
 
 
 

Společnost Corel oznamuje vydání aplikace 
Paint Shop Pro® Photo X2 

v češtině, ruštině a polštině 
 

Společnost Corel rozšiřuje evropské portfolio o další jazykové verze 
 
 
Maidenhead, Velká Británie – 15. duben 2008 – Společnost Corel Corporation 

(NASDAQ:CREL; TSX:CRE), přední výrobce softwaru zaměřeného na grafiku, 

produktivitu a digitální média dnes oznámila, že uvádí na trh plně lokalizovanou českou, 

ruskou a polskou verzi aplikace Corel® Paint Shop Pro® Photo X2. Aplikace Corel Paint 

Shop Pro Photo X2 je ideálním softwarem pro zpracování digitálních fotografií pro 

nadšené fotografy i pracovníky v odděleních marketingu, kteří chtějí rychle převádět 

digitální fotografie do profesionální podoby. Aplikace Corel Paint Shop Pro Photo X2 

poskytuje uživatelům nejširší výběr funkcí pro úpravu fotografií od automatických 

nástrojů pro rychlé opravy až po přesné nástroje pro doladění. Na rozdíl od odlehčených, 

úvodních či základních verzí editorů fotografií aplikace Corel Paint Shop Pro Photo X2 

poskytuje výběr funkcí na mnoha úrovních a díky tomu vždy drží krok s dovednostmi  

a znalostmi uživatelů. 

 

Díky nové funkci Express Lab aplikace Corel Paint Shop Pro Photo X2 nebývalým 

způsobem urychlujte prohlížení, třídění a zpracování fotografií stažených z digitálních 

fotoaparátů. Začátečníci mohou těžit z široké škály automatických úprav na jedno 

klepnutí, zatímco pokročilí uživatelé mohou využít možnosti ručního provádění úprav, 

které jim poskytuje bezprostřednější kontrolu nad každou fotografií. Díky zvýšení 

rychlosti a integrovanému výukovému středisku mohou noví uživatelé rychle dospět  

k výsledkům a přitom se neustále učit.  

 

„S potěšením oznamujeme, že společnost Corel rozšiřuje své portfolio produktů v rámci 

Evropy,” prohlásila Amanda Bedborough, výkonná viceprezidentka společnosti Corel 

International. „Tyto nové jazykové verze v ruštině, češtině a polštině potvrzují závazek 

společnosti Corel nadále dodávat oceňované produkty s nejnovějšími špičkovými 

funkcemi co největšímu počtu uživatelů.” 

 

 



Snadnější výkonné úpravy fotografií 

Aplikace Corel Paint Shop Pro Photo X2 poskytuje řadu nových funkcí a významných 

zdokonalení, které přinesou výkonné a kreativní možnosti digitální fotografie ještě 

většímu počtu uživatelů. Příklady nových funkcí aplikace Corel Paint Shop Pro 

Photo X2: 

 

Express Lab - Zcela nový režim Express Lab umožňuje uživatelům zobrazit a opravit 

desítky fotografií v rekordně krátkém čase. S funkcí Express Lab mohou uživatelé rychle 

oříznout a otočit digitální obraz, provést úpravu barev a další běžné úlohy, aniž by je 

museli jednotlivě otevírat. Takto mohou i noví uživatelé upravovat fotografie s rychlostí  

a efektivitou profesionálních fotografů. Funkce Express Lab plně podporuje všechny 

formáty souborů, včetně formátů RAW digitálních fotoaparátů.  

 

Grafitové uživatelské rozhraní - Nový grafitový motiv pracovní plochy aplikace Corel 

Paint Shop Pro Photo X2 soustřeďuje pozornost na fotografii. Nové rozhraní rovněž 

poskytuje barevně neutrální pozadí, které neovlivňuje vnímání barev.  

 

Nástroj Sloučení fotografií HDR - S novou funkcí Sloučení fotografií HDR mohou 

uživatelé snadno vytvářet fotografie, které zachycují scény s vysokým kontrastem, a to 

včetně všech detailů ve stínech i světlech. Uživatelé mohou sloučit dvě nebo více 

fotografií pořízených s různou expozicí a funkce Zvýraznění vše „nadrží nebo vykryje“ 

tak, aby vynikly kontrasty fotografie.  

 

Nástroje Kosmetika - Pomocí nového kosmetického nástroje Zeštíhlení lze komukoli 

jedním klepnutím ubrat přebytečná kila. Nový nástroj Oční kapky zase odstraní červenou 

barvu unavených očí. Populární nástroje Štětec opálení a Opravit skvrnky jsou rovněž 

vylepšeny tak, aby mohli uživatelé všech úrovní rychle a snadno profesionálně upravovat 

snímky. 

