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V inspektoru stránky Edit je jedna, ve spodní polovině se krčící karta, kde máme 
rozbalovací nabídku Composite mode a táhlo Opacity. Jejich využití je pouze 
pokud máme více než jednu vrstvu videa nad sebou. Ať už jednoho a téhož, nebo 
různých.
Názvy i funkce jsou zcela totožné s názvy v Photoshopu v okně vrstvy, kde se nabíd-
ka jmenuje režim prolnutí v CZ, nebo též Composity mode v angl. verzi. Takže kdo 
zná dobře Photoshop, nemusí dál číst.
Těch několik stránek je přímý překlad originálního návodu DR 18 včetně jejich 
obrázků.

Ačkoliv jsem u fotogra�í příznivcem papírové podoby, může se následující hodit. 
Například, když chcete poslat fotoknihu babičce na Nový Zéland. Připojil jsem 
příklad vytvoření, kde je uveden postup vytvoření jednoho klipu, jako jedna stránka 
fotoknihy s 4 fotografiemi, viz následující foto:

 

Postup vytvoření je popsán na poslední stránce.

váš  jirka@jizapo.info
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Stránka Edit je také domovem mnoha kompozičních a transfor-
mačních efektů, které najdete v DaVinci Resolve. Mnoho z 
těchto druhů efektů lze importovat do DaVinci Resolve, včetně 
složených režimů, nastavení krytí a klipů pomocí alfa kanálů.
Jakmile jste v DaVinci Resolve, můžete tyto efekty změnit na 
stránce Edit. Alternativně můžete také použít ovládací prvky 
DaVinci Resolve k vytvoření efektů od začátku.

Překlad z originálu návodu DaVinci Resolt :   Jiří Zápotocký



Kompositní Mody a
Efekty průhlednosti

Dva zdrojové klipy kombinované pomocí Subtract composite modu
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Composite modes jsou efekty, které využívají různé matematické operace ke kombinaci 
jednoho překrývajícího se klipu s druhým, přičemž se spoléhají na standardní matema-
tické zpracování obrazu pro každý barevný kanál, přičemž černé pixely mají hodnotu 0, 
bílé pixely mají hodnotu 1 a sestupné úrovně šedé jsou reprezentováno hodnotami 
desetinné čárky (například 0,5 představuje 50 % šedé). Při použití složených režimů k 
prolnutí dvou klipů na časové ose se tři barevné kanály každého páru pixelů zkombinu-
jí pomocí matematiky daného složeného režimu. Výsledky mohou vytvářet efekty 
průhlednosti, zvýšit expozici obrazu a kombinovat více obrazů mnoha kreativními a 
užitečnými způsoby.

Dva zdrojové klipy kombinované se složeným režimem Subtract. Při použití složených 
režimů je snadné posunout části výsledného obrazu nad maximální nebo pod minimál-
ní hodnoty jasu. Tato obrazová data však nejsou oříznuta, i když se takové oblasti 
obrazu mohou jevit jako plochá bílá nebo černá. Data mimo rozsah v důsledku efektu 
složeného režimu jsou zachována a lze je získat pozdějšími operacemi zpracování 
obrazu na stránce Color.

Když importujete soubory projektu XML, DaVinci Resolve importuje jakékoli složené 
režimy, které byly použity klipy v původní sekvenci. V případě potřeby pak můžete 
změnit složený režim klipu na takový, který bude lépe fungovat s jakýmkoli barev. 
úpravou, kterou vytváříte. Samozřejmě můžete také přidat složené režimy ke klipům, 
které je původně neměly, a přidat tak nové vlastní efekty.

Všechny složené režimy spolupracují s posuvníkem Opacity (nachází se pod vyskakova-
cím menu Composite Mode v Inspektoru), aby byl klip více či méně průhledný navíc k 
již probíhajícímu skládání.



Composite mode a ovládací prvky krytí na časové ose

Více o Composite Modech
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—

Složené režimy lze použít u klipů, které jsou nad ostatními klipy na časové ose a překrý-
vají je. Tyto složené režimy jsou však také dostupné pro použití v rámci úprav na stránce 
Color pomocí uzlu Layer Mixer, ve kterém můžete kreativními způsoby kombinovat 
různě upravené verze obrazu. Například složené režimy Add a Overlay mohou být 
užitečné pro vytváření efektů záře, zatímco Subtract and Di�erence mohou vytvářet 
surrealističtější efekty.
Práce s kompozitními režimy na stránce Edit je jednoduchá.
Chcete-li nastavit nebo změnit složený režim pro jakýkoli klip:
— Vyberte klip na časové ose, poté otevřete Video Inspector a vyberte jednu z mož-

ností z rozbalovací nabídky Composite Mode.

