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Anotace 
manuál pro práci se základními výběry 

v rastrovém grafickém editoru Gimp 

Klíčová slova grafika, rastrová grafika 

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 

Očekávaný výstup 
Studenti se naučí pracovat se základními 

výběry 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  

Práce s výběry, základní druhy výběrů, úpravy a uložení výběrů  
 

 Základní druhy výběrů 

  

Výběr je určitá část obrázku, se kterou mohu samostatně pracovat např. pomocí schránky.  

 

Výběry najdeme na panelu nástrojů jako první nástroje nahoře. 

 

Základní druhy výběrů jsou: 

 výběr obdélníkové oblasti  

 výběr eliptické oblasti  

 volný výběr  

 První dva slouží k výběru symetrické oblasti, zatímco třetí slouží k výběru od ruky. 

Vytvoření výběru 

 spočívá v tažení myší za současného držení levého tlačítka. 

 vybraná oblast pak bude uvnitř tvaru tvořeného tzv. „chodícími mravenci“ 

 

Klávesa pro pravidelnost (místo obdélníku čtverec, místo elipsy kruh) 

 Shift 

 

Klávesa pro výběr ze středu 

 Ctrl 
 

Výběr pravidelného objektu ze středu  

 Ctrl + Shift  

 

Důležité: 

 Stiskněte klávesy až při vytváření výběrů, ne před! 

Každý výběr má ještě několik možností nastavení jeho vlastností dole 

na panelu vlastností např. volba zaoblení (mají všechny tři výběry). 

Např. napevno: 

 poměr stran 

 šířka 

 výška 

 velikost 
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Výběr obdélníkové oblasti  

  

 

 

 

o  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběr eliptické oblasti  
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 Volný výběr  

 

Slouží k výběru od ruky: 

 

  
 

Při zaškrtnutí Vyhlazování na panelu vlastností Gimp nerovnosti 

naší ruky vyhladí. 

 

Úpravy výběrů 

 

Výběry lze navzájem sčítat, odčítat a tvořit z nich průniky 

 

 Ctrl před začátkem výběru  

 odebere oblast od výběru (odčítá)  – u kurzoru se objeví -  

 Shift před začátkem výběru 

 přidá oblast do výběru (sčítá) – u kurzoru se objeví + 

Ctrl + Shift 

 průnik výběrů 

Alt Gr+ tažení  

 přesune oblast výběru i s obsahem 

Tažení 

 přesune výběr bez posunu jejího obsahu 
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Sčítání výběrů 

 
 

Odčítání výběrů 
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Průnik výběrů 

 

Přesun oblasti výběru i s obsahem 

 



Práce s výběry, základní druhy výběrů, úpravy a uložení výběrů 

7 

 

Uložení výběru 

Nejjednodušeji pomocí schránky.  

Výběr ze schránky pak mohu vložit do libovolného jiného obrázku nebo jiné vrstvy téhož 

obrázku. 

Nebo mohu použít Vyrovnávací paměť a výběry ukládat tam pod různými jmény. Výhodou 

tohoto způsobu je, že se k výběrům mohu pod konkrétními jmény kdykoli vrátit:  
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Zrušení výběru 

Ctrl + Shift + A 

Mazání výběru 

Delete 

Výběr všeho 

Ctrl + A 
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