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Anotace 
manuál pro práci s ořezem, měřením 

vzdáleností a úhlů v rastrovém grafickém 

editoru Gimp 

Klíčová slova grafika, rastrová grafika 

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 

Očekávaný výstup 
Studenti se naučí pracovat s ořezem, měřením 

vzdáleností a úhlů 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  

Ořez, měření vzdáleností a úhlů  

 Ořez 

Používá se k ořezání obrázku. 

Najdu ho na panelu nástrojů 

Dole na panelu vlastností ořezu mohu vybrat, zda chci: 

 oříznout pouze aktuální vrstvu 

 povolit rozšíření 

 rozšiřovat ze středu 

 nastavit napevno:  

o poměr stran 

o šířku 

o výšku 

o velikost 

o a další volby 
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Nástrojem ořez tažením vyberu část obrázku k oříznutí a klepnu nebo stisknu Enter pro 

oříznutí:  
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Měření vzdáleností a úhlů 

 Dělá se pomocí nástroje měřidlo, které najdeme na panelu nástrojů. 

 Gimp změří vzdálenost v pixelech mezi dvěma body. 

 Gimp změří úhel ve stupních, který svírá spojnice dvou bodů s naznačenou osou. 

 Hodnoty zobrazí ve stavovém řádku pod obrázkem. 

Tažením myší nástrojem měřidlo nakreslím úsečku, jejíž délka se zobrazí ve stavovém řádku 

pod obrázkem (456,0 px). 

Tažením za libovolný koncový bod úsečky úsečku pootočím o 

úhel, jehož hodnota se zobrazí dole pod obrázkem ve stavovém 

řádku (26,47stupňů a délka úsečky 549,6 px): 
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Pokud chci měřit úhel, který svírají tři body a zjistit celkovou délku obou úseček, stačí 

stisknout klávesu Shift po zadání prvních dvou bodů. Stiskneme-li a najedeme kurzorem 

myši nad některý ze základních bodů, přidá se ke kurzoru malé +, a tak můžeme vytvořit 

další rameno (621,2 px a 112,6 stupňů): 

 
Stiskneme-li během měření klávesy Alt nebo Ctrl, pak bude svíraný úhel 90 stupňů a budete 

měřit pouze vzdálenost ve svislém nebo vodorovném směru (390 px a 90 stupňů): 
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