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Anotace 
manuál pro práci s lupou, pohledy a dalšími 

zobrazeními v rastrovém grafickém editoru 

Gimp 

Klíčová slova grafika, rastrová grafika 

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 

Očekávaný výstup 
Studenti se naučí pracovat s lupou, pohledy a 

dalšími zobrazeními v rastrovém grafickém 

editoru Gimp. 

Zdroje a citace 
VYBÍRAL, Josef. Gimp: uživatelská příručka. Vyd. 1. Brno: 

Computer Press, 2004, 149 s. ISBN 80-251-0158-4.  
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GIMP  

Lupa, navigátor, pohledy  
Při retušování obrázků nebo při jiné přesné práci s obrázkem se hodí mít ej náležitě zvětšený. 

Nebo v případě obrázku většího, než jsou možnosti našeho monitoru naopak zmenšený. 

Většinu nástrojů ovlivňujících zobrazení obrázku nalezneme v menu Zobrazení: 

 

Lupa 

 Slouží ke změně měřítka zobrazení obrázku. 

 Najdeme ji na panelu nástrojů.  

 Ve spodní části panelu nástrojů mohu vybrat, zda chci 

obrázek 

 přiblížit (v pravém horním rohu kurzoru bude „+“) 

 či oddálit (v pravém horním rohu kurzoru bude „-“). 

 CTRL přepíná zvětšování/zmenšování 

 „1“ na numerické klávesnici přepíná na původní 

velikost obrázku 

 Přiblížení nebo oddálení lze pomocí kolečka myši se 

stisknutou klávesou CTRL 

 Přiblížení nebo oddálení lze z klávesnice pomocí 

kláves „+“ pro přiblížení a „-“ pro oddálení. 
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 Tažením a výběrem nástrojem lupy lze zvětšit pouze určitou část obrázku, která pak bude 

zobrazena: 

 

Navigátor 

 – V pravém dolním rohu obrázku, dovoluje pohodlnější pohyb po obrázku větším než okno: 

 

 
 



Lupa, navigátor, pohledy 

4 

 

 

Pohledy 

Abyste se při práci na zvětšeném obrázku neztratili a upravovali jen tu část, kterou chcete, 

umožňuje nám Gimp vytvoření několika pohledů na stejný obrázek. Za číslem obrázku  pak v 

titulkovém pruhu přibude ještě číslo náhledu.Nový pohled vyvoláme funkcí Zobrazení/Nový 
pohled: 
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