Vypnutí složeného režimu klipu:
— Vyberte klip na časové ose, poté otevřete Inspektor a z rozbalovací nabídky Compo-

site Mode vyberte Normal.

Na výběr je deset kompozitních režimů. Pro srozumitelnost se používá jednoduchá 
obrázková matematika, která pomáhá vysvětlit dostupné efekty složeného režimu.

Normální
Neprovádí se žádné skládání obrázků. Nejvyšší obrázek na časové ose nebo spodní 
vstup uzlu Layer Mixer zabírá celý snímek.

Add
Každý pár pixelů v obou překrývajících se vrstvách se sečte. Na pořadí vrstev nezáleží. 
To může vést k dramatickému rozjasnění světlých oblastí obou obrazů s oblastmi 
obrazu, které jsou vyfouknuté na maximum bílé, a tento efekt se často používá přidá-
ním jasnější části obrazu k sobě, aby se vytvořily efekty horké záře. Obrazová data vyšší 
než 1.0 jsou zachována a lze je získat pozdějšími operacemi korekce barev. Na druhou 
stranu černé oblasti žádného snímku nemění kombinovaný snímek vůbec (0 + n = n).

Color
Znovu zkombinuje dvě vrstvy pomocí komponent obrazu HSL tím, že zkombinuje 
Luma spodní vrstvy s odstínem a sytostí horní vrstvy.

Color Burn
Invertuje spodní vrstvu, která je rozdělena horní vrstvou, a konečný výsledek je sám 
invertován.
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Color Dodge
Pixely spodní vrstvy jsou rozděleny horní vrstvou, která byla převrácena.

Darken (Ztmavit)
Každý pár pixelů v každém barevném kanálu je porovnán a výstupem je tmavší z těchto 
dvou. Na pořadí vrstev nezáleží. Ztmavení je užitečné, když chcete, aby měly přednost 
tmavší prvky obou vrstev, ale výstupem pro daný pixel může být barva, která pro daný 
pixel v žádné ze zdrojových vrstev ve skutečnosti neexistuje.

Darker Color (Tmavší barva)
Pro každý pár pixelů se sečtou všechny tři barevné kanály ze spodní vrstvy a všechny tři 
barevné kanály z horní vrstvy se sečtou dohromady. Tyto výsledky jsou porovnány a 
výstupem je tmavší pixel ze dvou vrstev. Na pořadí vrstev nezáleží. Tmavší barva je 
užitečná, když chcete, aby měly přednost tmavší prvky obou vrstev. Na rozdíl od kom-
pozitního režimu Darken bude výsledkem vždy konkrétní barva ze spodní nebo horní 
vrstvy.

Di�erence
Absolutní hodnota se bere z horní vrstvy mínus spodní vrstva a vrací se jako výsledek, 
což je vždy kladné číslo. Na pořadí vrstev nezáleží. Tento režim prolnutí se často používá 
k porovnání dvou různě zpracovaných verzí stejného obrázku, aby se zjistilo, zda existují 
nějaké změny a jak velké jsou.

Divide (Rozdělit)
Dělí spodní vrstvu horní vrstvou. Jakákoli barva dělená sama sebou = 1,0 nebo bílá, 
zatímco jakákoli barva dělená bílou (1,0) = sama.

Exclusion (Vyloučení)
Podobné jako u kompozitního režimu Rozdíl, ale výsledkem je nižší kontrast.

Hard Mix
Hodnoty kanálů R, G a B spodní vrstvy se přičtou k hodnotám kanálů R, G a B horní 
vrstvy. Na pořadí vrstev nezáleží. Může mít extrémní účinky.

Hardlight
Hardlight je opakem Overlay. Všechny pixely spodní vrstvy nad 50 % jsou násobeny, 
zatímco všechny pixely spodní vrstvy pod 50 % a méně jsou beze změny.

