
Grafika 
 
Kresliť možno v prostredí Windows na povrch mnohých komponentov. Tie, ktoré 
kreslenie podporujú majú v Delphi na kreslenie definované plátno – Canvas. Plátno 
má viacero objektov napríklad TBitmap (bitmapa), TImage (obrázok), dokonca ja 
samotný formulár (TForm) na ktorý komponenty umiestňujeme má plátno, ale aj 
panel (TPanel) alebo label (TLabel). Ak porovnáme formulár a obrázok, tak oba 
z nich majú svoj canvas, avšak v prospech obrázku (image) hovorí fakt, že obsah 
obrázku zostane po prekrytí iným oknom zachovaný, zatiaľ čo minimalizácia 
formulára, či jeho prekrytie iným oknom nakreslený obsah zmaže. Nás však budú 
zaujímať komponenty priamo určené na kreslenie, najmä Image. 
 

IMAGE 
 

komponent zobrazí na formulári obrázok s príponou (.ICO, .WMF, .BMP). 
Okrem toho do neho môžeme kresliť vlastné obrázky - grafiku. 
Obrázok vkladáme do vlastnosti PICTURE 
Má vlastnosť CANVAS - plocha na ktorú kreslíme. 

 
Canvas môžeme považovať za plátno, ale potrebujeme ešte farby, štetec (rôznej 
hrúbky), štýly ťahov a podobne. Toto všetko je možné v Delphi nastaviť. 
 
Vlastnosť PEN špecifikuje druh pera, ktorým budeme na prátno kresliť. Táto 
vlastnosť ovplyvňuje nielen kreslenie čiar ale aj orámovanie (obrys) obrazcov jako je 
kružnica alebo štvorec. Pre pero môžeme nastaviť farbu, štýl, šírku a režim. 
 

Color – farba. Farby sa udávajú klasickým spôsobom. (tabuľka farieb 
je na stánke mc,studnet.sk/delphi) 

 
Style – štýl. Určuje aký tvar bude mať nakreslená čiara. Môže byť plná 

(psSolid), čiarkovaná (psDash), bodkovaná (psDot), 
bodkočiarkovaná (psDashDot), žiadna (psClear) – ps je 
vlastne skratka Pen Style. 

 
Width – určuje akú hrubu čiaru budeme kresliť. Udáva sa v pixeloch. 
 
Mód – táto vlastnosť je dosť zvláštna a určuje ako bude pero reagovať 

na farby, ktoré sú na plátne. Ak je napríklad mód nastavený na 
pmBlack, tak sa kreslí vždy čiernou farbou. Nastavením 
pmWhite sa vždy kreslí bielou. Ak nastavíme pmNot tak 
výsledná farba je inverzná k farbe plátna. pmNot používame ak 
chceme aby sa kreslilo farbou, ktorá je zadaná v Pen.Color 
(nastavené štandardne), pmNotCopy kreslíme farbou inverznou 
k farbe Pen.Color ... a ďalšie. 

 
Vlastnosť BRUSH určuje farbu a vzor výplne grafických objektov.  
 

Color – farba. Farby sa udávajú klasickým spôsobom. (tabuľka farieb 
je na stánke mc.studnet.sk/delphi) 

 



Style – štýl. Určuje, aký bude vzor výplne objektov. Máme tieto 
možnosti. 

 
 
 

 

bsSolid 
  

 

bsClear  

bsCross 

 

bsDiagCross 

 

bsBDiagonal 

 

bsHorizontal 

 
bsFDiagonal 

 

bsVertical 

 

bsDense1 až 
bsDense4 

bsDense5 až 
bsDense7 

 

Príklady: 
 
Image1.Canvas.Pen.Color:= clRed {farba pera je nastavená na červenú} 

Image1.Canvas.Pen.Style:=psDot {štýl pera je nastavený na bodkočiarku} 

Image1.Canvas.Brush.Color:= clBlue {farba výplne je nastavená na modrú} 

Image1.Canvas.Brush.Style:=bsClear {žiadna farba výplne} 

 
Pixel alebo inak povedané obrazový bod (Picture Element) je jeden bod, najmenšia 
časť plátna, ktorú môžeme zafarbiť nejakou farbou. Počet pixelov je určených šírkou 
a výškou plátna (Image1.Canvas.Width x Image1.Canvas.Height). Ak chceme 
zafarbiť jeden pixel využijeme vlastnosť Pixels. Na obrázku sú znázornené 
súradnice rohov plátna komponenty Image. 
 
