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Snímání předloh; skenery 

Plán učiva 

 Snímání předloh. 

 Digitalizace obrazu. 

 Skenery. 

 Hlavní parametry skenerů. 

 Rozlišení. 

 Barevná hloubka. 

 Denzita. 

 Typy skenerů. 

 Otázky pro zopakování učiva. 

Snímání předloh 

Ke snímání předloh se používají skenery a různé podpůrné programy. Skener je vstupní hardwarové 

zařízení, určené pro načtení obrazu (a případně i textu) do počítače tzn. digitalizaci.   Skenery již 

existují desítky let a používají se pro černobílou i barevnou reprodukci a to z odrazných i z transpa-

rentních předloh. První digitální snímek byl vytvořen na počítači Russellem Kirschem v roce 1957 na 

U. S. National Bureau of Standards, dnes známý jako Národní institut pro standardy a technologie 

(National Institute of Standards and Technology neboli NIST). 
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S nástupem digitálních fotoaparátů význam skenerů pro reprodukci předloh značně poklesl, nicméně 

i nadále zůstávají nepostradatelnou výbavou DTP studia.  

Skenery převádějí klasické obrazové předlohy pomocí optoelektronického snímacího zařízení do 

digitální podoby. Snímají analogový obraz (předlohu) bod po bodu po řádcích a převádí jej do 

digitální podoby. Tyto body se nazývají pixely. Skenování je proces, který zásadně ovlivňuje kvalitu 

výsledné reprodukce. 

Digitalizace obrazu 

 Předloha je osvětlena bílým světlem (laser). 

 Intenzita světla odraženého od předlohy nebo procházejícího předlohou (u předloh 

transparentních) je zachycena snímačem, který informace o hodnotách intenzity světla převádí 

na odpovídající elektrický signál. 

 Elektrický signál je ze snímacího prvku veden do A/D převodníku, kde probíhá převod údajů 

o obrazu z elektrického signálu na digitální. 

 Data v digitální podobě jsou odeslána do počítače a uložena. 

Skenery 

Hlavní parametry skenerů 

Rozlišení 

Je důležitým faktorem ovlivňujícím kvalitu výsledné obrazové reprodukce. Je to hustota pomyslné 

sítě, která rozděluje předlohu na jednotlivé body a tato hustota se dodává v DPI = dots per inch 

(počet bodů na palec). DPI je dáno nastavenými nebo maximálními fyzickými možnostmi daného 

technického zařízení (tiskárny, monitor, scanner, fotoaparát). 

Barevná hloubka 

Udává, jaké množství barev a jejich odstínů je skener schopen rozlišit, a jak věrně dokáže zobrazit 

barvy předlohy. Barevná hloubka je charakterizována počtem bitů použitých na vyjádření barevných 

odstínů. Čím více bitů je použito, tím je hloubka vyšší a tím více barevných odstínů se navzájem odliší. 

Grafické programy pracují nejčastěji s 24 bitovými RGB. Bubnové kvalitní scannery dokážou skenovat 

36 bitově. 
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Denzita  

Logaritmická veličina, která vyjadřuje poměr zčernání. Tzn., že udává, v jakém rozsahu skener rozliší 

různé jasy. Maximální denzita vyjadřuje, jak je skener schopen při snímání rozlišit ve velmi tmavých 

plochách jemnou kresbu, minimální denzita je opak, tzn. snímání velmi světlé plochy s jemnou 

kresbou. Platí, že čím vyšší rozsah denzit (rozdíl mezi maximální a minimální denzitou) a čím vyšší 

maximální denzita, tím kvalitnější skener 

Typy skenerů 

Existuje více druhů scannerů, ale všechny jsou založeny na podobném principu. 

1) Černobílé – nejstarší typ, snímaly černobílé předlohy nebo texty a dnes se již nepoužívají. 

2) Barevné – bílé světlo (laser) prochází filtrem, dopadá na snímanou předlohu, která se pak 

postupně osvětluje všemi třemi základními barvami RGB = odražené informace zpracovává 

elektronický systém. 

3) Ruční a tužkové skenery jsou malá přenosná zařízení ke skenování drobných motivů. 

4) Stolní – ploché, jsou to nejdostupnější scannery a jsou běžné do formátu A3. Používají se 

především ke snímání odrazných předloh. Běžně mají rozlišení 3 600 až 4 800 DPI, špičkové mají 

kolem 8 000 DPI. 

5) Rotační (bubnové) – jsou nejdražší z běžně používaných skenerů, předloha je upevněna na 

skleněném válci, který s ní rotuje velmi rychle před snímací hlavou, obvykle mají větší rozlišení 

než stolní – ploché skenery (až 10 000 DPI) a také větší barevnou hloubku. 

6) 3D skenery – 3D předloha se snímá shora pomocí stativu s optikou (získáváme 3D grafiku). 

7) Kamerové skenery – fungují na podobném principu jako kamera. 

 

Poslední dva typy skenerů nejsou v DTP příliš rozšířeny. 

Otázky a úkoly k zopakování učiva 

1. Od jaké doby se používají skenery? 

2. Jakým způsobem probíhá digitalizace analogové předlohy? 

3. Jaké druhy skenerů se nejčastěji používají? 

4. Co to je rozlišení, denzita a barevná hloubka? 

5. Kdo to byl Russell Kirsch? Vyhledej o něm na internetu další informace. 
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