Hue (Odstín)
Znovu zkombinuje dvě vrstvy pomocí komponent obrazu HSL tím, že zkombinuje Luma 
a Sytost spodní vrstvy s odstínem horní vrstvy.

Lighten (Zesvětlit)
Každý pár pixelů v každém barevném kanálu je porovnán a světlejší z nich je výstupem. 
Na pořadí vrstev nezáleží. Zesvětlení je užitečné, když chcete, aby měly přednost 
nejsvětlejší prvky obou vrstev, ale výstupem pro daný pixel může být barva, která pro 
daný pixel v žádné ze zdrojových vrstev ve skutečnosti neexistuje.
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Lighter Color (Zesvětlit barvu)
Pro každý pár pixelů se sečtou všechny tři barevné kanály ze spodní vrstvy a všechny 
tři barevné kanály z horní vrstvy se také sečtou. Tyto výsledky jsou porovnány a 
světlejší pixel obou vrstev je výstupem. Na pořadí vrstev nezáleží. Zesvětlení barev je 
užitečné, když chcete, aby měly přednost světlejší prvky obou vrstev. Na rozdíl od 
režimu Zesvětlení  bude výsledkem vždy konkrétní barva ze spodní nebo horní vrstvy.

Linear Burn (Lineárně vypálit)
Každý pár pixelů se sečte a od součtu se odečte 1. Na pořadí vrstev nezáleží. Oblasti 
bílé v jedné vrstvě umožňují prosvítat druhé vrstvě, zatímco barvy a tmavší tóny z 
obou vrstev spolupůsobí a výsledný obraz zbarvují nebo ztmavují.

Lineární Dodge
Každý pár pixelů se sečte. Tento kompozitní režim je identický s Add.

Linear Light (Lineární světlo)

Všechny oblasti, kde je spodní vrstva nad 50 %, jsou Linear Dodged, aby se tyto části 
konečného výsledku zesvětlily, zatímco všechny oblasti, kde je spodní vrstva pod 50 
%, jsou Linear Burned, aby tyto části konečného výsledku ztmavly. Tento kompozitní 
režim zesiluje kontrast obrazu v konečném výsledku.

Luminosity
Znovu kombinuje dvě vrstvy pomocí komponent obrazu HSL kombinací odstínu a 
sytosti spodní vrstvy s jasem horní vrstvy.

Multiply (Násobit)
Každý pár pixelů je násoben dohromady. Na pořadí vrstev nezáleží. To má obecně za 
následek zdůraznění nejtmavších částí obou obrázků ve výsledném výstupu; zejména 
jsou zachovány černé oblasti kteréhokoli obrazu (0 * n = 0), zatímco bílé oblasti 
žádného obrazu nemají žádný vliv na výstupní obraz (1 * n = n). Násobit je dobré pro 
skládání tmavších prvků v poli bílé do obrázku a lze jej použít ke zvýraznění nejtma-
vších částí vrstvy šumu, zrnitosti nebo poškození, kterou s obrázkem mísíte.

Overlay (Překrýt)
Překrytí kombinuje užitečné aspekty kompozitních režimů Screen a Multiply na 
základě hodnot pixelů nejspodnějšího obrázku na časové ose; všechny pixely spodní 
vrstvy nad 50 % jsou promítány, zatímco všechny pixely spodní vrstvy 50 % a nižší 
jsou násobeny. Překrytí je vynikající složený režim pro kombinaci vrstvy šumu, zrnitos-
ti nebo poškození snímků s dalším klipem, protože kombinuje oba obrázky vizuálně 
užitečnými způsoby v celém tonálním rozsahu stínů až po světla.

Pin Light
V oblastech, kde jsou pixely spodní vrstvy méně než 50 % šedé, jsou světlejší pixely v 
horní vrstvě nahrazeny tmavšími pixely ze spodní vrstvy a tmavší pixely v horní vrstvě 
nahrazují světlejší pixely ve spodní vrstvě, takže tmavší polovina výsledný obrázek 
kombinuje tmavší pixely z obou vrstev. V oblastech, kde jsou pixely spodní vrstvy nad 
50 % šedé, jsou tmavší pixely v horní vrstvě nahrazeny světlejšími pixely ze spodní 
vrstvy a světlejší pixely v horní vrstvě nahrazují tmavší pixely ze spodní vrstvy, takže 
světlejší polovina výsledný obrázek kombinuje světlejší pixely z obou vrstev.



