
6. RETROSPEKTIVA: ROBIN, PES IKAR A VRABČÁK PÍP V POSLEDNÍ 
CHVÍLI ZACHRAŇUJÍ ANIČKU Z VĚŽE KOSTELÍKU NA HŘBITOVĚ, 
KAM JI UNESL ZLOTŘILÝ HRABĚ Z LAUTRNIC A JEHO KUMPÁNI. 

V POSLEDNÍ CHVÍLI JE VŠAK AKCE ODHALENA…
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KOMIKS 
S ROZUMEM

AHOJ ,  KOMIKSÁCI ! 
JSEM TU ZASE,  JÁ 

PETR KOPL,  A DNES 
SI  NĚCO ŘEKNEME 

O TOM,  JAK ROZBUŠIT 
ČTENÁŘOVO SRDCE 

O TROCHU  
RYCHLEJ I !

O pět si nejprve pře-
čtěte komiks vpra-
vo a uvažujte, v čem 

tkví jeho vyprávěcí technika.

Prostor a čas
Slabinou komiksového média 
je juxtapozice. Když chcete 
ve filmu postrašit diváka, je 
to celkem snadné. Prostě ho 
napnete a pak na něj juknete. 
V komiksu ale čas běží jinak. 
Běží v prostoru. To zname-
ná, že co se odehrává v ději 
později, je vpravo od obrázku 
znázorňující současnost. Je 
těžké čtenáře vylekat, když 
má budoucnost doslova jako 
na dlani. Ale neházejme flintu 
do žita! Pár triků existuje.

Na druhý pohled
Pokud jde o komiks více-
stránkový, můžete odsunout 
moment překvape-
ní na sudou stranu. 
Čtenář tak nemá 
možnost zjistit, co 
je na dalším pane-
lu, dokud neotočí 
stranu. Tak může 
dojít k úleku. Druhou mož-
ností je obrázek zašifrovat. 
Podstatnou informaci tak na-
jdete až při druhém pohle-
du. Viz obrázek se Zázrakem. 

Vidíte na něm umrlčí leb-
ku? Zkuste se podívat 
více z dálky.

Wow efekt
I náš komiks dneska začí-
ná překvapením. Efekt se 
však trochu ztrácí, pro-
tože jde o komiks na po-
kračování. Na obrázku je 
ale zajímavá perspektiva, 
které se budeme věnovat 
v některém z pozdějších 
dílů. Veškeré linie smě-
řující od diváka se střetá-
vají na ústředním motivu 
Robina. Tak docilujeme 
klasického wow efektu, 
o který nám v takových 
okamžicích jde. Je to ná-
dech před akcí.

Atmosféra
Následuje divoká honič-
ka, při které jsem porušil 
snad všechna pravidla 
layoutu strany. Vždy 
mi ale šlo o to podpořit 
a zvýraznit příběhovou 
atmosféru. Nevybírám 
zajímavé úhly pomyslné 

kamery. Naopak.  
Přizpůsobuji je ději 
a pomáhají mi pod-
pořit výsledný dojem 
a plynulost děje. 
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Video 
a před-
chozí 
díly 

seriálu 
najdete 
 ZDE!

www.abicko.cz/KreslimeKomiks

POSTAVU 
ZÁZRAKA 
VYMYSLELI 

PETR MACEK 
A PETR KOPL

JAK MOC SE MUSÍTE 
SNAŽIT, ABYSTE NA TOMTO 
VÝJEVU Z DECHBEROUCÍHO 
ZÁZRAKA OBJEVILI SKRYTÝ 

OBRÁZEK?

TAKŽE PŘÍŠTĚ, KOMIKSÁCI! 
NEZAPOMÍNEJTE POSÍLAT 

OBRÁZKY!
WWW.PETRKOPL.CZ

AUTOR@PETRKOPL.CZ

ZÁKLADNÍ ODBORNÉ VÝRAZY PRO TUTO LEKCI:
JUXTAPOZICE – Z ŘEČTINY POCHÁZEJÍCÍ SLOVO NESMÍRNĚ DŮLEŽITÉ PRO DEFINICI SEKVENČNÍHO  
    UMĚNÍ, JAKÝM JE KOMIKS. DOSLOVA PŘELOŽENO JE TO „VEDLE UMÍSTĚNÉ“    
    ZNAMENÁ TO, ŽE Č ÍM JE PRO FILM NEBO DIVADLO ČAS, JE PRO KOMIKS    
    PROSTOR. JEDNODUŠE ŘEČENO: OBRÁZKY NA SEBE NAVAZUJÍ V ČASOVÉ    
    SOUSLEDNOSTI A JSOU UMÍSTĚNY V PROSTORU JEDNOTLIVÝCH STRAN KOMIKSU.
PERSPEKTIVA – PRO VÝTVARNÍKY ZÁKLADNÍ POJEM. OVLÁDNUTÍ TÉTO DISCIPLÍNY JE 
    ZÁSADNÍ  PRO KAŽDÉHO KRESLÍŘE. BEZ NÍ SE DÁL PROSTĚ NEDOSTANEME.

POKRAČOVÁNÍ 
PŘÍŠTĚ...


