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KOMIKS S ROZUMEM

ZÁKLADNÍ ODBORNÉ VÝRAZY PRO TUTO LEKCI:
SYNOPSE PRO ČTENÁŘE – SHRNUT Í  DĚJE 
BEZ SPO ILERŮ
SYNOPSE PRO VYDAVATELE – SHRNUT Í 
DĚJE SE SPO ILERY

11.
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

TOHLE JE PŘEDPOSLEDNÍ DÍL KOMIKSU S ROZUMEM. JE NA ČASE SI KONEČNĚ 
ŘÍCT, JAK SE STÁT PROFESIONÁLNÍM TVŮRCEM KOMIKSŮ. JAK PRORAZIT. 

DNEŠNÍ DÍL SE TEDY NEBUDE MOC TÝKAT KOMIKSU ROBIN A OSTROV 
ARCHETYP, STÁLE SI NA NĚM ALE MŮŽETE OPAKOVAT, CO JSME SE DOSUD 

NAUČILI. DNESKA JE TO TEDY NA TÉMA:

JAK ZAUJMOUT VYDAVATELE!
ROBIN JE S PŘÁTELI ZAJATCEM NA OSTROVĚ 
ARCHETYP. JEJICH VĚZNITEL JIM PŘILETĚL 

VYHROŽOVAT Z VRTULNÍKU. ROBIN SE 
VŠAK DOSTAL DOVNITŘ. SOPKA SE CHYSTÁ 

VYBUCHNOUT!

ZÁKLADNÍ MATERIÁLY:

Jestli vás už napadlo vzít složku se 
stostránkovým komiksem, hodit to vyda-
vateli na stůl se slovy „To koukáte, 
co?“ a skutečně jste to udělali, vím, 
jaký byl výsledek. Odpověď byla „ne“.

Anebo jste možná poslali krátký  
dopis, možná s jednou kresbičkou 
a v tom dopise stálo:

„Mám skvělé nápady, nakreslím vám 
komiks!“ Odpověď byla stejná. A vy  
možná opět nevíte proč.

Tento seriál vám měl společně s Ná-
črtníkem pomoci. Pokud jste je prošli 
opravdu poctivě a vypracovali jste 
přesně úkoly, které jsem vám zadal, 
máte v ruce podklady pro profesionální 
jednání s vydavatelem.

TY MATERIÁLY OBSAHUJÍ:

1. VÁŠ ŽIVOTOPIS
2. SYNOPSI PRO REDAKCI
3. SYNOPSI PRO ČTENÁŘE
4. OSNOVU DĚJE
5. PODROBNOU GRAFICKOU 
OSNOVU DĚJE
6. UKÁZKU MAXIMÁLNĚ PĚT 
HOTOVÝCH STRAN
7. DALŠÍ UKÁZKY KRESBY, 
NÁČRTY POSTAV ATD.
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NEČEKEJTE MILONY:

Již na začátku jsem vás nabádal, abyste 
nebyli jen úzce zaměřeni. Abyste neuměli jen 
kreslit. Doba je zlá a vy musíte jít cestou 
nejmenšího odporu. Nabídněte tedy vydava-
teli, že knihu nejen nakreslíte, ale zajistíte 
i grafiku kolem ní. On to nebude příliš velký 
nárůst práce. Vždyť vy přece komiks už sá-
zíte a proč by měl nějaký jiný grafik shráb-
nout peníze za už hotovou práci? Naučte se 
dovést knihu až do tiskárny bez potřeby svě-
řovat ji nějakému grafickému studiu.

Tak se dostanete k penězům, jež trochu 
narovnají ten rozpočet knihy, na které pra-
cujete. V každém případě ale nepočítejte 
s tím, že to bude jako v zahraničí, kde si 
kreslíři udělají jedno padesátistránkové  
album a pak z toho rok žijí. (Mezi námi: Ani 
tohle se už moc ve světě neděje, pokud se 
nejmenujete Albert Uderzo.) Na to není  
český trh dost velký. Proto se nezbavujte 
všech práv na svůj komiks a snažte se ho 
udat v zahraničí. 

Vaše prvotiny však budou hlavně investicí 
do budoucna. Výnosy z knih mají návratnost 
něco kolem pěti let, když se budou dobře 
prodávat.

PŘÍKLAD:

Tedy vězte, že z vydané knihy nebudete 
mít jako autor asi nikdy více než 10 % z pro-
dejní ceny a jako začátečník budete rád, 
když se dostanete na 7 %. Když si vezme-
te, že se dnes komiksy v Česku tisknou asi 
v nákladu 1 500, můžete si snadno spočítat, 
kolik to hodí, když se celý náklad prodá.

Budete se nuceni živit právě jako gra-
fici a ilustrátoři na zakázku. Zde platí, že 
si musíte dobře číst smlouvy, což je otrava, 
ale počítejte s tím, že na vás každý zada-
vatel zkusí tu nejhorší variantu pro vás. Byl 
by hloupý, kdyby nezkusil. Ale kolik si tedy 
máte říct? 

Je to jednodušší, než to vypadá. Časem 
se naučíte odhadovat čas, který na jednot‑ 
livých obrázcích strávíte. Ze začátku se  
párkrát seknete, ale to patří ke zkušenos-
tem, které pak nezapomenete. No a pak, 

pokud tedy vím, že mi obrázek potrvá 
asi 4 hodiny, stačí si uvědomit, kolik chci 

brát měsíčně peněz, to vy-
dělit počtem hodin, které 
chci strávit prací, a vyjde 
vám cena za obrázek. Kon-
krétní příklady se mi sem 
nevejdou, ale jsou na mém 
YouTubu nebo v mém Komik-
sovém náčrtníku.

A CO SI ZA TO ŘÍCT:

Nic vám teď nebrání tyto stránky vzít, 
dát je do úhledné složky a máte profesio-
nální nabídku spolupráce pro jakoukoli re-
dakci. Můžete je rozeslat, pokud ale mohu 
doporučit, osobní jednání je vždy lepší.

Zbývá poslední a dost nepříjemná zále-
žitost. Určení si ceny. Nuže vězte, hlavně 
ze začátku to nebude žádná sláva. Třeba 
budete mít štěstí, ale to já nikdy neměl 
a nikdy jsem se na něj tedy nespoléhal... 
No a to je možná moje štěstí.

To určování je pro začátečníka velmi 
těžké. A nepříjemné hlavně proto, že se 
momentálně stáváte podnikateli a svou 
práci prodáváte. Z toho vyplývá, že ja-
ko komerční kreslíř máte vůči sobě jednu 
základní povinnost. Vaše úsilí, které da-
nému projektu věnujete, musí být menší 
nebo rovno odměně, kterou za tuto práci 
dostanete. Vychází z toho tato rovnice:

ÚSILÍ </= ODMĚNA

A to platí v jakémkoli odvětví, v jakém-
koli řemesle. Je jasné, že nemůžete do-
stat měsíční plat za roční práci.

A zde narážíme na podstatu problému, 
proč je český komiks tak vzácný. Český trh 
je totiž tak malý a specifický, že kdyby 
vydavatelé měli platit adekvátní peníze 
autorům, byly by knihy tak drahé, že by  
si je téměř nikdo nemohl dovolit.

Zapomeňte tedy na roční plat 
za stostránkovou knihu. Musíme na 
to jinak.