TIP: Chcete-li rychle vyzkoušet různé kompozitní režimy, umístěte ukazatel myši na režim v 
rozevíracím seznamu Kompozitní režim. Tento konkrétní složený režim se zobrazí v 
prohlížeči.

Opacity (Průhlednost)
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Saturation (Sytost)
Znovu zkombinuje dvě vrstvy pomocí komponent obrazu HSL tím, že zkombinuje 
světlost a odstín spodní vrstvy se sytostí horní vrstvy.

Screen (Promítací plátno)
Lze si představit jako promítací plátno na které promítá vícero projektorů. Hodnoty 
pixelů každé vrstvy jsou invertovány, poté vynásobeny a výsledek je sám invertován. 
Na pořadí vrstev nezáleží. Obrazovka je opakem Multiply, protože zachovává nejsvět-
lejší části obou obrázků a je užitečná při skládání světlejších prvků v černém poli do 
obrazu a lze ji použít ke zvýraznění nejsvětlejších částí šumu, zrna nebo poškozenou 
vrstvu, kterou mísíte s obrázkem. 

Softlight (Měkké světlo)
Méně intenzivní metoda aplikace kompozitního režimu Hardlight, která vede k rovno-
měrnějšímu prolnutí mezi dvěma vrstvami.

Subtract
V rámci každého páru pixelů jsou pixely spodní vrstvy odečteny od pixelů horní. To 
může mít za následek tmavé oblasti obrazu, které zasáhly rovnou černou, ale obrazová 
data klesající pod 0 jsou zachována a mohou být načtena pozdějšími operacemi 
korekce barev.

Vivid Light (Jasné světlo)
Všechny oblasti, kde je spodní vrstva nad 50%, jsou Color Dodged, aby se tyto části 
konečného výsledku zesvětlily, zatímco všechny oblasti, kde je spodní vrstva pod 50%, 
jsou Color Burned, aby tyto části konečného výsledku ztmavly. Tento kompozitní režim 
výrazně zesílí kontrast i sytost obrazu v konečném výsledku pro extrémní efekt.

Unknown
Při importu souborů projektu XML nebo AAF se složenými režimy, které nejsou 
dostupné v DaVinci Resolve, je rozbalovací nabídka Composite Mode nastavena na 
Unknown; prakticky je to stejné jako normální.

Každý klip má parametr Opacity, který je k dispozici v Inspektoru a který vám umožňu-
je učinit jej transparentnějším, v rozsahu od 0 (zcela průhledný) do 100 (zcela neprů-
hledný). Při nastavení na hodnotu menší než 100 se vybraný klip smísí s klipem, který 
je pod ním na časové ose, podle aktuálně používaného složeného režimu. Pokud se 
pod časovou osou neobjeví žádný klip, je klip smíchán s černou barvou.

Pomocí klíčového snímku tohoto parametru můžete vytvořit složitější efekty prolínání 
do černé nebo křížové rozpouštění.

Klíčové snímky jsou podrobněji popsány v kapitole 53 „Efekty klíčových snímků na 
stránce Edit“.



Rukojeti Video zeslabení 

Přetažením rukojeti faderu videa na klipu ve stopě V2

Příkazy playheadu roztmívání a ztmívání 

Podpora Alpha kanálu

Překrytí klipu s alfa kanálem nad ním automaticky složí klip proti klipu pod ním
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Chcete-li změnit neprůhlednost klipu:
— Vyberte klip, který chcete upravit, otevřete ovládací prvky Composite v Inspektoru 

videa a nastavte posuvník Opacity, abyste vytvořili požadovanou míru průhlednosti.

Pokud má překrývající se klip videa nebo statického obrázku na časové ose vložený 
alfa kanál, tento alfa kanál automaticky vytvoří průhlednost v tomto klipu a složí jej s 
tím, co je ve stopě pod ním. Aby to fungovalo, nemusíte nic dělat.

Pokud chcete klip rozpustit do nebo z jiného klipu nebo do černé nebo z černé, tradičním 
způsobem bylo použít jeden z přechodů v Knihovně efektů. Můžete však také použít 
táhla faderu, která se objeví na začátku a na konci klipu, když na něj umístíte ukazatel. 
Rukojeti faderů jsou rychlou a všudypřítomnou metodou vytváření prolínání do nebo z 
černé. Usnadňují však také přechod do nebo z jiných klipů, které jsou pod tím, který je 
překryt, jak je vidět na následujícím snímku obrazovky.

