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KOMIKS 
S ROZUMEM

AHOJ KOMIKSÁCI ! 
DNESKA SE PODÍVÁME 
NA TO,  CO SLYŠÍTE ! 

ZDÁ SE VÁM TA VĚTA 
NESMYSLNÁ? TO JEN 

V KOMIKSU MŮŽETE V IDĚT 
ZVUK!  A ZAČNEME 

LETTERINGEM!

Video 
a před-
chozí 
díly 

seriálu 
najdete 
 ZDE!

www.abicko.cz/KreslimeKomiks

TAKŽE PŘÍŠTĚ, KOMIKSÁCI! 
NEZAPOMÍNEJTE POSÍLAT 

OBRÁZKY!
WWW.PETRKOPL.CZ

AUTOR@PETRKOPL.CZ

POKRAČOVÁNÍ 
PŘÍŠTĚ...

LETTERING

V MINULÉM DÍLE JSTE VIDĚLI... A VÍTE CO? 
NA TÉHLE STRÁNCE NÁZORNĚ UVIDÍTE, JAK SE DÁ 
RETROSPEKTIVA NENÁSILNĚ VSADIT DO PŘÍBĚHU 
A PŘITOM POSUNOUT DĚJ O KOUSEK DOPŘEDU.

009.

9.

ZÁKLADNÍ ODBORNÉ VÝRAZY PRO TUTO LEKCI:
LETTERING – SLOVA A VĚTY VEPSANÉ DO BUBLIN NEBO INFORMAČNÍCH PANELŮ.
TYPOGRAFIE – NAUKA O SAZBĚ TEXTU.
FONT – ZPRAVIDLA V ELEKTRONICKÉ SAZBĚ SE TAK OZNAČUJE RODINA PÍSMA  
  OBSAHUJÍCÍ ZVÝRAZNĚNÍ, KURZÍVU NEBO JINOU JEHO MUTACI.

  / 4140 /  www.abicko.cz

BUDEME KRMIT 
TEMNOMILKY!

BUDEME KRMIT 
TEMNOMILKY!

Budeme krmit 
temnomilky!

NEŽ SE ZASE SETKÁME, OČEKÁVÁM, 
ŽE UŽ BUDETE MÍT VYBRANÉ PÍSMO, 

KTERÉ SE K VAŠÍ KRESBĚ HODÍ 
NEJVÍCE. JAK VIDÍTE NA PŘÍKLADU 
MALÉ MORGANKY, ROZHODNĚ NENÍ 

JEDNO, KTERÝM FONTEM MLUVÍ. VŽDY 
TO VYZNÍ TROCHU JINAK, AČKOLI ŘÍKÁ 

STÁLE TO SAMÉ.

P ísmo není v komiksu nezbytné, 
ale patří k němu. Vězte, že ačko-
li se může zdát, že zde má hlav-

ní slovo obrázek, pro složitější příběhy 
je písmo nutné. Pořád ale platí, že cel-
kový dojem musíte náležitě sladit do-
hromady, aby písmo nerušilo obraz, ale 
doplňovalo ho.

Nebezpečné zdvojení
A v tom je právě kámen úrazu. Scéná-
risté se často nechávají svést a popisují 
v bublinách to, co je vidět na obrázku. 
Kreslířům se to nestává, protože mají 
vizuální představivost a předem vědí, 
co je a co není možné obrázkem vyjá-
dřit. Vždycky je ale nutné se soustředit 
na to, aby se informace v obrazu ne-
zdvojovala v textu. Někdy však může 
být záměr autora čtenáře trochu zpo-
malit – bývá to většinou po akční scé-

ně, abychom ho nechali odpočinout. 
Potom ale píšeme do bublin věci, které 
nejsou na obrázku zjevné. Soustřeďme 
se na detaily, které nelze vizuálně dost 
výrazně podtrhnout. Například charak-
ter zvuků (hrdina se zamyslí nad mír-
nou ozvěnou v prázdné místnosti), vůni 
ozónu po dešti nebo mrazení v zádech 
hlavní postavy. To těžko nakreslíte. Na-
pište to!

Vžitý omyl
Panuje názor, že autorův rukopis se 
zpravidla nejlépe hodí k jeho stylu kres-
by. S dovolením to přidám k těm několi-
ka vžitým omylům, které se s komiksem 
pojí. To, že jste božský kreslíř, ještě ne-
znamená, že víte něco o písmomalířství 
či kaligrafii. Písmomalíř a kreslíř není 
totéž. Je to tak jiný obor, jako byste 
srovnávali tesaře a truhláře. Zacházejí 

s podobnými nástroji i médii, dost z nich 
ovládá řemeslo toho druhého, ale jsou to 
dvě odlišné profese. Například já o sobě 
vím, že moje písmo za moc nestojí a ne-
mám na něj trpělivost. Pro svoje komiksy 
ale písmo potřebuji. Nechal jsem si tedy 
pro tento účel ze svého vlastního rukopi-
su vytvořit počítačový font a ten do svých 
komiksů vkládám. Když si budete vybí-
rat font pro svůj komiks, vybírejte pečlivě. 
Zde budete odkázáni zcela na svůj vkus. 
Na to žádná pravidla nejsou.

Typografie
Ale existují typografická pravidla a ta do-
držovat musíte. Nebavím se teď o grama-
tice, to je samozřejmost. Platí zde stej-
né podmínky jako u normální sazby knih. 
Uznávám, je to tak trochu nudná část 
tvorby komiksu, ale je naprosto nutná. Po-
řiďte si typografickou příručku a studujte 

pravidla uvozovek, pomlček, teček, 
velkých a malých písmen, odstavců 
a podobně. O těch základních pravi-
dlech, která musíte pro komiks bez-
podmínečně ovládat, si řekneme 
příště. 


