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KOMIKS S ROZUMEM

ZÁKLADNÍ ODBORNÉ VÝRAZY PRO TUTO LEKCI:
SFX – ZVUKY V KOMIKSU (BUM ! ,  PRÁSK ! )
SATURACE BARVY – SYTOST ODSTÍNU
LETTERING – P ÍSMO,  KTERÉ KOMIKS OBSAHUJE
PANELY – JEDNOTL IVÉ OBRÁZKY KOMIKSU
LAYOUT – NASTAVEN Í  GRAF ICKÝCH PRAVIDEL DOKUMENTU

10.
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!

WWW.PETRKOPL.CZ      AUTOR@PETRKOPL.CZ

S BARVOU VEN:

Naším nástrojem ale není jen pře-
pálené SFX a výjimečný tvar pane-
lů. Jsou to také barvy. Doposud jsme 
v komiksu užívali studených a málo 
saturovaných odstínů. Teď jsme ply-
nule přešli do odstínů ohnivé červeně, 
což  evokuje boj, krev a nebezpečí.
Také jsme velmi přiostřili stíny. Jsou 
ježaté a pichlavé i na oblých vě-
cech, takže vše vypadá hodně ostře 
a nepohodlně.
Ano, nic nesmíme podcenit, vše 
má na našich obrázcích své mís-
to a těchto nástrojů užíváme proto, 
abychom v čtenáři navodili pocit vel-
kého nebezpečí.
Kdybychom ho chtěli uklidnit, zvolíme 
jemné odstíny, kulaté tvary a stíny. 
To ale není tento případ.

P. S.:

Malá rada pro spisovatele. Jestli se 
v příběhu objeví sopka, očekává se, 
že vybuchne. Jestli ne, bude čtenář 
zklamaný. Bude na to čekat. Stejně 
jako když na začátku příběhu hrozí, 
že se protrhne přehrada, musí 
k tomu dojít, nebo musíte naserví-
rovat nějakou ještě lepší podívanou. 
Buďte fér. Plňte sliby.

STÁVÁTE SE PROFÍKEM:

Tenhle už dvouletý kurz opravdu 
není kurzem kreslení. To, o co se tu 
snažím, je, abyste začali přemýšlet 
o komiksu jinak. Není to jen sada ob-
rázků, které na sebe navazují a tvo-
ří děj. Je to nástroj, jak velmi dra-
maticky, zábavně a hluboce zaujmout 
čtenáře a ovládnout jeho mysl, abys-
te do něj mohli vsadit nějakou myš-
lenku nebo pocit. Je to vysoké umě-
ní. Není to jednoduché a budete se 
to učit celý život. I já věřím, že svůj 
nejlepší komiks ještě nenakreslím, 
protože nemine den, abych se nena-
učil něco nového.

MINULE JSME TROCHU ZPOMALILI, ALE TO JEN PROTO, ABYCHOM TEĎ MOHLI 
NESKUTEČNĚ ZRYCHLIT. DOSTÁVÁME SE V NAŠEM PŘÍBĚHU NA MÍSTO, NA 

KTERÉ JSME SE CELOU DOBU TĚŠILI! ANO, JE TU AKCE!!! KVŮLI TOMU PŘECE 
KOMIKSY ČTEME, NE? TEDY VĚTŠINOU ALESPOŇ TY ZÁBÁVNÉ. A CO CHCEME, 

ABY SE DĚLO PŘI AKCI? PŘECE VŠECHNO NAJEDNOU!
NAPŘED SI OPĚT PŘEČTĚTE KOMIKS A PŘEMÝŠLEJTE O JEHO VLIVU 

A PROSTŘEDCÍCH, KTERÉ JSEM V NĚM UŽIL.

VŠE JE DOVOLENO:

Obrázky vyskakují z rámů a zasahují do 
sousedních! SFX přesahují kontury! Le-
ttering se divoce mění podle důrazu 
mluvy. Panely mají nepředvídatelné tva-
ry a různě se překrývají! To jsme se na-
jednou zbláznili? 35 stran předtím si to-
lik dáváme záležet, abychom zachovali 

NA NAŠE HRDINY ZAÚTOČIL VRTULNÍK. ROBIN SE 
DOSTAL DOVNITŘ A ZJISTIL, ŽE JEHO ÚNOSCEM 
JE ČLOVĚK, KTERÝ SI HO NAJAL. PŘI RVAČCE 
ALE NEŠŤASTNOU NÁHODOU VYSTŘELILI DO 

MÍST, KDE SE UKRÝVALI OSTATNÍ.

SLEPĚ MĚ NÁSLEDUJ:

Žádné návodné šipky. Nestandardní po-
stavení panelů by mohlo zmást, ale my 
jsme si poradili a navedli na správný 
kurz pomocí bublin, které tu určují pořadí 
panelů. Čtenář by si tak ani neměl všim-
nout, že najednou čte zprava doleva... 
Donutili jsme čtenáře dělat něco nepřiro-
zeného. Následuje náš ďábelský smích.

DIVOKÁ JÍZDA:

Je to tu! Nejzábavnější část tvorby  
komiksu! Teď se zúročí všechny naše 
dovednosti, které jsme během tohoto 
seríálu nasbírali.
Teď můžeme teprve ukázat, jací jsme 
vypravěči.
Doposud jsme velice striktně dodržo-
vali pravidla, která jsme si sami sta-
novili, a porušili jen vzácně. To neby-
lo samoúčelné. Pravým důvodem, proč 
jsme to dělali, bylo, že jsme našeho 
čtenáře seznamovali s naším stylem 
vyprávění. Učili jsme ho poznat, kde má 
v ději zpomalit, kde to naopak vzít fo-
frem. Ví, co od nás může čekat, proto-
že jsme s ním hráli fér hru. Nuže nyní 
zná dokonale náš jazyk a můžeme se 
do toho obout. Připoutejte se, poruší-
me úplně všechna pravidla, a pokud se 
to povede, nebude teď chvíli čtenář 
dýchat, protože ho příběh úplně pohltí!

layout strany a teď se na to všechno 
vykašleme?
Kdepak! Vše je plánované. Jestli si 
vzpomínáte na první díly, k jednomu 
příběhovému vyvrcholení už na začátku 
došlo. Je tedy nutné ho překonat, jinak 
bude čtenář zklamaný. Porušení daných 

pravidel tedy umocní zážitek z čtení.
To ale bude fungovat opravdu jenom 
tehdy, pokud jsme dosud zachovali disci-
plínu. Protože kdybychom tyhle vylomeni-
ny dělali stále i v klidných scénách, staly 
by se všedními a čtenáři by nijak nezvý-
šily tep, o což by nám mělo jít především.


