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KOMIKS S ROZUMEM

ZÁKLADNÍ ODBORNÉ VÝRAZY PRO TUTO LEKCI:
KNOW-HOW – VĚDĚT, JAK NA TO. ZKUŠENOSTI V OBORU.
ANALOG – RUČNÍ NÁSTROJ, V NAŠEM PŘÍPADĚ TO BUDE 
NAPŘÍKLAD ŠTĚTEC, BARVY, TUŠ ATD.
LETTERING – PÍSMO, KTERÉ KOMIKS OBSAHUJE

09.
II. ŘADA

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ...

TAK SE ZATÍM MĚJTE A NAJDĚTE SI NA WEBU ABC 
STARŠÍ DÍLY TOHOTO SERIÁLU. TĚŠÍM SE NA VÁS  
VE SVÉM NÁČRTNÍKU A NEZAPOMÍNEJTE MI PSÁT!
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ANALOGOVÉ NÁSTOJE:

Úplně nejklasičtější skupinou ná-
strojů pro tvorbu komiksů je tuš 
na kontury a vodovky na vy-
barvení. Stejně tak to ale mo-
hou být pastelky, kvaš, olej, fix 
nebo (nebojme se toho) prach-
sprostá kávová sedlina nebo 
propiska. Který si ale vybrat? 
S tím vám neporadím ani já. 
Sami se musíte rozhodnout, co 
vám nejvíce sedí. Pokud něco 
tvořím analogově, co se mě 
týče, nejlepších výsledků dosa-
huji kombinací všeho zmíněné-
ho. Nebojte se experimentovat. 
Odstíny vodovek se dají krásně 
doladit pastelkami, tuš nebo fix 
se dají hezky dotáhnout nebo 
zkombinovat s propiskami. Mož-
ností je nekonečně. Jedno si ale 
ujasněme. Mnoho mentorů vám 
řekne, že pokud chcete pra-
covat ručně, začněte s levný-
mi nástroji. Levný papír a lev-
né vodové barvy se ale chovají 
jinak než jejich dražší ekviva-
lenty. Může se stát, že se nau-
číte s nimi zacházet přímo mis-
trovsky a pak s velkou parádou 
přejdete na kvalitnější mate‑ 
riál a zjistíte, že se musíte učit 
od začátku. Ne. Myslíte‑li to 
vážně, nešetřete na štětcích, 
barvách ani papíře. Neustále 
experimentujte a kombinujte. 
Nebude to trvat dlouho a bude-
te kouzlit. Věřte mi.

POČÍTAČOVÉ NÁSTROJE:

Předpokládám, že tento seriál sleduje 
hromada tvůrců, kteří chtějí pracovat 
na počítači. Dělat podobné obrázky, 
jako vidí ve Spider‑manovi a podob-
ně. Pro ně je také spousta nástrojů 
a já je hojně využívám.
Nejvíce se mi zase osvědčila kom-
binace. Kreslím ve Photoshopu, kde 
i vybarvuji a sazbu do finálního vý-
sledku provádím v programu zvaný 
InDesign. Pokud máte tu možnost se 
k programům firmy Adobe dostat, je 
to asi to nejlepší, co znám. Ale má to 
háček. Ty nástroje jsou hodně drahé 
a naučit se s nimi pracovat zabere 
tak rok, než se vám to začne oprav-
du vyplácet.
Neexistuje tedy nějaký levnější pro-
gram, který by nevyžadoval takovou 
sofistikovanou obsluhu?
Dobrá zpráva! Existuje. Je jich mnoho 
a mnoho jsem jich vyzkoušel. Žádný 
mne moc nenadchl, každý měl své mou-
chy... Až na jeden. Tedy ne že by  
neměl mouchy, to ani Photoshop není 
bez chyby. Ale představte si, že exis-
tuje program, ve kterém nejenomže 
komiks nakreslíte, vybarvíte, opatří-
te letteringem, on vám ho vygene-
ruje do PDF a vytvoří tak profesio-
nální dokument pro tisk, který budou 
případní vydavatelé akceptovat. Ten 
program se jmenuje KRITA. No a teď 
to nejkrásnější na této zprávě: Je 
úplně komplet celý totálně naprosto 
ZADARMO!
Mnoho nástrojů má podobných, ne‑li 
stejných jako jiné grafické progra-
my, takže až někdy budete chtít pře-
jít třeba na Photoshop, nebude vám 
tamní prostředí neznámé. Sám Kritu 
často používám, protože má některé 
nástroje, které Photoshop nemá. To 
kouzlo je prostě v kombinacích! 

Takže vám zbývá jediné! Kupte si 
slušný grafický tablet (bývají už 
od 3 000,‑), průměrný počítač a může-
te kreslit jako o život! To chcete, ne?

BLÍŽÍME SE DO FINIŠE. TÉMĚŘ VŠECHNO ZE SVÉHO KNOW-HOW JSEM VÁM JIŽ 
PŘEDAL. ZBÝVÁ UŽ JEN PÁR VĚCÍ, KTERÉ BY SE MOHLY ZDÁT MALIČKOSTMI, 

ALE NEJSOU. TEN NEJVĚTŠÍ SOUBOJ VÁS TEPRVE ČEKÁ. MISTRA TOTIŽ NEDĚLÁ 
JEN TALENT, ALE TAKY CVIK A SCHOPNOST SÁM SEBE PROSADIT. O TOM BUDE 
POSLEDNÍCH PÁR DÍLŮ TOHOTO SERIÁLU. DNES SI PROBEREME JEŠTĚ JEDNOU 

NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POUŽÍVAT PRO SVOU PROFESI KOMIKSOVÉHO 
KRESLÍŘE. A TENTOKRÁT BUDEME KONKRÉTNÍ!

ANALOGOVÝ OBRÁZEK:

Tuš a vodovky mají své kouzlo, o tom není pochyb. 
Ale ačkoli mají pověst školních lavic, nenechte se 
mýlit. Jde o jednu z nejtěžších forem výtvarného 
umění! Na rozdíl od oleje nebo kvaše se postupuje 
od nejsvětlejších částí malby k nejtmavším. Skutečně 
se pak zdá, že malujete světlem. Když necháte spodní 
vrstvu dobře proschnout, může malba vypadat, jako 
když na sebe přikládáte různě barevná sklíčka.

1. 
PŮVODNÍ 
KRESBA

2. 
SVĚTLÉ 
ČÁSTI

3. 
TMAVÉ ČÁSTI 

A STÍNY

ROBIN ZTROSKOTAL NA OSTROVĚ ARCHETYP. 
SPOLU S OSTATNÍMI SE VYDALI HLEDAT PŘÍČINU 

TAJEMNÉ SÍLY, KTERÁ JE TAM DRŽÍ.


