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manuál pro seznámení s úpravou barev, kapátkem 

a způsobem odstranění červených očí v rastrovém 

grafickém editoru Gimp 

Klíčová slova grafika, úprava barev 

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 

Očekávaný výstup 
Studenti se naučí upravovat barvy, používat 

kapátko a odstranit červené oči v rastrovém 

grafickém editoru Gimp. 
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GIMP  

Úprava barev, kapátko, odstranění červených očí 

Úprava barev 

 Pomocí nástrojů této kategorie lze měnit barevné podání obrazu, jas, kontrast, 

dynamický rozsah, takže je použijeme hlavně pro úpravu fotografií.. 

 Veškeré nástroje se nachází v nabídce prostředního okna | Nabídka | Barvy 

 

 
 

Vyvážení barev 

 Upravuje zastoupení jednotlivých barevných složek.  

 Můžeme „zkrotit“ některé přesycené barvy. 

 U správně vyvážených fotek takových úprav není třeba, dojem z obrazu je naopak 

horší.  

 Jak vidíte na prvním obrázku (originál), barvy působí přirozeně. Upravená fotka dole 

je zahalena do studenějších barev. 
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Odstín a sytost 

 Opět se pracuje s vyvážením barevných složek. 

 Upravuje se buď celý obraz, nebo i samostatné barvy RGBCMY.  

 Jedná se o výborný nástroj pro ztmavení nebo změnu odstínu pouze jedné barvy (např. 

úprava modré oblohy). 
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Zde byla žlutá změněna na modrou zvýšením odstínu a sytosti. 



Úprava barev, kapátko, odstranění červených očí 

5 

 

Obarvit 

 Převede obrázek do dvou barev. 

 Posuvníky je možné měnit jejich odstín, sytost a světlost. 
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Jas a kontrast 

 Nejjednodušší nástroj pro úpravu barevného podání.  

 Jas určuje podíl světla v barvě (vyšší číslo – světlejší obraz a naopak).  

 Kontrast je rozdíl jasů na obrázku (tedy nejsvětlejšího a nejtmavšího bodu).  

 Nevýhodou je, že se upravuje celý obrázek najednou 
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Posterizace 

 Snižuje počet barev v obrázku.  

 Úroveň udává, kolik odstínů jednotlivých barev RGB výsledný obraz bude obsahovat. 

 
 

  

 

 

 

 

Odbarvit 

 Odbarvení (desaturace, odstranění barev) změní sytost všech barev na nulu.  

 Výsledkem je černobílý obrázek (tvořen odstíny šedé). 
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Kapátko (Barevná pipeta)  

 Najdu na panelu nástrojů. 

 Nastavuje barvu podle obrázku. 

 Mohu nastavit barvu popředí nebo pozadí podle libovolné barvy v obrázku. 

Postup: 

1. Vybereme nástroj kapátko. 

2. Ve Volbách nástroje vybereme, jakou barvu chceme 

změnit (popředí, pozadí...): 

3. Klikneme do obrázku na barvu, kterou chceme nasát: 

 

4. Na panelu nástrojů se nám změní barva pozadí nebo popředí podle zvolené nabídky: 
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Odstranění červených očí 

Postup: 

1. Vybereme volným výběrem pouze okolí očí: 

 

2. Vybereme z hlavní nabídky Filtry – Vylepšit – Odstranit červené oči: 

3. Jezdcem v okně měníme hodnotu prahu a kontrolujeme v náhledu. Pokud jsme spokojeni, 

potvrdíme: 

 

4. Máme odstraněny červené oči: 
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