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manuál pro seznámení s kreslícími nástroji 

v rastrovém grafickém editoru Gimp 

Klíčová slova grafika, kreslící nástroje 

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 

Očekávaný výstup 
Studenti se naučí pracovat s kreslícími nástroji 

v rastrovém grafickém editoru Gimp. 
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GIMP  

Kreslící nástroje  

 Nastavení nástrojů je podobné: 

měnit lze krytí, velikost a tvar stopy 

 slábnout: tažením myši se po určité délce v pixelech barva plynule ztrácí 

 aplikovat chvění: tah je roztřesený podle nastavených parametrů 

- tip: pokud držíte Shift a myší označujete různé body v obrázku, vykreslí se úsečka 

Ikona Nástroj Klávesová zkratka 

 
Tužka 

N 

 
Štětec 

P 

 Guma 

Shift+E 

 
Rozprašovač 

A 

 
Inkoust 

K 

 Plechovka 

Shift+B 

 Mísení 

L 

Tužka (N) 

 Základní nástroj pro 

ruční kreslení.  

 Tvar stopy lze 

libovolně měnit 

(ve výchozí 

instalaci se jich 

nachází spousta). 

 Poznávací znakem 

jsou tvrdé 

přechody stop 

(zubatí hrany). 

 Na panelu vlastností 

lze nastavit 

spoustu možností 

– experimentujte! 

 
 

http://gimp.comuv.com/kurs_paint.php#pencil
http://gimp.comuv.com/kurs_paint.php#paintbrush
http://gimp.comuv.com/kurs_paint.php#guma
http://gimp.comuv.com/kurs_paint.php#airbrush
http://gimp.comuv.com/kurs_paint.php#ink
http://gimp.comuv.com/kurs_paint.php#bucket_fill
http://gimp.comuv.com/kurs_paint.php#blend
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Štětec (P) 

 Pro štětec platí to samé, jako u tužky, hrany jsou 

ovšem vyhlazené. 

 
 Rozdíl mezi tužkou a štětcem je při větším 

přiblížení velmi výrazný. 

 

Guma (Shift+E) 

 Maže kresbu a zůstávájí po ní barvy pozadí. 

 Gumovat lze různými stopami, 

vyhlazeně/zubatě atd. 

 Gumu budeme nejvíce používat ve fotomontáží 

nastavením menší hodnoty krytí a při použití 

několika vrstev obrazu. 
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Rozprašovač (A) 

 Nástroj podobný štětci, má také vyhlazené hrany. 

 Na rozdíl od něj však nekreslí ihned plnou barvou 

(např. černou), ale různými stupni šedé.  

 Vícenásobnými tahy se šedá ztmavuje, až je z ní 

černá.  

 Lze použít i pro vyznačení (textu), díky rozptylu 

nepřekrývá původní obraz, ale funguje podobně, jako 

bychom nastavili nižší hodnotu krytí. 

  

Inkoust (K) 

 Inkoust se používá pro vytvoření dojmu kaligrafie – 

umělecké kreslení inkoustem a perem. 

 Při úpravě fotografií se s touto funkcí běžně nesetkáte. 

 Výhodou je použití tabletu pro kreslení (psaní), myší 

nedosáhnete tak přesných výsledků. Přizpůsobit můžete 

tvar stopy, sklon… 
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Plechovka (Shift+B) 

 Sloužení k vyplnění výběru jednolitou barvou 

nebo texturou. 

 Pracuje ve dvou režimech, buď zabarví celý 

výběr, nebo jen v místech s barvou podobnou, 

jako v místě kliknutí (místa sousedící). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mísení (L) 

 Mísení aplikuje barevné přechody na celý obrázek 

nebo jen určitý výběr. 

 Standardně je 

použit lineární 

přechod z barvy 

popředí do barvy 

pozadí. 

 První obdélník 

vznikl tažením 

myši z levého 

horního rohu do 

pravého 

spodního. 

 Druhý obdélník 

pak tažením z 

levého horního 

rohu do středu 

(průsečíku 

pomyslných 

úhlopříček). 
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Je možno nechat vykreslit libovolným nástrojem i cestu nakreslenou pomocí Bezierovy 

křivky 

(okno Cesty) 

– je snazší požadovaný tvar nejprve nakreslit pomocí 

Bezierovy křivky a poté ho nechat 

vykreslit, než přímo kreslit od ruky (práce je pak 

trochu podobná vektorovým editorům) 

 

Rovná čára libovolným nástrojem 

Držím klávesu Shift! 
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