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GIMP  

Maska 
 

 Maska vrstvy dovoluje zobrazit jen tu část obrázku, kterou chceme a zbytek udělat 

průhledným. 

 Přidání masky k vrstvě – v okně Vrstvy pravým tlačítkem na vrstvu a vybrat Přidat 

masku vrstvy. 

 Masku vrstvy lze zobrazit (Zobrazit masku vrstvy) a upravovat. 

 Co je v masce bílé, bude v obrázku neprůhledné, co je v masce černé, bude 

průhledné (v původním obrázku). 

 Odstíny šedé (a barvy) určují míru průhlednosti (může to ale být také přesně 

naopak – podle nastavení při vytváření masky) – tj. do masky se kreslí jen odstíny šedi 

 
 

+  =  +  =  
Spodní vrstva        2. Vrstva  Výsledek   Maska .vrstvy 
 

Bílá maska 

Postup: 

1. Otevřu soubor s obrázkem: 

 

Kde je maska bílá, 
tam 2. vrstva 
kryje, kde je černá 

je průhledná. 
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2. Vytvořím novou vrstvu s názvem např. bilamaska 

3. Celou vrstvu pomocí Ctrl + A vyberu a vybarvím  např. barevným 

přechodem a změním krytí asi na 50:   

4. Pr. tl. na vrstvě bilamaska vyberu Přidat masku vrstvy:  

5. Vyberu Bílá (úplné krytí) a potvrdím: 

6. V okně vrstvy se vedle zmenšeného obrázku vrstvy objeví bílý 

obdélník, do kterého mohu kreslit masku: 

7. V okně vrstvy kliknu 

na masku a do vrstvy 

kreslím buď štětcem 

nebo vybírám oblasti 

a vyplňuji je černou 

barvou – úplná 

průhlednost anebo 

jinými barvami 

(převedou se na 

odstíny šedi) – 

částečná průhlednost: 
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8. Vše, co jsme nakreslili do masky 

vidíme v okně Vrstvy v bílém 

obdélníku: 

9. Podržíme-li při výběru masky 

v okně vrstev klávesu Ctrl, zůstane 

viditelný pouze obraz vrstvy bez 

aplikované masky.  

10. Podržíme-li při výběru masky 

v okně vrstev klávesu Alt, zůstane 

viditelný pouze obraz masky:  

11. Můžeme zkoušet různý vzhled 

výsledného obrázku pomocí 

změny krytí vrstvy bilamaska 

(např. krytí 90):  
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Černá maska 

Postup: 

1. Otevřu soubor s obrázkem: 
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2. Vytvořím novou vrstvu s názvem např. cernamaska 

3. Celou vrstvu pomocí Ctrl + A vyberu a vybarvím např. barevným přechodem a změním krytí 

asi na 50:   

4. Pr. tl. na vrstvě cernamaska 

vyberu Přidat masku vrstvy. 

5. Vyberu Černá (úplná 

průhlednost) a potvrdím:  

6. V okně vrstvy se vedle zmenšeného obrázku vrstvy 

objeví černý obdélník, do kterého mohu kreslit masku: 

 

7. V okně vrstvy kliknu na masku a do vrstvy kreslím buď štětcem nebo vybírám oblasti a 

vyplňuji je bílou barvou – úplné krytí anebo jinými barvami (převedou se na odstíny šedi) – 

částečné krytí:  
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8. Vše, co jsme nakreslili do masky vidíme v okně Vrstvy v černém obdélníku: 

9. Můžeme zkoušet různý vzhled výsledného obrázku pomocí změny krytí vrstvy cernamaska 

(např. krytí 90):  
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12. Obě dvě masky můžeme kombinovat v jednom obrázku v různých vrstvách podle vlastní 

fantazie. 

13. Podržíme-li při výběru masky v okně vrstev klávesu Ctrl, zůstane viditelný pouze obraz vrstvy 

bez aplikované masky.  

14. Podržíme-li při výběru masky v okně vrstev klávesu Alt, zůstane viditelný pouze obraz masky:  

 

Rychlá maska 

 Zapíná/vypíná se pomocí čtverečku v levém dolním rohu okna obrázku. 

 Používá se, pokud nástroje pro výběr selhávají, protože místo výběru obrysů umožňuje 

pohodlně kreslit a tak provádět komplikovanější výběry. 

 Je-li v obrázku výběr, rychlá maska se vytvoří pomocí něho. 

  
 Výběr je původní barva obrázku, maska je červená barva („čím červenější, tím jsou 

pixely méně vybrané“). 
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 Masku lze upravovat pomocí libovolných kreslících nástrojů, filtrů apod. 

 

1 po kresbě stětcem bílou barvou 

 Kliknutím na červený čtverec vlevo dole se maska opět změní navýběr: 

 

2 změna masky na výbět po kliknutí na červený čtverec vlevo dole 
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Tip: 
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