


Zdravíme čtenáře Vdolqu, chceme Zdravíme čtenáře Vdolqu, chceme 
hned na úvod poděkovat všem, hned na úvod poděkovat všem, 
kteří nás čtou.kteří nás čtou.

Chtěli bychom se tímto omluvit Chtěli bychom se tímto omluvit 
za zdržení prvního čísla v tomto za zdržení prvního čísla v tomto 
školním roce. I my jsme lidé a máme školním roce. I my jsme lidé a máme 
povinnosti jako každý z nás na této povinnosti jako každý z nás na této 
planetě.planetě.

Pokud máte jakýkoliv dotaz, Pokud máte jakýkoliv dotaz, 
problém nebo se pouze nemůžete problém nebo se pouze nemůžete 
dočkat dalšího čísla, tak to dočkat dalšího čísla, tak to 
nesměřujte na Michala Horkého, nesměřujte na Michala Horkého, 
ale přímo na nás – redakci, která ale přímo na nás – redakci, která 
sídlí v pokoji sídlí v pokoji 515515..

Každý z vás má možnost se přidat Každý z vás má možnost se přidat 
k redakci. Nejvíc oceníme precizní 
češtináře a grafi ky, ale i fotografy 
a prostě všechny, koho by bavilo 
zapojovat se a vytvářet časopis. 

E-mail: vdoleq@gmail.comE-mail: vdoleq@gmail.com

Rozhodně se nestyďte a ozvětě se Rozhodně se nestyďte a ozvětě se 
nám! Ceníme si každé pomocné ruky.nám! Ceníme si každé pomocné ruky.

VDOLEQ JE TEN SPRÁVNÝ SPOLEK!VDOLEQ JE TEN SPRÁVNÝ SPOLEK!

Také vytvoříme v dalším čísle novou Také vytvoříme v dalším čísle novou 
rubriku (a možná nejen jednu), ale o rubriku (a možná nejen jednu), ale o 

tu musíte hlasovat, která to bude.tu musíte hlasovat, která to bude.

PŘÍBĚHY? (od vás)PŘÍBĚHY? (od vás)
CIZÍ JAZYK? (pro vás)CIZÍ JAZYK? (pro vás)
KUCHAŘKA? (pro vás)KUCHAŘKA? (pro vás)
AUTOSALON? (pro vás)AUTOSALON? (pro vás)

DOMÁCÍ DÍLNA? (od vás i od nás)DOMÁCÍ DÍLNA? (od vás i od nás)
HISTORIE? (pro vás)HISTORIE? (pro vás)

A NEBO VYMYSLETE RUBRIKU VY!A NEBO VYMYSLETE RUBRIKU VY!

S D Ě L E N Í  O D  R E D A K C E
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Batman začíná (v originále Batman 
Begins) je americký akční fi lm z roku 
2005 režiséra Christophera Nolana. 
Příběh byl inspirován komiksovými 
knihami Batman: Rok jedna, Batman: 
Dlouhý Halloween a The Man Who 
Falls. V hlavní roli účinkoval Christian 
Bale. Jedná se o znovunastartování 
batmanovské fi lmové série.

Jako malý chlapec viděl Bruce 
Wayne na vlastní oči vraždu svých 
rodičů. Toto trauma v něm zanechalo 
stopy na celý život - jediné, po čem 
toužil, byla pomsta. Osud však chtěl, 
aby se mu to nikdy nepovedlo.

Rozhodl se 
vyhledat pomoc a radu u Ra’s Al 
Ghulam - mistra nebezpečného, ale 
váženého kultu ninja (“Liga stínů”) na 
dálném východě.

Po návratu do upadajícího Gotham City, 
které je pod nadvládou organizovaného 
zločinu a nebezpečných individuí, 
se rozhodne zasévat strach do srdcí 
všem, kteří konají bezpráví. Vymyslí si 
tajnou identitu a za svůj symbol si zvolí 
netopýra, protože se jich vždy bál, tak 
aby se jich báli i jeho nepřátelé. Tak se 
z něj stává Batman. 

