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Vkládání textu

 Nástroj Text (T)      
umožňuje do obrázku umístit 
písmo v podobě kratšího či 
delšího textu.

 Pokud tímto nástrojem do 
obrázku kliknete, otevře se 
Textový editor, ve kterém 
můžete požadovaný text 
napsat.  



Textový editor

 Je to velice jednoduchý textový 
editor.

 Pro text se vytvoří speciální 
textová vrstva.

 Existující text lze upravovat 
aktivací textové vrstvy v dialogu 
Vrstvy.

 Text lze nahrát i z textového 
souboru pomoci ikony Otevřít. 



Nastavení textu

 Písmo – volba fontů 
nainstalovaných v počítači 

 Velikost – hodnota v pixelech, 
mm, … 

 Hinting – změna obrysu fontu pro 
vykreslení malých velikostí písma 

 Auto-hinter – stejný jako hinting, 
obrys písma se mění automaticky

 Vyhlazování – vyhladí zubaté 
hrany písma 

 Barva – barva písma



Nastavení textu

 Zarovnání – na střed, vlevo, 
vpravo, do bloku 

 Odsazení prvního řádku 

 Upravit prokladu (řádkování) 

 Upravit prostrkávání (rozestup 
znaků) 

 Text podél cesty – text se 
vykreslí podle tvaru cesty

 Cesta z textu – z textu se vytvoří 
cesta



Text podél cesty

 Pomocí této volby vytvoříme text po křivce.

 Křivka musí být vytvořena nástrojem Cesta. 



Cesta z textu

 Vytvoření cesty z textu nám umožní tuto 
cestu vytáhnout, čímž můžeme vytvořit okraje 
kolem písma. 

 Vytvořenou cestu lze libovolně tvarovat a tím 
vlastně tvarovat písmo.



Cvičení

 Na opravený obrázek vložte text.
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