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Nástroj pero 

V Adobe Photoshop 



Pero 

• Nástrojem Pero můžeme vytvářet 

–různé vlastní obrazce 

–Efekty 

–Přesné výběry objektů pro ořez či 
použití filtrů 



Pero 

Nástroj Pero nalezneme  
v panelech nástrojů přibližně  
ve střední části 

Pokud znak nástroje podržíme 
stisknutý (nebo na něj klikneme 
pravým tlačítkem), zobrazí se nám 
všechny volby 



Možnosti zvolení Pera 
• Nástrojem pero můžeme vytvářet libovolné 

křivky, které máme posléze i možnost 
upravovat (změna velikosti, směru, oblouku 
apod) 

• Nástroj cesta od ruky nám vytvoří cestu dle 
tahu myši. Tato volba neumožňuje tvorbu 
přesnějších tvarů ani následné vyhlazení 
křivky 

• Nástroje přidat a odstranit kotevní bod pracují 
s již vytvořenou křivkou. Přidáním kotevního 
bodu můžeme dále upravovat směr a velikost 
křivky. Odebráním můžeme odstranit 
zbyteční, či jinak nepotřebný kotevní bod. 

• Nástrojem změnit bod upravíme kotevní bod, 
pokud nechceme aby z něj vycházela křivka ve 
tvaru oblouku, ale chceme „ostrý zlom“ 



Volby nástroje Pero 

  V panelu voleb nástroje máme tyto možnosti 
– Vrstva tvaru nám vytvoří ze zakreslené cesty tvar, 

vyplněný barvou popředí 

– Pomocí volby Cesty vykreslíme cestu, kterou dále 
můžeme použít pro další různé nástroje, či výběr 

– Dále zde máme opět možnost zvolit Cestu, nebo 
Cestu od ruky 

– Následující volbou můžeme rovnou vykreslit nějaké 
obrazce 

– nebo čáru, či jiný tvar 



Křivka pomocí nástroje Pero 

• Kliknutím na plátno přidáte kotevní 
bod 

• Po kliknutí kousek vedle se vytvoří 
další kotevní bod, který je 
automaticky spojen křivkou 

• Pokud po dalším kliknutí myší 
budeme držet tlačítko a potáhneme 
kurzorem, křivka již nebude rovná, 
ale vytvoří se zaoblení 



Úprava cesty 

Po stisknutí klávesy Ctrl a použití myši máme 
tyto možnosti 

Přesunutí 
kotevního bodu 

Úprava křivky – délka 
a směr oblouku 

Změna směru následující křivky. Při stisknutí klávesy Alt 
a kliknutí na kotevní bod nám tato část zmizí a vytvoří 
se „ostrý zlom“ 



Přidání kotevního bodu 

• Naši aktuální křivku můžeme 
rozšířit o další kotevní body, 
ve kterých budeme moc 
změnit její směr 

• Stačí nástrojem Pero najet na 
danou křivku a u kurzoru se 
objeví znaménko + , což nám 
řekne, že zde můžeme bod 
přidat 