 
 
 



Image1.Canvas.Pixels[15,20]:=clYellow; 

 
[0,0] [Image1.Canvas.Width,0] 

[0,Image1.Canvas.Height] [Image1.Canvas.Width,Image1.Canvas.Height] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Najpoužívanejšie metódy komponenty Image 
 

MoveTo (X, Y: Integer) presunieme pero v obrázku na pozíciu [X,Y], 
zmeníme pozíciu pera (podobná vlastnosť PenPos) 

 
LineTo (X, Y: Integer) nakreslí úsečku z aktuálnej pozície kurzora 

(aktuálnou farbou, hrúbkou pera .. atď) na zadanú 
pozíciu [X,Y] 

 
TextOut (X, Y: Integer; const TEXT: WideString) 
 vypíše reťazec v premennej TEXT na pozíciu X,Y 
 
Ellipse (X1, Y1, X2, Y2: Integer) vykreslí elipsu. Elipsa sa vpíše do obdĺžnika zadaný 

súradnicami: X1, Y1 ľavý horný roh, X2, Y2 pravý 
dolný roh. Ak zadáme súradnice štvorca (nie 
obdĺžnika) vykreslíme kružnicu. 

 
RectAngle (X1, Y1, X2, Y2: Integer)  
 Vykreslí obdĺžnik alebo štvorec. Ostatné platí 

rovnako ako pri elipse 
 
FillRect (const Rect: TRect) vykreslí obdĺžnik alebo štvorec, ktorý bude vyplnený 

aktuálnou farbou a štýlom výplne (Brush.Style, 
Brush.Color). Ak chceme aj obrys použijeme príkaz 
RectAngle. Parameter je typu RECT a môže vyzerať 
napríklad Rect(0,0,100,150) 

 
Okrem toho existujú ďalšie metódy Arc, Pie, Chord, Polygon, atď, ktoré nechávam na 
samoštúdium. 
 

Reagovanie na udalosti vyvolané myšou 
 

Delphi je udalosťami riadené programovanie a takmer každý komponent dokáže 
reagovať na akcie vyvolané myšou (pohyb, stlačenie tlačidla, ...) a našou úlohou 
bude vytvoriť reakcie – čo sa má spraviť ak sa stlačí tlačidlo, čo sa stane pohneme 
myšou. Bude dôležité obslúžiť udalosti MouseDown (moment, keď stlačíme tlačidlo 
myši), MouseMove (ťahanie myšou, je jedno, či je tlačidlo stlačené alebo nie, k tejto 



udalosti dochádza pri každej zmene pozície kurzora) a MouseUp (moment, keď 
pustím tlačidlo myši). 
Hlavička obslužnej procedúry na stlačenie tlačidla je napr. takáto: 
 
Procedure TForm1.Image1MouseDown(Sender:TObject; Button:TMouseButton; Shift: 
TShiftState; X,Y: Integer); 
 
Je možné vidieť množstvo parametrov, z ktorých si popíšeme tieto: 
 
Button – ukladá sa sem stav informujúci, ktoré tlačidlo bolo stlačené 
 mbLeft – ľavé 
 mbMiddle – stredné 
 mbRight – pravé 
 
Shift – informuje, či bol súbežne stlačený aj nejaký kláves (Shift, Alt, Ctrl ...) 
X,Y – obsahujú súradnice (pozíciu), na ktorej bol kurzor myši v čase stlačenia tlačidla 
 
Ak chceme vykresliť kružnicu so stredom na pozícii X a Y ale len v prípade, ak bolo 
stlačené lavé tlačidlo a súbežne kláves Shift, tak použejeme príkaz: 
 
If (ssShift in Shift) and (Button = mbLeft) then Ellipse (X-20,Y-20,X+20,Y+20); 

 
{kružníca bude mať polomer 20 pixelov}  
 
 
Často pri práci s grafikou potrebujeme používať myš. Je preto dôležité naučiť sa 
obslúžiť udalosti MouseDown (moment, keď stlačíme tlačidlo myši), MouseMove 
(ťahanie myšou, je jedno, či je tlačidlo stlačené alebo nie, k tejto udalosti dochádza 
pri každej zmene pozície kurzora) a MouseUp (moment, keď pustím tlačidlo myši). 
Ukážeme si príklad veľmi jednoduchého grafického editora. 
 

Príklad: Na formulár si umiestíme obrázok (Image) a nastavíme mu vlastnosť 
Align na alClient. Chceme aby po stlačení ľavého tlačidla myši farbilo pixely 
obrázka na červeno. 

 
Pre Image vytvoríme event handler (obslúžime udalosť) pre OnMouseDown a do 
tela procedúry napíšeme. 
 
