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DOPRaVNÍ DEsIGNPRůVODcE kONcEPčNÍ kREsbOu

Michal Jelínek  www.horseville.net 
 
Designér // Škoda Auto 
Designer/Consultant // Nike, GME, Citroen, Honda, 
ABB, Elton  
Designér a Alias specialista // Advanced design VW  
Specialista na koncepční design // Alias 
Technical Manager pro koncepční design // Autodesk  
Pedagogická činnost // DVD vydaná v Kanadě  
a USA / výtvarné a prezentační techniky pro design

POuŽItÍ DIGItálNÍch NástROJů

⿎⿎ je v oboru designu automobilů již zcela běžnou záležitostí  
a schopnost pracovat s počítačem se stala nezbytnou součástí 
souhrnu znalostí, nutných pro získání takové práce, to je fakt, který 
je obecně znám / nicméně je také velmi běžné, že za designem 
pomocí počítače je takřka výhradně považováno CAD modelování  
a v lepším případě editace obrázků pomocí Photoshopu,  
a to je také ten největší omyl 

⿎⿎ dnes již zcela běžné PC dokáže být s pomocí grafického tabletu 
naprosto svébytným uměleckým médiem, zcela beze stopy onoho 
technizujícího nádechu / také tento jednoduchý návod je demonstrací 
použití PC jako kreativního nástroje, který používá výhod tohoto 
přístupu ve prospěch tvůrčí svobody

⿎⿎ ukážeme řešení situace zcela běžné v životě designéra / řeč je  
o momentu, kdy je rychlá kresba na papíře tužkou nedostačující 
a na prezentační ilustraci je jednoduše příliš málo času / což vlastně  
není nikdy na nic / potřebujeme tedy „prodat“ své téma, aniž  
bychom strávili nad prací déle než půl hodiny

http://www.horseville.net/
http://www.horseville.net/
http://www.itutorial.cz/copyright
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JAKÉ ZNÁTE DALŠÍ SOFTWARY?VYSVĚTLETE VÝRAZ MODELOVÁNÍVYZKOUŠEJTE DLE NÁVODUZKOUŠELI JSTE NĚKDY SKICOVAT AUTO?

DOPRaVNÍ DEsIGNPRůVODcE kONcEPčNÍ kREsbOu

Začneme kresbou perem / tužkou

cO k tOmu POtŘEbuJEmE?

⿎⿎ PC s tabletem a slušnou grafickou kartou / pokud hrajete hry /  
stačí běžná Nvidia grafika

⿎⿎ dále pak vhodný software, který v tomto případě bude 
Alias Studiotools, což je high-end nástroj umožňující i následné 
modelování, ale stejně dobře by posloužil také nenákladný program 
Studiatools, ale sdílí s ním jedinečný způsob snímání tahu pera

⿎⿎ což je pro mne osobně jeden z důvodů, proč dávám přednost 
produktům Autodesku / tedy Aliasu, před nástroji typu Photoshop 
nebo Painter

http://www.cadalyst.com/manufacturing/alias-studiotools-12-3019
http://usa.autodesk.com/alias/
http://usa.autodesk.com/alias/
http://www.itutorial.cz/copyright
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DOPRaVNÍ DEsIGNPRůVODcE kONcEPčNÍ kREsbOu

xx

ZačNEmE PEREm / tuŽkOu

⿎⿎ založíme nový projekt 
a vybereme velikost papíru

⿎⿎ kresbu samozřejmě můžeme 
i naskenovat

http://www.itutorial.cz/copyright
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PRůVODcE kONcEPčNÍ kREsbOu DOPRaVNÍ DEsIGN

xx

hORIZONtálNÍ PŘEhOZENÍ / kREsbu OtOčIt

⿎⿎ užitečným trikem  
je horizontální přehození 
stran, které nám pomůže 
při překreslování dosáhnout 
vyváženějších proporcí

⿎⿎ doporučuji také kresbu  
otočit a tím docílit větší  
dramatičnosti výsledné 
kompozice