1. Batman Začíná

http://cs.wikipedia.org/wiki/Batman_začíná



22. října se parta lidí z intru, 22. října se parta lidí z intru, 
pod dozorem pana vyhcovatele pod dozorem pana vyhcovatele 
Bednaříka, rozhodla navštívit Bednaříka, rozhodla navštívit 
Zetor Gallery, výstavu, kde jsou Zetor Gallery, výstavu, kde jsou 
vystaveny traktory z roku “nula” vystaveny traktory z roku “nula” 
až do dnes!až do dnes!

Dozvěděli jsme se Dozvěděli jsme se 
o začátcích traktorů a o začátcích traktorů a 
také o jejich výkoně, také o jejich výkoně, 
ceně a samozřejmě i o ceně a samozřejmě i o 
logu Zetor. logu Zetor. 

Vyzkoušeli jsme si Vyzkoušeli jsme si 
traktory “na vlastní kůži” traktory “na vlastní kůži” 
- byli jsme uvnitř kabiny - byli jsme uvnitř kabiny 
i pod kapotou, a také i pod kapotou, a také 
jsme vyzkoušeli luxusní jsme vyzkoušeli luxusní 
multidotykové displeje multidotykové displeje 
a zhlédli audiovizuální a zhlédli audiovizuální 
prezentace.prezentace.

Ten, kdo tam ještě Ten, kdo tam ještě 
nebyl, by měl, co nejdříve nebyl, by měl, co nejdříve 
navštívit Zetor Gallery. Je navštívit Zetor Gallery. Je 
tam i speciální obchod se tam i speciální obchod se 
speciálními suvenýry! speciálními suvenýry! 

Děkujeme všem, kteří Děkujeme všem, kteří 
tam zašli nebo se chytsají tam zašli nebo se chytsají 
zajít! Určitě vás to pobaví i zajít! Určitě vás to pobaví i 
když nemáte rádi traktory - když nemáte rádi traktory - 
multidotykové displeje vás multidotykové displeje vás 
opravdu zabaví!opravdu zabaví!

OTEVŘENO: PO-PÁ 
10-18.00 = prohlížení
10-17.00 = obchod

ZETOR TRACTORS a. s.
Trnkova 111, Brno-Líšeň

gptackova@zetor.com
739 327 912

VSTUP ZDARMA

Úryvek ze článku časopisu  Brno 

Business and Style.

Zetor Gallery je 
víceúčelová hala, která 
se rozkládá na ploše 
více než 1 200 m2 ve 
dvou podlažích. Větší 
část Zetor Gallery je 
určena veřejnosti, menší 
bude sloužit jako školicí 
centrum skupiny Zetor. 
Díky modernímu vybavení 
si mohou návštěvníci 
prohlídku opravdu užít. 
Veřejně přístupná část 
areálu je uspořádána 
jako otevřený prostor 
rozdělený do několika 
tematických sekcí. 1. z nich 
je Showroom - přehlídka 
moderní techniky a další 
sekce jsou přehlídkou 
bohaté historie značky 
ZETOR.













Recovery je sedmé studiové album rappera Eminema, 
část alba vychází ze samplů starších popových či rocko-
vých hitů a celkově má spíše melancholickou atmosféru, 
jelikož hlavním tématem alba je jeho období závislosti 
na drogách. Na 53. předávání cen Grammy, v roce 2011, 
album získalo cenu za nejlepší rapové album roku. Další 
cenu Grammy Eminem získal i za píseň “Not Afraid”.