Dole:=true; - dole je premenná typu boolean, ktorá si „pamätá“, či je stlačené tlačidlo 
 
Naopak pre udalosť  OnMouseUp do tela rocedúry napíšeme. 
 
Dole:=false; - od tohto momentu si pamätáme, že tlačidlo sme pustili. 
 
Ostáva obslúžiť udalosť, keď sa myšou pohybujeme, teda OnMouseMove. 
 
If dole then Image1.Canvas.Pixels[X,Y]:=clRed; 
 
Kresliť sa teda bude len vtedy, keď je stlačené tlačidlo, v opačnom prípade nie. 
Kreslenie je vlastne farbenie pixelov. Vždy zafarbíme ten pixel, nad ktorým je 



v danom momente kurzor myši. X a Y sú parametre, ktoré sú v OnMouseMove, 
OnMouseDown aj OnMouseUp štandardne načítané, teda netreba nič špeciálne 
zisťovať. 
 
Tento „grafický editor“ je veľmi nekvalitný – kreslia sa len body. Čím rýchlejšie 
pohybujeme myšou tým je rozmiestnenie pixelov redšie. Výhodnejšie je teda kresliť 
čiari a nie body. Využijeme na to metódy MoveTo a LineTo. 

 
Pre Image obslúžime udalosť OnMouseDown a do tela procedúry napíšeme. 
 
Dole:=true; - dole je premenná typu boolean, ktorá si „pamätá“, či je stlačené tlačidlo 
Image1.Canvas.MoveTo(X,Y) – okrem zmeny parametra Dole, premiestníme pero na 

súradnice X a Y 
 
Naopak pre udalosť  OnMouseUp do tela rocedúry napíšeme. 
 
Dole:=false; - od tohto momentu si pamätáme, že tlačidlo sme pustili. 
 
Ostáva obslúžiť udalosť, keď sa myšou pohybujeme, teda OnMouseMove. 
Image1.Canvas.Pen.Color:=clRed; 
Image1.Canvas.LineTo(X,Y) – nakreslí sa čiara z poslednej pozície pera na pozíciu X a Y 
 

Príklad: Na formulár si umiestíme obrázok (Image) a nastavíme mu vlastnosť 
Align na alClient. Chceme aby po stlačení ľavého tlačidla myši farbilo 
pixely obrázka na červeno, po stlačení pravého tlačidla na modro 
a bez stlačenia tlačidla na žlto. 

 
Kresliť sa bude teda od prvého momentu spustenia aplikácie, je jedno či bude 
stlačené nejaké tlačidlo alebo nie. 
 
OnMouseDown 
 
dole:=true; 
If (Button = mbLeft) then Image1.Canvas.Pen.Color:=clRed 
   else if (Button = mbRight) then Image1.Canvas.Pen.Color:=clBlue; 
 
- ak je stlačené ľavé tlačidlo (mbLeft) pero je červené ak pravé (mbRight) tak modré 
 
OnMouseMove 
 
if dole then Image1.Canvas.LineTo(x,y) 
else begin 
     Image1.Canvas.Pen.Color:=clYellow; 
     Image1.CAnvas.LineTo(x,y); 
     end; 
 

- ak je stlačené niektoré tlačidlo, tak sa len presuniem na novú pozíciu, ak nie je 
žiadne najskôr nastavím farbu pera na žltú 

 



Pri farbení pixelov sme si nemohli dovoliť meniť hrúbku čiary. Ak používame metódu 
LineTo je možné si hocikedy zmeniť jej hrúbku ale aj farbu, štýl a mód. Na zmenu 
farby je veľmi dobré používať COLOR DIALOG. 

Komponent ColorDialog sa nachádza na palete DIALOGS pod ikonkou  .  
 
Najdôležitejšou funkciou, pre ColorDialog je metóda EXECUTE 
 

EXECUTE spustí dialóg a vráti hodnotu TRUE, ak užívateľ vybral farbu a klikol na OK. 
Ak klikol na ZRUŠIŤ, vráti hodnotu FALSE. To, akú farbu užívateľ vybral si 
dialóg pamätá vo vlastnosti COLOR. Táto vlastnosť je implicitne nastavená 
na clBlack. 

 
If ColorDialog1.Execute then  Image1.Canvas.Color:=ColorDialog1.Color; 
 
-farba, ktorú sme vybrali je vo vlastnosti Color a tú priradíme ako farbu pera. 
 
Ako na to? Napríklad, ak stlačím kláves f (ako farba :), tak sa otvorí Color Dialog. Pre 
Formulár obslúžime udalosť OnKeyPress a do tela procedúry vpíšeme. 
 