  

Styly vrstev - Nové styly vrstev umožňují fotografům a podnikovým uživatelům 

přidávat vržené stíny, reliéf, vnější i vnitřní zářící obrysy, zešikmení nebo zrcadlové 

obrazy k textu, fotografiím nebo jiným kreativním projektům. 

 

Viditelné vodoznaky - Ať již profesionální fotografové konzultující výsledky s klientem 

nebo jednotlivci sdílející své fotografie na Internetu mohou do svých fotografií snadno 

přidat svůj osobní vodoznak. 

 



Automatické zachování originálů - Nová možnost Automatické zachování originálů 

poskytuje uživateli svobodu experimentování s úpravou fotografií s vědomím, že je 

původní snímek vždy bezpečně uložen. 

 

Nástroj Uložit pro sadu Office - Pomocí nového nástroje Uložit pro sadu Office můžete 

automaticky změnit velikost fotografie a zvolit formát optimální pro dané použití. Rovněž 

soubory jsou automaticky zmenšeny tak, aby mohli uživatelé sdílet obrázky 

prostřednictví e-mailu. Uživatelé upřednostňující funkce Kopírovat a Vložit mohou  

k témuž účelu využít novou funkci Kopírovat jinak. 

 

Nástroj Oříznout do nového obrázku – Tento nástroj slouží zejména uživatelům, 

kteří často skenují několik fotografií najednou; nástroj Oříznout do nového obrázku 

automaticky otevře skenované fotografie v samostatných dokumentech, a podstatně tak 

zrychluje  

a zefektivňuje způsob, kterým mohou uživatelé obrázky ořezávat a ukládat. 

 

Ceny a dostupnost 

Aplikaci Corel Paint Shop Pro Photo X2 lze zakoupit v elektronickém obchodě na adrese 

http://www.corel.co.uk/eu-store a v následujících týdnech také u obchodních partnerů 

společnosti Corel. Doporučená maloobchodní cena plné verze je 75 EUR bez DPH. Další 

informace o portfoliu produktů společnosti Corel pro zpracování digitálních médií nebo 

volnou plně funkční zkušební verzi aplikace Corel Paint Shop Pro Photo X2 naleznete na 

adrese www.corel.com/cz/paintshopprophoto. 

 

O společnosti Corel 
Společnost Corel patří mezi špičkové výrobce grafického softwaru, softwaru pro zvýšení 
produktivity a softwaru pro digitální zpracování obrazu. Její produkty používá více než 
100 milionů uživatelů po celém světě. Portfolio produktů společnosti Corel zahrnuje 
oblíbené  
a celosvětově uznávané produkty, jako je CorelDRAW® Graphics Suite, Corel® Paint 
Shop Pro® Photo, Corel® Painter™, Corel DESIGNER®, Corel® WordPerfect® Office, 
WinZip®, WinDVD® nebo iGrafx®. Software společnosti Corel je navržen tak, aby 
uživatelům umožňoval zvýšení produktivity a vyjádření vlastního tvůrčího potenciálu, 
nabízí také vyšší standard ovládání. Dokladem této skutečnosti jsou stovky ocenění, 
které produkty společnosti Corel získaly za špičkové výkony v oblasti návrhu, inovace  
a využití softwaru.  
 
Produkty společnosti Corel se nyní prodávají ve více než 75 zemích, a to prostřednictvím 
stabilní mezinárodní sítě prodejců, výrobců OEM (Original Equipment Manufacturer), 
poskytovatelů online a globálních webových stránek společnosti Corel. Ústředí 
společnosti sídlí v kanadské Ottawě. Další velké kanceláře jsou ve Spojených státech, 
Velké Británii, Německu, v Číně, na Tchaj-wanu a Japonsku. Akcie společnosti Corel jsou 
obchodovány na burze (NASDAQ pod symbolem CREL, TSX pod symbolem CRE). 
www.corel.com 
 

http://www.corel.co.uk/eu-store
http://www.corel.com/cz/paintshopprophoto
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© 2008 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Corel, CorelDRAW, Corel PHOTO-
PAINT, PowerTRACE, Corel CAPTURE, Paint Shop Pro, Painter, Corel DESIGNER, 
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Kontakt pro tisk: 
 
Carsten Wunderlich 
regionální specialista pro PR 
GAS, střední a východní Evropa 
Tel:     +44 1628 589 849 
carsten.wunderlich@corel.com 
www.corel.com 
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