“http://cs.wikipedia.org/wiki/Recovery”

Seznam písní na albu Recovery:

1. „Cold Wind Blows“  1. „Cold Wind Blows“  
2. „Talkin’ 2 Myself“ (feat. Kobe)  2. „Talkin’ 2 Myself“ (feat. Kobe)  
3. „On Fire“  3. „On Fire“  
4. „Won’t Back Down“ (feat. Pink)  4. „Won’t Back Down“ (feat. Pink)  
5. „W.T.P. (White Trash Party)“  5. „W.T.P. (White Trash Party)“  
6. „Going Through Changes“  6. „Going Through Changes“  
7. 7. „Not Afraid“  „Not Afraid“  
8. „Seduction“  8. „Seduction“  
9. „No Love“ (feat. Lil Wayne)  9. „No Love“ (feat. Lil Wayne)  
10. „Space Bound“  10. „Space Bound“  
11. „Cinderella Man“  11. „Cinderella Man“  
12. „25 to Life“  12. „25 to Life“  
13. „So Bad“  13. „So Bad“  
14. „Almost Famous“  14. „Almost Famous“  
15. 15. „Love the Way You Lie“„Love the Way You Lie“  
 (feat. Rihanna) (feat. Rihanna)    
16. „You’re Never Over“  16. „You’re Never Over“  
17. „Untitled“ (Hidden Track)17. „Untitled“ (Hidden Track)



herec, producent, zpěvák, textař, rapper

Věk: 40

Narození:17. 10. 1972, Saint Joseph, Missouri, USA Znamení: váhy

Alba:
1990 Infinite
1999 The Slim Shady LP
2000 The Marshall Mathers LP
2002 The Eminem Show
2003 The Singles
2004 Encore
2005 Curtain call: The Hits
2006 Eminem pres.: The Re-Up
2009 Relapse
2010 Recovery
http://www.osobnosti.cz/eminem.php

Eminem se vlastním jménem jmenuje Marshall Bruce Mathers 
III. Dětství neměl příliš šťastné, žil sám s mámou a mladším 
bratrem, tátu nikdy neviděl. Velmi často se stěhovali mezi 
Kansas City a Detroitem, měnil školy, a tak se velmi těžce 
seznamoval s novými kamarády. Ve dvanácti letech se 
nakonec s matkou usadili ve Warren v Michiganu. 

Již v mládí se stal fanouškem rapu a ve čtrnácti letech se mu 
začal věnovat. Ačkoli nedokončil střední školu a vystřídal několik 
různých prací, snažil se maximálně soustředit na hudbu.

NEJNOVĚJŠÍ SKLADBY: 
BERZERK A SKLADBA SURVIVAL

UŽ I NA YOUTUBE!



13 způsobů, jak být 
efektivnějšíefektivnější

1. Buďte ranní ptáče1. Buďte ranní ptáče
Nejde o to stihnout více věcí. Ale nabrat více 
energie do rezervoáru sil. Čas, kdy ještě
nezvoní telefony, nekřičí děti a není žádná 
doprava, je vhodný na zacvičení, klidné
přemýšlení nebo prostě jen uklidňující šálek 
kávy. Koncentraci před startem. Nebo jste
snad viděli olympijského vítěze, který vyběhl 
na dráhu rovnou z taxi?

2. Usilujte o zpětnou vazbu2. Usilujte o zpětnou vazbu
Ať máte jakoukoli pozici – podřízený, nebo 
šéf – žádejte od jiných hodnocení své osoby.
Ano, je to atentát na Vaše ego, nicméně 
jen tak odhalíte slabiny, které jste doposud 
nezaznamenali
a jiné třeba tlučou do očí. Mohou Vás tahat 
zpátky, brzdit v kariéře. Uvědomit si
chybu včas je lepší než znásilňovat aktivity, 
na něž nemáte.

3. Pište si seznam úkolů3. Pište si seznam úkolů
Přenášejte všechny své úkoly z hlavy na 
papír. Jednak na papíře si užijete jejich
přeškrtávání a jednak hlava slouží k roztáčení 
myšlenek, ne k jejich zadržování.

