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Anotace 
manuál pro seznámení s tvorbou koláže 

v rastrovém grafickém editoru Gimp 

Klíčová slova grafika, animace 

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 

Očekávaný výstup 
Studenti se naučí tvořit koláž v rastrovém 

grafickém editoru Gimp. 
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GIMP  

Tvorba koláže 
Naším úkolem bude ze souborů s obrázky, které jsou připraveny ve složce kolaz, vytvořit 

následující koláž, kterou vidíme na obrázku: 

 

Obsah složky: 
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Postup: 

1. Pomocí menu Soubor/Nový vytvoříme nový soubor o 

velikosti 800x600 px. 

2. Soubor uložíme jako kolaz.xcf. 

3. Pomocí Ctrl + A vybereme celou vrstvu a vyplníme 

barevným přechodem. 

 

4. Vytvoříme další vrstvu s názvem pozvzorek, do které 

nakreslíme obdélníkový výběr a vyplníme modrým vzorkem. 

5. Ve vrstvě pozvzorek nakreslíme obdélníkový výběr 

a vyplníme bílou barvou. 
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6. Vytvoříme novou vrstvu s názvem hory a pomocí schránky (soubor je nutno otevřít v Gimpu, 

pomocí Ctrl + A vybrat vše, Ctrl + C zkopírovat do schránky a ve vrstvě hory pomocí Ctrl + V 

vyndat ze schránky)do ní vložíme obrázek aprica.jpg a upravíme jeho velikost pomocí 

škálování následovně: 

   

7. Vrstvu Plovoucí výběr je třeba po škálování a přesunu v okně 

s vrstvami ukotvit.  

8. Pomocí škálování zmenšíme šířku vrstvy pozvzorek asi takto: 
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9. Ve vrstvě hory klonovacím razítkem zaretušujeme tyč v popředí obrázku: 

 

10. Otevřeme soubor s obrázkem map.gif, pomocí kouzelné hůlky a inverze výběru vybereme 

pouze mapu z obrázku a pomocí schránky vložíme do nové vrstvy s názvem mapa, upravíme 

její polohu, velikost a krytí vrstvy:  
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11. Otevřeme obrázek lyzarskok.jpg a vystřihneme z něj lyžaře. Pomocí schránky vložíme do nové 

vrstvy lyzar, upravíme jeho polohu a velikost: 

 

12. Otevřeme soubor s obrázkem hlava.jpg, odstraníme červené oči, vystřihneme z obrázku 

hlavu a vložíme pomocí schránky do nové vrstvy s názvem hlava, upravíme polohu a velikost: 
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13. Ve vrstvě hlava vybereme kouzelnou hůlkou zelené tričko a vyplníme stejným vzorkem jako 

ve vrstvě pozvzorek:  

 

14. Nástrojem text napíšeme slovo Itálie bílou barvou, uděláme kopii vrstvy, vrstvu posuneme 

a zmenšíme její krytí a tím je koláž hotova: 
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15. Vylepšíme rámeček např. tak, že ve vrstvě pozadi vybereme vše a aplikujeme 

Filtry/Dekorovat/Neostrý okraj: 

 

16. Nakonec vyexportujeme do jpg souboru a můžeme používat. 
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