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grafickém editoru Gimp. 
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Computer Press, 2004, 149 s. ISBN 80-251-0158-4.  

  

 



Získání obrázku 

2 

 

GIMP  

Získání obrázku 
Získat obrázek můžeme pomocí Gimpu několika způsoby: 

 Otevřít obrázek ze souboru 

 Vytvořit obrázek ze schránky 

 Vytvořit obrázek ze skeneru nebo fotoaparátu 

 Vytvořit snímek obrazovky 

 Vytvořit obrázek  z webové stránky 

 Vytvořit si svůj vlastní obrázek 

 

Otevření obrázku ze souboru 

Soubor/Otevřít/vyberu v obsahu počítače požadovaný soubor s obrázkem, potvrdím. 
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Vytvoření obrázku ze schránky 

Vložím obrázek do schránky a vyberu  Soubor/Vytvořit/Ze schránky, potvrdím. 
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Vytvoření snímku obrazovky 

Připravím si obrazovku, kterou chci vyfotit do schránky, vyberu  Soubor/Vytvořit/Snímek 

obrazovky, potvrdím. Na výběr mám pořízení snímku celé obrazovky nebo aktivního okna a 

zadání časové prodlevy, za kterou se obrazovka vyfotí. 
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Vytvoření svého vlastního obrázku 

Otevřu Soubor/Nový, vyberu velikost obrázku v pixelech a potvrdím. Velikost obrázku mohu 

vybrat i ze šablony, pro další nastavení volím Pokročilé volby. Získám prázdný obrázek, do 

kterého mohu vkládat přes schránku jiné obrázky nebo kreslit své 

vlastní.
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Uložení obrázku 
 

 Každý obrázek, který získám a zpracovávám je třeba uložit. 

 Nejlepší pro práci v Gimpu pro zachování všech funkcí a vrstev rastrového editoru je 

formát *.xcf. Doporučuji ukládat práci zásadně v tomto formátu, protože si hotový 

obrázek mohu kdykoli prohlédnout se všemi jeho vlastnostmi. 

 Pokud ale chci s obrázkem pracovat po úpravách v jiném programu, je dobré obrázek 

exportovat do vhodného rastrového formátu samozřejmě jako kopii, originál ve 

formátu *.xcf je dobré zachovat.  

Uložení ve formátu *.xcf 

Soubor/Uložit (Uložit jako) vyberu kam a zvolím název souboru a zkontroluji příponu, potvrdím.  
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 Export do vhodného rastrového formátu 

Soubor/Exportovat.. nebo Exportovat do vyberu kam a zvolím název souboru a typ souboru 

podle přípony (vyberu ze seznamu), zkontroluji příponu a potvrdím.  
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