
XnWiew
XnView je univerzální freewarový program pro práci s bitmapovými obrázky, zejména pro:

• prohlížení

• konverzi

• organizaci

• úpravu více než 400 různých formátů obrázků včetně netradičních

• přehrávání videa

XnView je kompletně přeložený do češtiny.

Základní okno programu (Průzkumník) je obdobou průzkumníku ve Windows. Obrazovka je rozdělena do tří zřetelně 
oddělených sektorů:

• vlevo je adresářová struktura

• vpravo nahoře jsou náhledy obrázků (velikost a další náležitosti náhledů můžete nastavit)

• vpravo dole je velký náhled vybraného obrázku

U náhledů je ikonkami v rohu naznačeno, zda obrázek obsahuje různá metadata (EXIF, IPCT, komentáře tj. informace o 
obrázku), což je pro vážnější práci s digitálními fotografiemi nezbytné.



Dvojklikem levým tlačítkem na libovolný obrázek v náhledu se tento otevře v samostatném panelu. Na záložce úplně vlevo je 
pak minimalizováno základní okno programu (Prohlížeč), pod dalšími záložkami se skrývají panely s jednotlivými obrázky, které 
jste dvojklikem otevřely. Práce s obrázky ve více panelech je velmi pohodlná. 

Úprava obrázků 

Otevřením obrázku v samostatném panelu se zpřístupní široké spektrum různých filtrů a nástrojů pro úpravu. Základem úprav 
digitálních fotografií jsou:

• ořezávání

• rotace

• změny rozlišení a velikosti

• úpravy barev (jasu, kontrastu, vyvážení, gamma)

• aplikace filtrů



Ohledně filtrů (efektů), kterých obsahuje XnView více než 20 je třeba říci, že jsou logicky rozděleny do šesti základních skupin 
(rozmazání, vytáhnout, hrany, různé, šum a efekty). Najdete i další nástroje např. nástroje na imitaci olejomalby, tvorbu 3D 
okrajů obrázků, zvýraznění hran, rozmazání nebo různé deformace. 



K dispozici je i pro zpracování digitálních fotografií takřka nezbytná funkce Odstranění červených očí. Ta vám pomůže odstranit 
z fotek rušivě působící červené oči – jedna z mála funkcí užitečných i naprostému amatérovi

Prezentace obrázků 

V XnView najdete několik velmi užitečných nástrojů pro prezentaci vašich obrázků. Jedná se o tvorbu: 

• prezentace (slideshow) - slidshow lze vypálit např. pomocí Nera na CD/DVD nebo z nich vytvořit snadno přenosné .EXE 
nebo  .SCR  slideshow



• WWW galerie – k vytvoření jednoduché WWW galerie stačí vyplnit nadpis, záhlaví a složku, do které se má vygenerovat 
HTML stránka. K dispozici máte přes 10 různých šablon



• náhledový list (tzv. indexprint)



• seznam souborů (soubor ve formátu txt)



• nepravé panorama (mozaika) – pomocí volby Vytvořit – panorama je možno slepovat různé obrázky a dělat z nich 
vertikální nebo horizontální plakáty či mozaiky. Nejsou to klasická panoramata (spojení více fotek vyfocených dokola z 
jednoho místa) program není schopen realizovat jejich přesné napojení („sešití“)



Dávkové konverze – hromadné úpravy

XnView poskytuje možnost efektivní práce s více obrázky najednou tzv. dávkové a sekvenční konverze. Můžete převést několik 
obrázků zároveň z jednoho formátu do druhého, ale můžete zároveň provést i velké množství transformací (více než 40 
různých druhů - např. změna rozměrů, otočit, přidat text, změnit jas, mírně rozmazat, přidat 3D rámeček)



 



Snímání obrazovky – umožňuje vytvořit snímky pro jakékoliv účely, ale vždy naprosto přesně podle Vašich potřeb
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