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GIMP
Nástroje pro retuš
Sada nástrojů, které se používají při retušování fotografií nebo fotomontážích.

Ikona Nástroj
Klonovací razítko
Léčení
Perspektivní klonování
Rozostření
Rozmazání
Zesvětlení

Klávesová zkratka
C
H
Shift+U
S
Shift+D

Klonovací razítko (C)

 Slouží ke klonování různých částí obrázků.
 Využívá se hlavně při retušování např. odstranění mraku, retuš kazu, odstranění pih,
zajímavá koláž...
Postup:

1. nasátí vzorku razítka (i z jiného obrázku!) – Ctrl + kliknutí
2. klonování i v jiném obrázku – tažením razítkem
3. opakovaně podle potřeby opakujeme celý postup
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Obrázek před
klonováním – jsou tam
mraky a dráty el.
vedení

Obrázek po klonování
– bez mraků a drátů el.
vedení
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Původní obrázky – klonováním z levého obrázku do pravého vznikne spodní obrázek (koláž pomocí
klonování).
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Léčení (H)
 Chování je podobné jako u klonovacího razítka, jen používá dokonalejší algoritmus
pro kopírování objektů.
 Klonovaný objekt se umí přizpůsobit původnímu místu.
 Používá se především při retušování obličejů (odstraňování znamének, akné,
vrásek…), ale využití najde i ve fotografiích krajin (smazání rušivých elektrických
drátů…).
Postup:

1. nasátí vzorku pro léčení – Ctrl + kliknutí
2. léčení– klikání myší, případně tažení
3. opakovaně podle potřeby opakujeme celý postup
1. původní obrázek, 2. léčení
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Rozostření (Shift+U)

 Slouží ke zjemnění zubatých hran objektu.
 Opakem je zaostření.
 V ukázce jsou tři čáry kreslené obyčejnou tužkou:
o první bez úprav,
o druhá má okraje rozostřené
o a třetí má okraje nejdříve rozostřené a pak znovu zaostřené.
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Rozmazání (S)
 Rozmazání pohybem, nepoužívá se příliš často jako nástroj, ale větší uplatnění má ve
filtrech. Táhnutím myši v místě kliknutí se obraz natáhne podobně jako žvýkačka.
 Volba průběh ovlivňuje délku tahu, čím vyšší číslo, tím delší tah.

Zesvětlení (Shift+D)
 Pomocí tohoto nástroje můžete lokálně změnit jas (zesvětlit, ztmavit).
 Projasnit můžete stíny, střední tóny i světla.
 Často se používá pro vybělení zubů nebo zvýraznění očí.
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Obrázek – původní

2. Obrázek – vybělené zuby, bělma, ztmavené oči

Na panelu vlastností dole volím:
Typ
 Zesvětlení
 Ztmavení

Rozsah
 Tmavé tóny
 Střední tóny
 Světlé tóny
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