4. Stanovujte si priority4. Stanovujte si priority
Nemáte čas na to, co máte opravdu rádi? 
Tak úkoly, které zvládnou jiní, se naučte 
delegovat
a nepodstatné zcela eliminovat. Den má jen 
24 hodin. Když je zaneřádíte činnostmi,
které Vám nic nepřinášejí, nedivte se, že nic 
nemáte. Peníze ani radost.

5. Meditujte5. Meditujte
I jalový čas můžete využít. Doma, v autě, při 
čekání – na minutu, 5 minut nebo 15 minut
se soustřeďte jen na hluboké a pravidelné 
dýchání. Zregenerujete tělo i mysl.

6. Proveďte to hned6. Proveďte to hned
Úkoly jsou jako nepřátelé. Nenechte je žít. 
Nevymlouvejte se, neodkládejte je – tím se 
budou jen hromadit a leptat Vaši sebedůvěru. 
Potřebujete něco vyřešit? Hned.



7. Potěšte lidi kolem sebe7. Potěšte lidi kolem sebe
Někdy stačí slovo, maličkost, sdílení pocitů. 
Každý, koho potkáte a vyjádříte mu, že je 
pro Vás důležitý, Vám bude rád v budoucnu 
užitečný. Velikost člověka se vždy měřila 
chováním k někomu, kdo pro něj v dané 
chvíli nemůže nic udělat.

8. Odpojte se8. Odpojte se
Jediné období, kdy jsme offl  ine, je během 
spánku. To je málo, přes den se rychle 
vybíjíme. Vypněte mobil na 1 hodinu denně. 
Získáte čas na nerušené přemýšlení a jen 
Vaše aktivity.
Myslíte, že by Vám ta hodina chyběla? Je 
prokázáno, že každá práce trvá tak dlouho, 
kolik je na ni času. Tedy, máte-li energii a na 
co se těšit.

9. Dejte si 10-minutového šlofíka9. Dejte si 10-minutového šlofíka
V práci nemůžete? Ortega si dopřává krátký 
spánek ihned po příchodu z práce. Už 10 
minut ho umí zrelaxovat lépe než hodinová 
masáž a nakopnout na zbytek dne.

10. Nastavujte si krátkodobé cíle10. Nastavujte si krátkodobé cíle
Dosahují se snáze než velké sny a stanovujete-
li si je často, neustále, udrží Vás namotivované.
Je příjemnější splnit malý závazek denně než 
velký jednou za rok. Podívejte se na svůj 
seznam – bod 3. Těch krátkodobých cílů na 
den máte dost.

11. Volume doprava11. Volume doprava
Uvolnit páru… Marta si prý nejméně jednou 
denně pustí svou oblíbenou píseň, a to
hodně nahlas. Do sluchátek. V autě. Zařve si 
nejvíc, jak je to možné. Rychlý relax.

12. Udržujte pořádek12. Udržujte pořádek
Když se naučíte řešit problémy ihned, 
přestanete mít stůl zavalený starými lejstry. 
I domácnost si udržíte uklizenou. Přehled 
bude i ve Vaší hlavě. Neprodlenné řešení 
problémů umožňuje mysli být neustále 
rychlá a trénovaná, nepřetržitě a pozitivně.

13. Dopřejte si Sobremesu13. Dopřejte si Sobremesu
Španělé tak říkají siestě po jídle. Prostě chvíli 
lenoší. Člověk je beztak nevýkonný, protože
se krev, i z mozku, stahuje do žaludku podpořit 
trávení. Ve střední Evropě se většinou 
snažíme přemoci přírodu, nacpat se a utíkat 
zase do práce. Mozek ani žaludek nás moc 
rádi nemají. Amancio Ortega tolik nespěchal. 
Přesto se z ničeho dopracoval k majetku ve 
výši 1,048 bilionu Kč. 

