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Nejdříve si v sešitě načrtnu synopsi 
příběhu. Jak je patrné z ukázky 
vpravo i jeho řešení v následujících 
ukázkách, nejde o klasický scénář, 
ale především o poznámky
a orientační představu, co se má
v jednotlivých panelech nakreslit 
a tedy i odehrát. 
Samozřejmě si uvědomuji, že 
správně bych si měl připravit 
klasický scénář s detailním 
rozvržením jednotivých scén včetně 
textů. Nevším však proč, ale až při 
kreslení načisto mi v mysli naskočí 
konkrétní představa jednotlivých 
scén a textů. Ostatně naznačuje to 
i číslování scén v druhé polovině 
zde uvedené ukázky, když jsem při 
kreslení naostro seznal změnu 
pořadí dvou scén.

Jak se rodí moje komiksy

Kreslení komiksů je mi koníčkem, kterému se stále učím. Na následujících stranách popisuji vznik čísla, které si 
právě prohlížíte. Uvědomuji si, že v mnou zvoleném postupu je jistě řada chyb, ale prostě se všemu učím stejně 
jako kresbě. Při přípravě jsem teoreticky vycházel zejména z doporučení v Komiksové učebnici komiksu. 
Samozřejmě jsou mi známy Jak rozumět komiksu od Scotta McClouda či Stavba komiksu od Thierry 
Groensteen, ale učebnici od Toy_Box jsem shledal nejinspirativnější.
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Samotnou kresbu stránky začínám vytvořením okrajů 
na stránce. Poté podle výše zmíněné synopse si
v mysli uspořádám předpokládané rozvržení stránky, 
respektive do kolika řádků plánuji uspořádat panely. 
Poté již částečně podle synopse a částečně 
improvizací kreslím obyčejnou tužkou jednotlivé 
panely (pro toto číslo jsem použil KOH-I-NOOR 
HARDTMUTH 1703/3).
Při kreslení postav si načrtnu jejich kostru, v případě 
hlavy si dělám pomocné linie pro oči, nos a ústa. 
Snažím se tak dodržovat doporučení z různých videí 
a příruček o kreslení komiksu. Zde uznávám, že bych 
potřeboval větší praxi a skutečně zvažuji účast
na některém z kurzů kreslení.
Při kreslení bublin si nejdříve vytvořím pomocné linie, 
na které vepisuji vlastní text. I zde se snažím držet 
doporučení profesionálů, jak dosáhnout textu v rovině. 

V dalším kroku kombinuji práci těch, kteří v produkci 
komiksu jsou označováni jako inker a letterer. 
Nejdříve začínám obtažením panelů. Pro tento účel 
používám marker Mary Uchida For Drawing (MUFD), 
typ Brush. Záměrně používám tento typ a bez 
pravítka, protože tak chci podtrhnout amatérské 
pozadí vzniku komiksu.
Po obtažení panelů zvýrazním všechny texty, 
respektive původní tužkou vytvořené přepisuji, a to 
pomocí MUFD, typ 0,4. V této fázi mne samotného 
vždy překvapí, že s MUFD je můj text nepatrně užší 
než předloha psaná tužkou. I proto obtahuji bubliny až 
v dalším kroku.
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Při obtahování bublin používám MUFD, typ 0,8, 
přičemž v souladu s letitými zvyklostmi rovnou 
nepřerušovanou linii používám pro běžnou promluvu 
postav, zatímco rovnou přerušovanou pro šepot . 
Bublinu ve tvaru obláčku používám pro vnitřní 
myšlenky postav. V čem jsem však nesourodý a 
zatím nejsem rozhodnut, jsou promluvy autora. 
Některé vymezuji obdélníkem, některé nikoli, 
respektive jejich ohraničení vytvářím při kolorizaci, 
kdy takovou promluvu nevybarvuji.

Dalším krokem je konečně obtažení postav a objektů, 
pro které používám MUFD, typ 0,1. Volím tento typ 
proto, že při použití tlustšího fixu bych neuměl 
obtáhnout detaily, zvláště u menších postav. Celkově 
obtahování je pro mne stále problémový proces, když 
mám obavu z provedení dlouhého nepřerušovaného 
tahu. Toto je věc, kterou musím ještě hodně trénovat.
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Po dokončení inkingu a letteringu celou stránku gumuji 
kvůli odstranění původního tužkou dělaného obrazu. 
Protože je obraz i text udělaný tužkou maximálně lehce 
a pro obtažení používám profesionálem doporučené 
fixy, nedochází při gumování k žádnému porušení 
fixem nakresleného obrazzu. 
Vpravo je uveden příklad jednoho panelu v tomto 
procesu.

Po gumování je čas pro případné korekce před finální 
kolorizací. Při obtahování se mi, bohužel, někdy stane, 
že někde přetáhnu, případně zapomenu nějaký tah 
udělat. V případě přetažení používám některou z 
korekčních pomůcek dustupných běžně v papírnictví.
Po těchto korekturách provedu kolorizaci celé strany. V 
zde uvedené ukázce je vše v počátku, kdy začínám 
vybarvením těla jednotlivých postav. V současnosti 
používám pastelky od KOH-I_NOOR HARDTMUTH - 
Polycolor 48 a Mondeluz 12.
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