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TAKŽE PŘÍŠTĚ, KOMIKSÁCI! 
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POKRAČOVÁNÍ 
PŘÍŠTĚ...

ÚHEL POHLEDU

ROBIN, JEHO PES IKAR A VRABČÁK PÍP PROVOZUJÍ AGENTURU 
RIP – DOBRODRUZI K PRONAJMUTÍ. JEDNOHO DNE SE NA PRAHU 
JEJICH KANCELÁŘE ZJEVIL TAJNÝ AGENT A UDĚLAL JIM NABÍDKU, 

KTERÁ SE NEODMÍTÁ.

011.

11.

ZÁKLADNÍ ODBORNÉ VÝRAZY PRO TUTO LEKCI:

PERSPEKTIVA	 –	TRIK,	POMOCÍ	NĚHOŽ	KRESLÍŘ	SIMULUJE	OBJEM	PŘEDMĚTU	 
	 A	HLOUBKU	OBRAZU.
CARTOONING	 –	SPECIÁLNÍ	ZJEDNODUŠENÝ	DRUH	KRESBY	VYVINUTÝ	ZEJMÉNA	 
	 PRO	ANIMACI	A	KOMIKSY.
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AHOJ KOMIKSÁCI ! 
JESTLI  VÁM PŘIPADÁ 

DIVNÉ,  ŽE JSEM K VÁM ZÁDY, 
NEBO ŽE MI  DÝMKA ČOUHÁ 

Z UCHA. . .  GRATULUJI .  
O TOM BUDE TOTIŽ NAŠE 

DNEŠNÍ  LEKCE!

CO JE TOHLE ZA PŘEDMĚTY? SLOUPY? 
NOHY OD STOLU? TERMOSKY? 

AHA, TEĎ JE TO MNOHEM JASNĚJŠÍ! 
NEBUDE TAKTO VÁŠ KOMIKS DALEKO 

SROZUMITELNĚJŠÍ?

T ak jsme se konečně přes lettering 
dostali k samotné tvorbě komiksu. 
Jsme v 11. díle a jsme teprve u ná-

črtku. Nářez, co? V tuto chvíli byste tedy 
měli mít jasno v rozvržení panelů a mů-
žeme se vrhnout na samotnou kompozici 
jednotlivých obrázků.

Jasná realita
Vždycky, ať kreslíte cokoli, jakýmkoli sty-
lem, ať už realisticky, či cartooningem, 
musíte mít na paměti, že to nekreslíte pro 
sebe, ale pro čtenáře. To znamená, že rea-
litu nekopírujeme. Znázorňujeme ji. A jak 
jsem vyrozuměl z obrázků, které mi posí-
láte, právě tohle je kámen úrazu většiny 

z nich. Každý předmět a každá situace 
musí být nakreslena z takového úhlu, 
aby bylo vždy na první pohled jasné, 
o co jde.

Žádná šifra
Týká se to i těch nejmenších detailů 
v pozadí. Jestli své obrázky zanesete 
předměty, které si bude moci čtenář 
vysvětlit různě, velice brzy ho ztratíte, 
protože ho přestane bavit vaše obrázky 
dešifrovat. Podívejte se na pár příkladů, 
které jsem použil v komiksu na protěj-
ší straně.

Co to má být?
Bylo velmi lákavé nakreslit Robina zepře-
du, aby bodal deštníkem do oka čtenáři... 
Ale sami musíte vidět, jak špatně to vypa-
dá. Předmět v jeho ruce je špatně identi-
fikovatelný a nelze na první pohled určit, 
co to je. Proto je úhel pohledu tak důleži-
tý. Zároveň je ale také vaším úkolem zaří-
dit, aby byl obrázek zajímavý. Takže mu-
síte ohlídat nejen to, aby byla perspektiva 
názorná, ale také dynamická a atraktivní... 
Ano. Tvorba komiksů je věda. Jestli hle-
dáte jednodušší práci, možná byste mohli 
zkusit projektovat mrakodrapy nebo  
tak něco. 