Nikdo jiný v Evropě není schopen ze svých 
fi  nančních aktiv hypoteticky pokrýt až 58 % 
aktuálního veřejného dluhu České republiky. 
Možná je to náhoda, možná opravdu i ve 
formě využívání času.

HEZKÝ A
 Ú

SPĚ
ŠNÝ D
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Na focení krajiny není nic těžkého, nehýbe se, a tak máme dostatečný čas 
si vše nastavit podle potřeby. Foťák přepneme na M – manuál, abychom 

mohli vše ovládat sami. 

Nejprve si řekneme, jak fotit 
krajinu jako takovou. Blesku se 

snažíme co nejvíce vyhýbat, případně 
ho použijeme jenom na focení proti 
slunci. 

Dobu závěrky si můžeme dovolit 
dát na nižší číslo, pokud máme 

statický záběr a pevnější ruku. Ideální 
doba závěrky je 1/40 – 1/200, také 
záleží na počasí, které nám udává světlo. Čím kratší doba závěrky např. 1/125, 
tím tmavší fotka.

ISO nedáváme větší než 400, fotka by mohla být zrnitá. Ideální ISO nejen u krajiny 
je 100, 200. Také hodně záleží na světle, čím menší ISO, tím tmavší, ale kvalitnější 

fotka.  

Clonu se snažíme nastavovat od F8.0 po F22, 
pokud nám to podmínky neumožňují, klidně 

snížíme nebo zvýšíme. 

Autorka článku: 
Zuzana Kamenská

Č

Focení krajiny
zrcadlovkou



Ale pozor! I příroda má své 
nevýhody.

Velkou nevýhodou jsou elektrické 
dráty, dopravní značky apod., 
ovšem vše má své pro a proti, a tak 
i dráty se dají vyfotit zajímavě. Foťák nastavujeme stejně jako u focení krajiny. 

Dále musíme dávat velký pozor 
na ostrost. Pokud fotíme určitý 

objekt (strom, keř, hrad..), ostření nám 
nebude dělat problém. Jestliže fotíme 
celek (pole, kopce, louku..), je možné, 
že nám foťák nebude ostřit nic a fotka 
bude vypadat jako z mobilu, proto si 
na objektivu přepneme automatické 
ostření na manuální a ostříme ručně. 

Nezapomínejme, že každá fotka 
v sobě musí mít emoci, kterou 

vytvoříme dobře nastaveným foťákem 
a hlavně praxí. 

Fotky: Zuzana Kamenská



Marcel Vávra, romský občan ze 
Slovenska má 17 let a studuje na střední 
škole obor Programátor svářecích 
a obráběcích strojů a zařízení. Jeho 
život není jednoduchý, má tři mladší 
sourozence a jeho otec cestuje do 
zahraničí, proto se mimo školy a umění 
musí starat i o rodinu. K hudbě se dostal 
přes kamarády, kteří jsou hudebníci. 

Zalíbila se mu hlavně krása klasické 
hudby, kterou hraje i teď. Marcel se 
učil hrát doma na papíře, kde měl 
nakreslenou klávesnici, takto hrál půl 
roku, než dostal svůj první klavír. 

Jako první začal chodit na základní 
uměleckou školu, po které se ho nedalo 
poslouchat, tvrdí. Nyní už 4 roky chodí 
na Hudební akademii v Levicích, kde 
hraje vážnou hudbu.

Po dokončení SŠ by chtěl jít na hodiny 
jazzu a popřípadě zkusit konzervatoř. 
Jeho mistr byl na kafé s vychovatelem 
z intru a bavili se o žácích, a tak se 
vychovatel dozvěděl, že Marcel hraje na 
klavír. Následně ho děvčata z intru ukecali, 
aby zahrál a domluvily to s vychovatelkou, 
která to zařídila. Před vystoupením neměl 
trému, ale nevěděl, co bude hrát, protože 
dlouho před tím necvičil, takže musel vše 
rychle vymyslet a nechtěl hrát dlouho. 

