
CEWE FOTOKNIHA – stiahnutie a 
inštalovanie  

CEWE FOTOKNIHA poskytuje možnosť vytvoriť si fotoknihu z vašich fotografií. Na tvorbu 

fotoknihy si potrebujete stiahnuť program CEWE FOTOSVET a nainštalovať ho. Tento 

program je k dispozícii zadarmo a má intuitívne používateľské prostredie. 

Stiahnutie programu 

Program je k dispozícii na viacerých stránkach na internete a nájdeme ho pomocou 

vyhľadávača Google: 

1. Spustite si internetový prehliadač. 

2. Do vyhľadávacieho poľa Google napíšte CEWE fotokniha a stlačte Enter. 

3. Vo vyhľadaných lokalitách kliknite na stránku niektorej firmy ponúkajúcej program 

a výrobu fotoknihy. Odporúčame vybrať si firmu čo najbližšie miestu bydliska: 

 
4. Na stránke poskytovateľa fotoknihy kliknite na tlačidlo umožňujúce stiahnutie 

programu: 

 



5. V ďalšom kroku kliknite na stiahnutie softvéru podľa vami používaného operačného 

systému. V našom príklade to bude Windows: 

 
6. Dokončite sťahovanie podľa požiadaviek vami používaného prehliadača: 

- Firefox sa obvykle pýta kam má uložiť súbor – určite priečinok a kliknite na Uložiť 

- Google Chrome sa obvykle nič nepýta a uloží súbor do priečinka Prevzaté súbory 

Inštalovanie programu 

Program, ktorý ste práve stiahli si môžete nainštalovať priamo z vami používaného 

prehliadača: 

- V prehliadači Firefox je úspešné stiahnutie programu indikované modrou šípkou 

vpravo hore: 

 
- Kliknutím na túto šípku sa zobrazia naposledy stiahnuté súbory: 

 
- Kliknutím na stiahnutý inštalačný súbor, začne prebiehať inštalácia 

- V prehliadači Chrome je úspešné stiahnutie programu indikované tlačidlom vľavo 

dolu: 

 
- Kliknutím na stiahnutý inštalačný súbor, začne prebiehať inštalácia 

- Pri inštalovaní sa správajte podľa pokynov sprievodcu inštaláciou (obvykle len 

klikáme na tlačidlo Ďalej) 

Poznámka: Pokiaľ neinštalujete program ihneď po jeho stiahnutí, obvykle ho nájdete 

v priečinku Prevzaté súbory. 



CEWE FOTOSVET – tvorba fotoknihy  

Program CEWE FOTOSVET si môžete spustiť ihneď po dokončení jeho inštalácie: 

 

Kliknutím na tlačidlo Dokončiť sa spustí nainštalovaný program: 

 



Kliknutím na niektorú z ponúk CEWE FOTOKNIHA sa zobrazí ponuka formátov fotoknihy: 

  alebo   

Kliknutím na niektorý z formátov (napr. štvorcová) sa zobrazia ďalšie voľby pre typy papiera 

a väzby. Po ukončení upresnenia vašich požiadaviek na fotoknihu sa zobrazí výsledný 

produkt s cenou a maximálnym počtom strán:  

 

V ďalšom kroku si môžete zvoliť, či necháte fotoknihu vytvoriť Asistentovi alebo si ju budete 

tvoriť sami: 



 

Pokiaľ sa rozhodnete pre samostatnú tvorbu, spustí 

sa program na úpravu stránok fotoknihy a ako prvé 

bude chcieť vedieť, kde sa nachádzajú vaše 

fotografie, ktoré chcete použiť:  

Kliknutím na tlačidlo s troma bodkami, určíte 

priečinok (Adresár) s fotografiami. Tento priečinok 

môžete v priebehu práce meniť podľa potreby. 

Definovanie priečinka dokončite kliknutím na 

tlačidlo OK. 

Nakoniec sa zobrazí prostredie programu, v ktorom 

môžete upravovať fotoknihu a vkladať na 

jednotlivé stránky fotografie. Okrem fotografií je 

možné vkladať a upravovať aj ďalšie grafické 

prvky. 

 



Vkladanie fotografií 

Po určení priečinka a strany, s ktorou budete pracovať, môžete fotografie na ňu ukladať 

ťahaním myšou do dopredu pripraveného priestoru: 

 

Takto pokračujte so všetkými fotografiami: 

 

Fotografiám môžete pridať rámik alebo masku (efekt na ohraničenie), kliknutím na voľbu 

Masky & rámčeky (vľavo dolu):  



 

Kliknutím na voľbu Pozadia  si môžete zvoliť vhodné pozadie: 

 

Na stránku si môžete vložiť aj rôzne obrázky kliknutím na voľbu Kliparty : 

 

Pri práci s fotoknihou môžete využiť preddefinované štýly (pre celú knihu) alebo rôzne 

usporiadania strán (v závislosti od orientácie fotografií, ktoré máte k dispozícii).  



V niektorých prípadoch nespĺňajú vaše fotografie podmienky kvalitných obrázkov. V tom 

prípade budete potrebné, aby ste sa pokúsili o nápravu (napr. zmenšením oblasti, do ktorej má 

byť obrázok umiestnený: 

 

Pokiaľ bude všetko v poriadku 

a budete mať pripravené všetky 

strany, kliknite na tlačidlo Do 

nákupného košíka: 

 

 

Program skontroluje pripravenú fotoknihu a ponúkne možnosť vložiť do nákupného košíka. 

Na záver sa objaví ponuka s tlačidlom Prejsť k pokladni: 



 

Kliknutím na toto tlačidlo sa zobrazí Asistent objednávky. Po vykonaní jednotlivých krokov 

sa vytvorí objednávka, ktorú môžete zaplatiť, odoslať súbory a počkať na výsledný produkt. 

 