If UpCase(Key) = ‘F’ then 
   If ColorDialog.Execute then Image1.Canvas.Color:=ColorDialog.Color  
 
Ak vám pri kreslení bliká obrazovka treba nastaviť DoubleBuffered na true .. 
najlepšie hneď pri vytvorení formulára. 
 
Posledný riešený príklad ☺ 
 
Vytvorte aplikáciu, ktorá po kliknutí na obrázok v mieste kliknutia nakreslí domček. 
Najskôr si vytvorme procedúru na nakreslenie domčeka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                BOD X,Y – procedúra bude pracovať s parametrami 
 
procedure TForm1.DOM(x,y:integer); - 
begin 
With Image1.Canvas do begin 
   Pen.Width:=2; 
   RectAngle(x,y,x+100,y+100); 
   MoveTo(x,y); 
   LineTo(x+50,y-50); 
   LineTo(x+100,y); 
   Image1.Canvas.Brush.Color:=clRed; 
   Image1.Canvas.FloodFill(x+5,y+5,clBlack,fsBorder); 
   Image1.Canvas.Brush.Color:=clYellow; 



   Image1.Canvas.FloodFill(x+50,y-40,clBlack,fsBorder); 
end; 
end; 
 
FloodFill (x , y ,color,štýl) – vyplní oblasť. Farba výplne je v Brush.Color. 

X a Y je bod oblasti ktorú chceme vyplniť. Štýl 
môže byť fsBorder a fsSurface.  

 
FsBorder = vyplní sa všetko až po zadanú farbu – keď sa narazí na farbu 

v parametre color tak sa končí vypĺňanie. 
 
FsSurface = vyplní sa všetko až, čo je zadané farbou – keď sa narazí na inú farbu 

ako je v parametre color tak sa končí vypĺňanie. 
 
 Image1.Canvas.FloodFill(x+5,y+5,clBlack,fsBorder); - znamená, že sa zoberie bod 
X+5, Y+5 (to je vlastne vnútorný bod štvorca domčeka – treba pozrieť na obrázok vyššie), 
vlastnosť fsBorder vlastne znamená, že sa vyplní všetko po čiernu farbu (clBlack v 
parametre) a to je celý štvorec, farba výplne je clRed (červená).Samozrejme je možné 
nastaviť aj štýl výplne (viď štúdijný materiál Grafika) 
 
Ďalej obslúžime udalosť OnMouseDown. 
Procedure TForm1.Image1MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton; 
  Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 
begin 
    DOM(X,Y); 
end; 
 
Vždy po kliknutí na obrázok, nakreslí sa domček na súradniciach X a Y (X a Y je bod, na 
obrázku vyznačený modrou farbou) 
 
Ak potrebujete nakresliť nejaký objekt zložený z čiar (napríklad hviezda), môžete 
použiť metódu Polygon. Napríklad: 
 
  Image1.Canvas.Brush.Color := clTeal; 
  Image1.Canvas.Polygon([Point(200,240), Point(220,150) , 
                                          Point(240, 200), Point(290, 220),Point(240, 240), 
                                         Point(220, 290),Point(200,240),Point(150,220)]); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Point(200, 200) 

Point(220,150) 

Point(240, 200) 

Point(290, 220) 

Point(240, 240) 
Point(200,240) 

Point(150,220) 

 Point(220, 290) 
 
 



 
Metóda polygón vlastne slúži na vykreslenie N-uholníka (môže byť aj nekonvexný aj 
konvexný). Parametrom sú body (Point(x,y)). Útvar je hneď vyplnený farvou 
v Brush.Color a štýlom v Brush.Style.  
 
Prvý bod je bod kde začíname kresliť (a hneď je aj posledným, kde končíme), 
nasledujúci zoznam určuje súradnice ďalších bodov, ktoré pospájané v takom poradí 
ako sú uvedené v parametroch. 
 
 
Pri kreslení často využijete aj metódy Canvasu – Pie alebo TextOut – doštudovať ☺ 
 
A ešte čo sa týka farieb. Nemusíte priraďovať len hodnoty ako clBlack, clRed, clTeal 
atď ale môžete konkrétne zadať pomer (v šestnástkovej sústave) červenej, zelenej 
a modrej (model RGB), z ktorých sa namieša výsledný odtieň. 
 
Image1.Canvas.Pen.Color:=$0000FF – (sýta červená) 
…$00FF00 – (sýta zelená) … $FF0000 – (sýta modrá) 
 
$1A25F8 
(nejaký odtieň 1A – pomer modrej, 25 – pomer zelenej, F8 – pomer červenej) 
 


