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Formáty rastrové grafiky 

*.BMP 

 
• soubory BMP (bitmapy) jsou ukládány po jednotlivých pixelech 

• většinou nepoužívají kompresi (velká velikost) 

• jednoduchý, volně použitelný, proto rozšířený 

Komprese = je způsob ukládání některých digitálních dat v počítačích, Pomocí 

speciálního algoritmu se zmenšuje objem dat na zlomek původní velikosti. Přitom 

se některé méně důležité informace ztrácejí a z vytvořených dat již nejdou 

zrekonstruovat.   
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*. GIF  

 
• soubor GIF podporuje maximálně 256 barev, komprimuje co největší  počet 

pixelů ve vodorovném směru, proto se lépe komprimují velké plochy  

s jednolitou barvou (tím menší velikost) 

 

• jedna barva v obrázku může být průhledná; podporuje animace, přičemž 

umožňuje ukládat jen rozdíly mezi snímky, čímž značně zmenší velikost 

souboru 

 

• grafika se doporučuje ukládat jako „.gif“, když na obrázku je omezený počet 

jednolitých barev 
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*. JPEG  

(JPG) 

 
• JPEG určený pro obrázky i s milióny barev dovoluje zobrazit 256 odstínů šedé 

 

• JPEG představuje metodu popisující způsob komprimace  

rastrových obrázků  

 

• JPEG je vhodný, když ukládáte fotografii, ukládáte text ve fotografiích nebo  

obrázek obsahující hodně přechodových barev 

JPEG určený pro obrázky i s milióny barev dovoluje  

 
zobrazit 256 odstínů šedé. Umožňu- 

 

je uložit obrázek jako progresivní, který se postup 

 
ně zobrazuje, tj. nejdřív je rozmlžen a  

 

později dostává svou podobu. JPEG představuje metod 

 
u popisující způsob komprimace  

 

rastrových obrázků, ale technicky správný je JFIF d 

 
efinující způsob uložení obrázku  

 

v souboru. JPEG je vhodný, když ukládáte fotografii 

 
, ukládáte text ve fotografiích nebo  

 

obrázek obsahující hodně přechodových barev.  
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*. PNG  

 
• PNG je nejmladším formátem, nástupcem GIF a slučuje výhody jeho a JPEG 

 

• z toho vyplývají vlastnosti jako průhlednost, průsvitnost, progresivní mód pro 

rychlejší zobrazení, efektivní bezztrátová komprese 

JPEG určený pro obrázky i s milióny barev dovoluje  

 
zobrazit 256 odstínů šedé. Umožňu- 

 

je uložit obrázek jako progresivní, který se postup 

 
ně zobrazuje, tj. nejdřív je rozmlžen a  

 

později dostává svou podobu. JPEG představuje metod 

 
u popisující způsob komprimace  

 

rastrových obrázků, ale technicky správný je JFIF d 

 
efinující způsob uložení obrázku  

 

v souboru. JPEG je vhodný, když ukládáte fotografii 

 
, ukládáte text ve fotografiích nebo  

 

obrázek obsahující hodně přechodových barev.  
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*. TIFF  

 
• nejpoužívanější formát s bezztrátovou kompresí 

 

• původně byl vytvořen za účelem získání jednotného formátu pro stolní skenery 

 

• podporuje vícestránkové soubory 

JPEG určený pro obrázky i s milióny barev dovoluje  

 
zobrazit 256 odstínů šedé. Umožňu- 

 

je uložit obrázek jako progresivní, který se postup 

 
ně zobrazuje, tj. nejdřív je rozmlžen a  

 

později dostává svou podobu. JPEG představuje metod 

 
u popisující způsob komprimace  

 

rastrových obrázků, ale technicky správný je JFIF d 

 
efinující způsob uložení obrázku  

 

v souboru. JPEG je vhodný, když ukládáte fotografii 

 
, ukládáte text ve fotografiích nebo  

 

obrázek obsahující hodně přechodových barev.  

K nejpoužívanějším formátům s bezztrátovou kompresí 

 
patří TIFF. Původně byl vytvo- 

 

řen za účelem získání jednotného formátu pro stolní 

 
skenery. Podporuje vícestránkové  

 

soubory. Slouží také pro ukládání přijatých faxů po 

 
mocí počítače.  
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- Adobe Photoshop 

- Corel Photopaint 

- Zoner Photostudio 

- Photofiltre 

- Gimp  

- Malování 

JPEG určený pro obrázky i s milióny barev dovoluje  

 
zobrazit 256 odstínů šedé. Umožňu- 

 

je uložit obrázek jako progresivní, který se postup 

 
ně zobrazuje, tj. nejdřív je rozmlžen a  

 

později dostává svou podobu. JPEG představuje metod 

 
u popisující způsob komprimace  

 

rastrových obrázků, ale technicky správný je JFIF d 

 
efinující způsob uložení obrázku  

 

v souboru. JPEG je vhodný, když ukládáte fotografii 

 
, ukládáte text ve fotografiích nebo  

 

obrázek obsahující hodně přechodových barev.  

K nejpoužívanějším formátům s bezztrátovou kompresí 

 
patří TIFF. Původně byl vytvo- 

 

řen za účelem získání jednotného formátu pro stolní 

 
skenery. Podporuje vícestránkové  

 

soubory. Slouží také pro ukládání přijatých faxů po 

 
mocí počítače.  

Nejběžnější rastrové grafické editory 
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