Když začali přicházet posluchači z int-
ru, tak se představil, obeznámil s prů-
během programu a začal hrát. Během 
hrání neustále přemýšlel, co bude 
následovat, aby to mělo návaznost 
a přiměřenou délku. Při hraní Marcel 
vnímá okolí, ale nepřemýšlí, jestli ho 
někdo poslouchá, protože by na něj 
přišla tréma a to je špatně. 

Marcel neměl dobrý pocit z vystou-
pení, protože nebylo připravené, ale 
rád se zúčastnil tohoto kulturního vy-
stoupení. Po vystoupení se seznámil 
s dalšími lidmi z internátu a zjistil, že 
se oplatilo hrát. 

Autorka článku a fotografka: 
ZUZANA KAMENSKÁ





Záchrana počítače pomocí   
alternativního systému

Autor článku: Skydee. Zdroj: časopis Extra PC, http://wiki.ubuntu.cz/

 Download

  Vypálení obrazu CD

1

2

Pro případ zhroucení operačního systému se hodí mít ještě jeden.   
A tím  je právě Ubuntu skvělou volbou, můžeme jej spustit bez nutnosti  
instalace z Live CD.  Nemusíte dělat úpravy stávajícího systému a můžete 
jej užívat libovolně dlouho a to zdarma.

Stáhněte Ubuntu z adresy www.ubuntu.cz/
ziskejte/stahnout. Pokud Vám už počítat spadl  
a nemáte odkud soubor stáhnout, domluvte se s ně-
kým ze sítě distributorů. Seznam lidí ze všech měst, 
kteří Vám CD s Ubuntu zadarmo předají, najdete pod 
odkazem Lokální distributoři CD na stránkách  
www.ubuntu.cz/ziskejte/distributori.

Vypalte obsah staženého obrazu disku. Pokud 
byste vypálili soubor ISO jako takový, měli byste na 
CD místo souborů ISO jejich obraz, ze kterého  
Ubuntu nenainstalujete. Autoři doporučují napří-
klad Infra Recoder, který si můžete stáhnout z adresy 
www.infrarecoder.org. V něm klepněte na Vypálit 
obraz v nabídce Akce, vyberte stažený soubor  
a vypalte jej. V systému Windows 7/8 můžete použít 
Nástroj systému Windows pro vypalování bitových 
kopií. V obou případech automaticky získáte  
spustitelné „Live CD“, z něhož je možné Ubuntu 
spustit nebo nainstalovat. Pokud byste měli problém 
s vypalovacím programem Infra Recorder, můžete 
zkusit použít CDBurnerXP Pro nebo ImgBurn, které 
jsou taktéž zdarma.

Pokud přestane fungovat operační systém, ještě 
před jeho nastartováním je možné spustit jiný –  
z flash paměti, z externího disku, ale nejjednodušší 
z CD. Protože se disk s náhradním operačním  
systémem těžko shání bez počítače, je vhodné si 
náhradu připravit dopředu a při záchraně dat  
nebude mít víc problémů, než je nutné.



V opačném případě zkontrolujte, že je na CD 
větší množství množství souborů, nikoli jen jeden 
koncovkou ISO, případně zkuste použít jinou  
mechaniku, Chyba může být i v CD – ověřte pomocí 
algoritmu MD5 (ke stažení prakticky kdekoli), že jste 
soubor stáhli v pořádku, avypalte Ubuntu znovu. 
Pokud problémy přetrvávají, konzultujte  
www.wiki.ubuntu.cz. I v případě bezproblémového 
načtení autoři doporučují zkontrolovat, zda CD ne-
obsahuje chyby; potom Ubuntu vyzkoušejte prvním 
tlačítkem v nabídce.

