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Anotace 
manuál pro práci s Bézierovým výběrem 

v rastrovém grafickém editoru Gimp 

Klíčová slova grafika, Bézierův výběr, cesty 

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 

Očekávaný výstup 
Studenti se naučí pracovat s Bézierovým 

výběrem 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  

Bézierův výběr (Vytvořit a upravit cesty)  
Velice silný nástroj, lze vybrat libovolnou oblast ohraničenou Bézierovou křivkou – tzv. 

Cestu. 

Bézierova křivka 

Bézierova křivka je křivka, která je definována kotvícími body, jimiž křivka probíhá. Ke 

každému bodu náleží ještě dva body editační, které určují zakřivení křivky v daném kotvícím 

bodě. 

Přidání bodu do cesty  

 Ctrl + kliknutí  

Posun bodu 

 Tažením 

 

Při úpravách tečných vektorů křivky: 

Ostrý přechod (špička) 

 Ctrl  
Hladký přechod 

 Shift 

Přesunutí celé soustavy křivek 

 Alt 
 

V okně Panely nástrojů dole na panelu 

vlastností lze podle cesty 

 vytvořit výběr  

 nebo nechat cestu vykreslit 

 

V okně Okna/Dokovatelná dialogová 

okna/Cesty lze cesty ukládat, načítat, 

modifikovat apod. 

Postup při výběru 

1. Vybereme nástroj pro Bézierův 

výběr (nástroj cesty: tvorba a 

úprava cest) 

2. Klikáním myší vytvoříme n-

úhelník 

3. Pokud chceme křivku uzavřít, 

umístíme poslední bod na 

první, zároveň držíme klávesu 

Ctrl, n-úhelník se uzavře  
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4. V menu Cesty zvolíme režim Úpravy (Ctrl) 

 

5. Myší "vytahujeme" z jednotlivých bodů n-úhelníka 

přímky, kterými vytváříme křivky. "Vytažená" přímka je 

vždy tečnou počátku křivky z daného bodu. 

 

 
6. Bézierův výběr dokončíme kliknutím na tlačítko  

Výběr z cesty. 
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7. Pokud chceme jen vykreslit křivku, vybereme tlačítko 

Vykreslit cestu, křivka se vykreslí barvou popředí. 
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