
Nejjednodušší způsob je správně zvolit velikost a pořadí 
panelů, aby případný čtenář neměl šanci zaváhat, jak je 
přečíst. Pamatujte, zleva doprava a shora dolů.

Můžeme si vzít například komiksový strip: 

Jednoduché, že? Co třeba trochu složitější strany –
„uvádějící záběr“ na začátek? Zkuste to i sami.

„FLOW“ A PLYNULOST ČTENÍ
Každá strana komiksu je ve své podstatě samostatný 
obraz s vlastní kompozicí. „Flow“ označuje plynulost, se 
kterou lidské oko přečte stranu a je důležitou součástí 
tvorby komiksu.

 Protože jsme si 
 zvykli číst psaný 
 text zleva doprava
 a shora dolů, čteme 
 tak i komiks! 

Tradiční způsob čtení v Japonsku je shora dolů a zprava 
doleva, proto se japonská manga čte jinak než evropský 
nebo americký komiks.

Je proto důležité, abychom komiks tvořili s ohledem na 
zažité způsoby čtení. Máme k tomu několik nástrojů:

1. Rozložení panelů

2. Pohyb a kompozice

3.Bubliny a text

Naším úkolem je provést oko čtenáře po stránce od 
začátku do konce tak, aby akce navazovala a příběh 
dával smysl. 

Pozor, nemusíme se držet pravidla zleva doprava a od-
shora dolů vždy! Někdy na pořadí panelů nezáleží a jindy 
třeba chceme vytvořit zajímavou dvojstranu. 

Vše probereme v příštích komiksových dílnách, ale nej-
prve začneme s nejdůležitějším základem.

1. Rozložení panelů
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I když můžeme samotnými panely předpokládat směr 
čtení, častěji potřebují podpořit dalšími technikami.

Důležité je věnovat
pozornost panelům
a místům, která by
mohla čtenáře zmást.

Co takhle jeden tvrdší komiksový oříšek jako příklad? Na 
další straně je komiksová strana vytvořená americkým 
kreslířem jménem Jim Steranko. 

Všimněte si, že využívá panely, jejich pořadí i velikost 
velmi netradičním způsobem. A nás by zajímalo, jak 
byste tuto stranu přečetli vy? 

Zkuste jednotlivé panely očíslovat a poslat nám jejich 
pořadí! Můžete využít i přiloženou stránku bez obrázků. 

Budeme se těšit na váš vhled do komiksových hlavolamů!



Captain America #111 (1969)
script by Stan Lee, pencils and colors by Jim Steranko, inks by Joe Sinnott
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