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AHOJ KOMIKSÁCI! 
PANELOVÁNÍ  JE JEDNOU 

ZE ZÁKLADNÍCH KOMIKSOVÝCH 
DOVEDNOSTÍ... TAKŽE 
I KAMENEM ÚRAZU PRO 

MHOHÉ TVŮRCE.

    PANELY

ZÁKLADNÍ ODBORNÉ VÝRAZY PRO TUTO LEKCI:

LAYOUT	 –	ROZVRŽENÍ	STRANY	KOMIKSU	NEBO	TYPOGRAFICKÁ 
	 PRAVIDLA	PRO	DANÝ	TEXT	(VELIKOST	PÍSMA, 
	 STYL	ODSTAVCŮ,	BARVA	NADPISŮ	ATD.)
TABULE	 – 	JEDNOTLIVÁ	STRANA	KOMIKSU
PANEL	 –	SAMOSTATNÝ	OBRÁZEK	SEKVENCE	KOMIKSU

ODPOVĚDI: AČKOLI TO 
Z TÉTO STRANY NENÍ 

ZŘEJMÉ, JEDNÁ SE O MODEL 
ASTERIX. PEVNÝ POČET 
ŘÁDKŮ, AVŠAK VOLNÝ 

POČET PANELŮ.

ROBIN, JEHO PES IKAR A VRABČÁK PÍP SLEDUJÍ STOPY OSOB 
PODEZŘELÝCH Z ÚNOSŮ, KTERÉ JE ZAVEDOU AŽ DO NÁKLADNÍHO 
LETADLA. ZATÍMCO LETADLO VZLÉTLO, ROBIN OBJEVIL V JEHO 

NÁKLADOVÉM PROSTORU BOX SE SPÍCÍ OBĚTÍ ÚNOSU...

TAKŽE PŘÍŠTĚ, KOMIKSÁCI! 
NEZAPOMÍNEJTE POSÍLAT 

OBRÁZKY!
WWW.PETRKOPL.CZ
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Z PŘEDCHOZÍCH DÍLŮ 
TOHOTO SERIÁLU MŮŽETE 

SCHVÁLNĚ ZKUSIT ODVODIT, 
JAKÝ Z TĚCHTO STYLŮ 
LAYOUTU TABULE JSEM 

POUŽIL NA KOMIKS ROBINA. 
NENECHTE SE ZMÁST 
DNEŠNÍM DÍLEM, JE TO 

CHYTÁK. ODPOVĚĎ NAJDETE 
NA PROTĚJŠÍ STRANĚ 

V ORANŽOVÉM RÁMEČKU.

N ež se budeme seriózně 
zabývat řazením pane‑
lů a výběrem zobrazení 

scén, řekneme si základní fakta. 
Fenomén panelů je pro komiks na‑
prosto neoddiskutovatelně základ‑
ním výrazovým prostředkem sdě‑
lování příběhů a myšlenek.

Časté styly
Pojmenoval jsem pro představu 
tři základní layouty panelů, jak se 
v komiksech vyskytují nejčastěji:
Watchmen – Pevný počet základ‑
ních panelů i řádků na tabuli. Pro 
potřebu děje dochází k jejich slu‑
čování, ale nikdy k jejich dělení. 
Styl je pojmenován po Watchme-
nech Alana Moora, kde bylo toto 
rozvržení mistrně použito.
Asterix – Je dán pevný počet řád‑
ků, avšak počet panelů je libovol‑
ný a sleduje pouze dějové potřeby 
a estetická pravidla.
Volný styl – počet panelů a jejich 
tvar není nijak omezen. Je podří‑
zen pouze ději, dynamice a este‑
tickým zákonitostem.

Matoucí střepiny
Pokud tedy trváte na tom, že pa‑
nely komiksu budou pokaždé ji‑
ného tvaru a rozbijete stranu na 
nesourodé střepy, můžete docílit 
velké dynamiky, která však bude 
po delší době nudit a může být 

dokonce matoucí. Když si podrobně 
prostudujete takto nakreslená díla 
profesionálních kreslířů (v tomto pří‑
padě doporučuji Jima Leeho), zjis‑
títe, že i na první pohled tabule bez 
pravidel ve skutečnosti základní lay‑ 
out má a rozvržení panelů na strán‑
ce má svůj smysl.

Pro koho kreslíte?
Pro začátek si ale řekněme, že ať 
zvolíte jakýkoli styl, zohledněte věk 
čtenáře, pro kterého je komiks ur‑
čen. Pro děti ve věku 6 až 12 let je 
lépe se držet klasických pravidel 
a výjimky dělat jen opravdu málo. 
Se staršími čtenáři můžete zacházet 
více expresivně, ale neexperimen‑
tujte. Rozložení stránky by oprav‑
du mělo mít nějaký řád. Jinak je to 
chaos, a pokud není vaším záměrem 
čtenáře zmást nebo frustrovat, mu‑
síte na toto pravidlo přistoupit. 

Video 
a před-
chozí 
díly 

seriálu 
najdete 
 ZDE!
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VOLNÝ STYL

ASTERIX

WATCHMEN


