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Co jsou vrstvy

 Vrstvy si lze představit jako průhledné fólie 
naskládané na sebe, na něž malujeme 
jednotlivé části obrazu. 

 Vrstvy umožňují nezávislou práci s 
jednotlivými částmi obrazu. 



Ukládání vrstev

 Obrázek, do kterého je GIMP schopen uložit 
vrstvy i k pozdějším úpravám, musí být 
uložen ve formátu XCF (formát GIMPu). 

 GIMP je schopen pracovat i s formátem 
Adobe Photoshopu, tedy PSD. 

 Při uložení do ostatních rastrových formátů 
se vrstvy sloučí v jednu. 



Dialogové okno Vrstvy

 Dialogové okno Vrstvy slouží 
pro práci s vrstvami.

 Dialog Vrstvy lze vyvolat:
 z nabídky Okno > Dialogy > Vrstvy 

 klávesovou zkratkou Ctrl+L 



Dialogové okno Vrstvy

Režim vrstvy

Zámek vrstvy

Viditelnost vrstvy

Aktivní vrstva

Náhled vrstvy

Název vrstvy

Krytí vrstvy

Operace vrstvami



Prolnutí vrstev

 Režim prolnutí
 Režim vrstvy určuje jakým způsobem se budou 

vrstvy překrývat. Z nabídky lze vybrat z několika 
typů prolnutí.

 Krytí
 Tento posuvník ovládá krytí vrstvy – její 

průhlednost. Je-li krytí nastaveno na 0, je vrstva 
zcela neviditelná. Je-li krytí nastaveno na 100, je 
vrstva zcela neprůhledná. 



Základní operace s vrstvami 

 Nová vrstva
 Umožňuje vytvořit novou vrstvu. V dialogovém 

okně zadáte Jméno vrstvy, Šířku a Výšku 
vrstvy a Typ vyplňování vrstvy (pozadí nové 
vrstvy).

 Změna pořadí vrstev 
 Aktivní vrstva se přesune o jednu vrstvu výše 

nebo níže. Podržíte-li klávesu Shift, přesune se 
vrstva úplně nahoru nebo dolů. 



Základní operace s vrstvami

 Duplikovat vrstvu
 Umožňuje vytvořit kopii aktivní vrstvy.

 Ukotvit plovoucí vrstvu
 Pokud je aktivní vrstva dočasnou vrstvou 

(plovoucí výběr), což je znázorněno ikonou, 
umožňuje toto tlačítko její ukotvení k aktivní 
vrstvě.

 Odstranit vrstvu
 Umožňuje smazat aktivní vrstvu.



Sloučení vrstev

 Sloučením dvou vrstev vznikne vrstva pouze 
jedna. 

 Volba Vrstva > Sloučit dolů (nebo místní 
nabídka) sloučí aktivní vrstvu s vrstvou pod ní. 

 Sloučit viditelné vrstvy sloučí všechny viditelné 
vrstvy do jedné. 

 Zploštit obrázek sloučí všechny vrstvy do jedné. 

 Do jedné se vrstvy sloučí také při exportu do 
grafického formátu, který vrstvy nepodporuje.



Maska vrstvy

 Maska je speciální vrstva, jejímž úkolem je 
definovat průhlednost vrstvy s obrázkem.

 Masku průhlednosti lze přidat ke každé 
vrstvě.

 Vytvořená maska je viditelná jako náhled 
napravo od náhledu vrstvy.  
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