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PORUŠENÍ
PRAVIDEL

TAKŽE PŘÍŠTĚ, KOMIKSÁCI! 
NEZAPOMÍNEJTE POSÍLAT OBRÁZKY!
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KOMIKS 
S ROZUMEM

AHOJ KOMIKSÁCI! 
KDO BY TO BYL ŘEKL, 

UŽ SE VIDÍME POČTVRTÉ! 
JAKO VŽDY SI NEJPRVE 

PŘEČTĚTE KOMIKS 
VPRAVO A PŘEMÝŠLEJTE, 
JAK NA VÁS ZAPŮSOBIL 

A PROČ.

RETROSPEKTIVA: ROBIN A JEHO PES IKAR A VRABČÁK PÍP 
OBJEVILI, KDE NEZNÁMÍ ÚNOSCI DRŽÍ ANIČKU. ZAVOLAL 

POLICII, ALE NENÍ JISTÉ, ZDA POMOC PŘIJEDE VČAS.

ZÁKLADNÍ ODBORNÉ VÝRAZY PRO TUTO LEKCI:
LAYOUT – JEDNOTNÁ PRAVIDLA PODOBY STRÁNEK KOMIKSU.  
	 PRAVIDLA	PORUŠUJEME	POUZE	V	PŘÍPADĚ,	KDY	TO	MÁ	 
	 SMYSL	PRO	DĚJ.
EXPOZICE	 –	ÚVODNÍ	PŘEDSTAVENÍ	POSTAV,	SITUACE	A	PROSTŘEDÍ. 
	 HLAVNÍ	ZÁLEŽITOSTI	PŘÍBĚHU	BY	SE	MĚLY	UVÉST 
	 V	PRVNÍ	TŘETINĚ	PŘÍBĚHU,	NIKOLI	POZDĚJI.

POKRAČOVÁNÍ 
PŘÍŠTĚ...

Video 
a před-
chozí 
díly 

seriálu 
najdete 
 ZDE!

www.abicko.cz/KreslimeKomiks

4.

004.

DVOJICE NOHSLEDŮ 
MÁ VLASTNÍ 

PRAVIDLA.  BÝVAJÍ 
DOST ČASTO 

V PROTIKLADU: 
MALÝ – VELKÝ, 

TLUSTÝ – HUBENÝ,  
CHYTRÝ – HLOUPÝ.

D nes poprvé porušíme pravidla, 
která jsme si nastavili! Neudělá-
me to ale bezúčelně. Porušení 

pravidel nám pomůže správně a poutavě 
vyprávět příběh.

Panel č. 1
Přestože vidíme Aničku, jak se ji vrabčák 
Píp snaží dostat z pout, vyskytují se nám 
tu dvě bubliny, jejichž mluvčí jsou mimo 
obraz. Tím ukazuji, že se začíná dít více 
věcí najednou a dociluji tak akcelerace 
děje. Pro čtenáře je velice důležité, aby 
bylo vždy jasné, kdo větu mimo obraz 
pronesl. A to je vaše práce.

Panel č. 2
A je to tady. Porušujeme pravidla. Hned 
od začátku máme nastaveno, jaké budou 
mít panely kontury, že bude mít strana 
třířádkový layout a máme předepsanou 
mezeru mezi obrázky. Ale tady jsem na-
jednou do jednoho panelu vložil další… 
Proč? Má to napovědět čtenáři, že se tyto 
dvě události v obou obrázcích odehráva-
jí současně. Zároveň je tu naznačeno, že 
baron z Lautrnic o Robinovi stále neví, 
protože jsem panel s Robinem umístil 
za padouchova záda. Kdybych ho umístil 
před něj, mohlo by to být na první pohled 
matoucí.

Panel č. 3
Vždy uvažte úhel pomyslné kamery. Hlí-
dejte si, aby každý obrázek byl vždy 
názorný.

Panel č. 4
Účel tohoto výjevu netkví v ni-
čem jiném, než že chci zdůraz-
nit výšku věže a orientaci okna. 
Veškerá perspektiva obrázku 
tedy směřuje do cílového bodu 
našeho hrdiny.

Panel č. 5
Schválně se zamyslete, čím je tento 
obrázek důležitý kromě toho, že jeho 
perspektiva podporuje rychlost a směr 
vrženého předmětu. Ano. Rukojeť vo-
dítka je pro Robina určující. Čtenář se 
tak seznámí s její podobou a funkcemi. 
Tento obrázek je součástí expozice, 
i když představuje pouhý předmět.
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Panel č. 6–7
Pokud za rukojetí vlaje provaz vodít-
ka, je zbytečné naznačovat směrové 
čáry. Vodítko to udělá za vás. Pro-
to jsem opravdu jen jemně nazna-
čil. 