Spouštíme Ubuntu z počítače s už zhrouce-
ným operačním systémem? V tomto případě bude 
stačit spustit počítač s CD v mechanice a nechat 
počítač nabootovat z něj. Musíte před startem ope-
račního systému nastavit, aby se místo něj spustilo 
Ubuntu. Jak se dostat do nastavení, byste se měli 
dozvědět z úvodní obrazovky při startu, případně  
z manuálu k počítači – pravděpodobně půjde třeba 
o klávesy  F11, Delete nebo tabulátor. Některé  
počítače nabízí volbu bootování přímo při startu.

Dobu do startu operačního systému můžete 
nastavit ve Windows. Spusťte si Příkazový řádek 
(Start – všechny programy – Příslušenství) a za-
dejte do něj msconfig. Ve spuštěném okně na kartě 
Spuštění počítače zadejte časový limit, po který se 
Vám bude zobrazovat nabídka spouštění operační-
ho systému, a klikněte na Použít.

Chcete-li si Ubuntu vyzkoušet, vložte 
CD do mechaniky a restartujte počítač.  
Pokud Váš počítač načítá operační systém  
z  CD automaticky, Ubuntu se spustí.  
V opačném případě spusťte CD a klepněte 
na Ukázka a plná instalace. V dalším okně 
zvolte Potřebuji pomoct s nastartováním  
z CD a nechte program zařídit všechno 
potřebné. Po restartu počítače se už objeví 
nabídka Ubuntu.
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 Spuštění Ubuntu

 Kontrola chyb

 Bootování s nefungujicím OS

 Doba zobrazení OS





S 2D grafi kou se setkáváme neustále, S 2D grafi kou se setkáváme neustále, 
ať už je to text, který píšeme nebo ať už je to text, který píšeme nebo 
vidíme, geometrické útvary, obrázky vidíme, geometrické útvary, obrázky 
zobrazované na monitoru, různé zobrazované na monitoru, různé 
bannery na internetu, atd.bannery na internetu, atd.

Programy pro vytvoření 2D grafi ky Programy pro vytvoření 2D grafi ky 
jsou např.: CorelDRAW, Photoshop, jsou např.: CorelDRAW, Photoshop, 
Illustrator, Malování, GIMP2 atd.Illustrator, Malování, GIMP2 atd.

Existují 2 základní přístupy ke 2D Existují 2 základní přístupy ke 2D 
grafi ce: grafi ce: vektorovávektorová a  a rastrovárastrová. . 

Vektorová grafi ka ukládá přesná Vektorová grafi ka ukládá přesná 
geometrická data, např. souřadnice geometrická data, např. souřadnice 
bodů, propojení mezi body (úsečky bodů, propojení mezi body (úsečky 
a křivky) a vyplnění tvarů. Většina a křivky) a vyplnění tvarů. Většina 
vektorových graf. systémů umožňuje vektorových graf. systémů umožňuje 
použít standardní tvary jako kružnice, použít standardní tvary jako kružnice, 
čtverce atd.čtverce atd.

Základem rastrové grafi ky je pravidelná síť Základem rastrové grafi ky je pravidelná síť 
pixelů, organizovaná jako dvourozměrná pixelů, organizovaná jako dvourozměrná 
matice bodů. Každý pixel nese specifi cké matice bodů. Každý pixel nese specifi cké 
informace, např. o jasu, barvě, průhlednosti informace, např. o jasu, barvě, průhlednosti 
bodu, nebo kombinaci těchto hodnot. bodu, nebo kombinaci těchto hodnot. 

Obrázek v rastrové grafi ce má omezené Obrázek v rastrové grafi ce má omezené 
rozlišení, které se udává počtem řádků rozlišení, které se udává počtem řádků 
a sloupců. Často se kombinuje rastrová a sloupců. Často se kombinuje rastrová 
a vektorová grafi ka v souborových a vektorová grafi ka v souborových 
formátech jako PDF či SWF.formátech jako PDF či SWF.

RASTROVÁ GRAFIKA

VEKTOROVÁ GRAFIKA

http://www.kteiv.upol.cz/
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