⿎⿎ nakonec zvětšíme průhlednost 
vrstvy, aby nás nerušila  
při další práci

http://www.itutorial.cz/copyright
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DOPRaVNÍ DEsIGNPRůVODcE kONcEPčNÍ kREsbOu

xx

JEDNODuchÉ lINkY

⿎⿎ snažíme se kresbu zjednodušit 
na jednoduché linky

⿎⿎ prostě a jednoduše vytváříme 
další a další vrstvy

⿎⿎ dokud nejsme spokojeni

⿎⿎ nakonec všechny pracovní 
vrstvy sloučíme dohromady

http://www.itutorial.cz/copyright
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DOPRaVNÍ DEsIGNPRůVODcE kONcEPčNÍ kREsbOu

xx

tŘI baRVY

⿎⿎ další vrstvu vytvoříme mezi 
bílým pozadím a kresbou

⿎⿎ vybereme maximálně 
tři barvy pro malbu pozadí

⿎⿎ v tomto případě šlo 
o oranžovou teplou  
a studenou 40% šeď

⿎⿎ v této fázi už můžeme  
naznačit objem malovaného 
objektu

http://www.itutorial.cz/copyright
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DOPRaVNÍ DEsIGNPRůVODcE kONcEPčNÍ kREsbOu

xx

NOVá VRstVa

⿎⿎ další je na řadě vybarvení 
tmavých ploch

⿎⿎ tentokrát použijeme plný štětec 
se 40% průhledností

⿎⿎ samozřejmě opět v nové vrstvě

http://www.itutorial.cz/copyright
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PRůVODcE kONcEPčNÍ kREsbOu DOPRaVNÍ DEsIGN

xx

PRůhlEDNOst

⿎⿎ stejně budeme postupovat  
při malování interiéru vozu

⿎⿎ tentokrát nastavíme štětec  
na 70% průhlednost

http://www.itutorial.cz/copyright
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PRůVODcE kONcEPčNÍ kREsbOu DOPRaVNÍ DEsIGN

xx

stÍNOVaNÍ 

⿎⿎ nyní pomocí stříkací pistole / 
gumy auto lehce vystínujeme 
černou barvou

⿎⿎ můžeme dodat i detaily jiných 
barev 

⿎⿎ například vzorek pneumatik

http://www.itutorial.cz/copyright
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DOPRaVNÍ DEsIGNPRůVODcE kONcEPčNÍ kREsbOu

xx

DEtaIlY

⿎⿎ tužkou a měkkým štětcem 
doplníme detaily:

⿎⿎ kolem masky

⿎⿎ boční ventilace

⿎⿎ zpětné zrcátko

http://www.itutorial.cz/copyright
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DOPRaVNÍ DEsIGNPRůVODcE kONcEPčNÍ kREsbOu

xx

⿎⿎ bílou pastelkou zvýrazníme 
hrany a spáry

⿎⿎ jako obvykle v samostatné 
vrstvě

ZVÝRaZNěNÍ

http://www.itutorial.cz/copyright
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DOPRaVNÍ DEsIGNPRůVODcE kONcEPčNÍ kREsbOu

xx

ODRaZ

⿎⿎ posledním krokem je vytvoření 
odrazu oblohy na předním skle

⿎⿎ v nové vrstvě použijeme bílý 
airbrush 

⿎⿎ z pravé strany jej ořízneme 
tvrdou gumou

⿎⿎ nezapomeneme na odstranění 
bílého odrazu z oblasti těsnění 
kolem okna

http://www.itutorial.cz/copyright
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DOPRaVNÍ DEsIGNPRůVODcE kONcEPčNÍ kREsbOu

POŽaDOVaNÝ EFEkt

⿎⿎ tímto je kresba v podstatě 
hotova

⿎⿎ výhodou práce ve vrstvách 
je možnost měnit úroveň 
průhlednosti a barevné naladění 
jednotlivých komponentů, a tak 
docílit požadovaného efektu

⿎⿎ pokud jste postupovali správně, 
neměl by celý proces trvat více 
než 20 minut

http://www.itutorial.cz/copyright
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VIDEa → INsPIRacE DOPRaVNÍ DEsIGN

⿎⿎ rozhovor s Michalem Jelínkem 
skicování / proč si pořídit  
software / kresba na tablet,  
jak dlouho se učit kreslit /  
výuka prezentačních technik / 
obhajoba svojí práce prezentací

⿎⿎ prezentace softwaru

⿎⿎ kresba na tabletu

NEchtE sE INsPIROVat 

http://vimeo.com/13733253#
http://www.youtube.com/watch?v=7z63k_YDsYI
http://www.itutorial.cz/copyright
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DOPRaVNÍ DEsIGNJak VYPaDaJÍ NEktERÉ NáVRhY VE FINálE

Ukázky práce

VÝslEDkY PRácE

http://www.horseville.net/
http://www.itutorial.cz/copyright
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