Chcete-li použít táhlo faderu, přesuňte ukazatel na klip, který chcete upravit, a když se 
v levém horním a pravém horním rohu videa klipu objeví malé bílé táhla faderu, 
přetáhněte je doleva nebo doprava na požadovanou dobu. efekt vyblednutí je hotov.

Dvojice příkazů v nabídce Trim vám umožní použít pozici přehrávací hlavy nad klipem 
k „Fade In to Playhead“ nebo „Fade Out to Playhead“. To lze provést pro jeden klip nebo 
pro více překrývajících se klipů.

Tyto příkazy fungují pro audio i video položky na stránkách Edit i Fairlight.
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Pokud však potřebujete zakázat nebo změnit interpretaci alfa kanálu pro jakýkoli klip, 
například pokud je klip interpretován jako s alfa kanálem nesprávného typu, můžete na 
klip kliknout pravým tlačítkem a vybrat Atributy klipu z nabídky kontextovou nabídku 
a k nápravě problému použijte rozbalovací nabídku Alpha Mode na panelu Clip Attri-
butes Video.

POZNÁMKA: Pokud jste importovali klipy s alfa kanály, lze tyto alfa kanály 
vyrenderovat zpět pro pracovní postupy Round Trip. Vyberte kombinaci 
formátu a kodeku, která podporuje výstup alfa kanálu, a zaškrtněte políčko 
Exportovat alfa na panelu Video v seznamu Render Settings.



Postup vytvoření video-fotoknihy

1)     Nastavíme si nejprve dobu trvání jedné stránky - klipu v DaVinci Resolve > Preferen-
ces > User > Editing > Standard Still Duration. A pokud budeme pod foto chtít nějaký 
podklad na stejnou dobu nastavíme i Standard Generator Duration.  Tento bod není 
nutný, ale ušetří nám hodně práce při tvorbě. 

2)     Do Bin si importujene všechny fotogra�e. File > Iport > Media (Ctrl + I) nejlépe již v 
rozměrech, s kterými je chceme mít na jedné stránce s ohledem na s přepokládané 
rozlišení a z ohledem na počet fotogra�í na stránce.  Fotogra�e se nám budou lépe 
rozmísťovat na plochu plátna. Dodatečné úpravy velikosti, sklonu, otočení jsou 
samozřejmě možné. Formát souborů může být různý: jpg, png, ti�, psd, dng 

3)     Nastavíme v Project Settings > Master Settings > Timeline rezolution, rozlišení a v  
Timeline frame rate snímkový frekvenci. Dále v v Project Settings > Color Managment 
> Color sience > DaVinci YRGB a v Timeline space nastavíme sRGB, Output color 
space: Same as Timeline

4)     Vytvoříme novou Timeline: Kliknutím pravým tlč. do okna Bin se otevře nabídka a 
vybereme Create New Timline (Ctrl + N) a odškrtneme políčko Use Project Settings a 
otevřeme záložku Format. 

Zde máme ještě mož-
nost změnit rozměry 
plátna a snímkový 
kmitočet. Mělo by to 
být již nastaveno z 
předešlého kroku. 
Nejdůležitější ale je 
nastavit v nabídce 
Mismatched Resoluti-
on položku Center 
crop with no Resizing

5)     Nyní na stránce Edit otevřeme E�ect > Generators > Solid Colors a tento podklad 
přetáhneme na první stopu Timeline. V inspktoru změníme  barvu na velmi tmavě 
šedou, jen o odstín od černé. Tento krok nám jen usnadní vidět stále velikost plátna 
na černém podkladu Vieweru.

6)     Nyní přidáváme vždy na novou videostopu fotogra�e. Pokud se fotogra�e nebudou 
vzájemně překrývat je hotovo. Pokud ano, tak abychom docílili prolnutí nastavíme v 
inspektoru Composite mode na Science. Doporučuji nejsvětlejší fotku umístit na 
nejvyšší stopu. Můžete také vyzkoušet i jiné Composite mode,. Podobně bude fungo-
vat Lighten, malinko jinak Add. Počítejte s tím, že barva podkladové první vrstvy 
ovlivňuje všechny fotogra�e, které nemají Composite mode Normal
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