeme snímek 
zaostřovat obr 10.

obr. 9  ostření a šum

obr. 10 nastavení exportu do PS

V horní liště vybereme nástroj pro vyvážení bílé a provedeme korekci na druhém nejsvětlejším čtverci v černobílé 
části tabulky.  Nástroj pro vzorkování barev jsou sondy, které umístíme do šedé škály tabulky obr 11. Změřené 
hodnoty by po úpravě měly co nejvíce odpovídat hodnotám  od výrobce pro profil sRGB. Ty najdeme v příloze 
ColorData-1p_EN.pdf. Začneme úpravou pro bílý a  černý bod a to táhly expozice a černá. Dále pokračujeme 
střední šedou táhly jas  a kontrast. Po dosažení maximální přesnosti snímky uložíme do bezestrátového formátu 
TIFF nebo v případě našeho jednoho snímku s tabulkou jej otevřeme v adobe photoshop, kde se budeme snažit 
hodnoty v tabulce zpřesnit. 
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obr. 11 sondy

Postupujeme tak, že vytvoříme vrstvu úprav pro křivky, kde budeme v  jednotlivých kanálech  (Červená, Zelená, 
Modrá) vyvářet uzlové body a opět nastavovat hodnoty od výrobce.  Sondy máme tentokráte k dispozici jen čtyři a 
velikost bodu měření nastavíme na 3x3 nebo 5x5 pixelů obr. 12 

obr. 12 vrstva křivky

Po úpravě vytvoříme druhou vrstvu úprav pro selektivní barvu s absolutním režimem a budeme upravovat řádek nad 
šedou škálou (RGBCMY). Nejdříve zpřesníme modrou a azurovou barvu. Tyto dvě barvy budeme muset vícekrát 
zpřesnit, protože se navzájem ovlivňují. Pokud nebudou táhla v  nabídce k  úpravě stačit, co nejvíce se přiblížíme 
k požadované hodnotě a vytvoříme další vrstvu úprav obr. 13.
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obr. 13 vrstva selektivní barva

Jelikož by bylo velice únavné a zdlouhavé upravovat další snímky v sadě tímto způsobem, je dobré si celý postup od 
začátku nahrát jako akci a tu pak aplikovat na zbylé snímky již automaticky. Nahrávání najdete v záložce okna – akce 
(Alt+F9).  Po nahrání následné automatické úpravy zpustíte v soubor – automaticky a dávka obr 14.  

Programy: 
Adobe DNG Converter                                                                        http://www.adobe.com 
Tabulka X-rite a program color checker passport                               http://www.xritephoto.com

Vypracoval Petr Neugebauer na základě podkladů od BcA. Karla Poneše z Institutu Tvůrčí fotografie. 

obr. 14 akce

http://www.adobe.com
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