
Jak kreslit ruce 

Ze všech částí těla se zdá, že se nejvíce obtížně kreslí ruce. Všichni můžeme vyprávět 
temné příběhy o tom, jak jsme schovali ruce našich hrdinů do kapes nebo za záda, abychom 
se vyhnuli jejich nakreslení. Paradoxně jsou naše vlastní ruce nejvhodnější předlohou, kterou 
nosíme všude s sebou a máme ji skoro neustále v zorném poli. Pomocí zrcadla a malého 
úsilí můžeme pochopit jak nakreslit ruce ze všech stran a v jakékoli poloze. Jediným „ale“     
v tomto příběhu je, že jsou ruce složitým nástrojem, plným kloubových detailů a když je 
kreslíte, ne vždy víte, odkud začít. 

1) Vaším prvním úkolem bude přečíst níže uvedený postup kresby rukou a případně si 
do vašich skicáků udělat instruktážní poznámky s kresbičkami, které budou vašimi 
rádci. Ideálně je věnovat se tomuto cvičení tentokráte průběžně třeba 25 min. denně 
než trojhodinovku týdně. Zatím půjde o skicování, pokreslete, co se dá, nelze to 
limitovat počtem kusů, čím více, tím lépe, vykreslíte se. Ukázka, jak to má vypadat, je 
na poslední stránce dokumentu. Tento dokument jsem stáhla  z pokynů pro kresbu 
pro veřejnost Draw planet, aby byl pro vás průvodcem, jelikož máme výuku na dálku.  

2) Teprve poté v druhém  týdnu opět ( v další trojhodinovce ) či  lépe 25 min. denně 
zkoušejte ruce v různých pózách kreslit zjednodušeně jednolitou linií, nejdříve tužkou, 
pak ji obtahovat fixem, aby se schovala tužka a nakonec v třetím pokusu rovnou 
fixem, kuličkovým perem. To už půjde o drobné  kresbičky, které by měli být kresleny 
s dávkou sebevědomí a odvahy. Ukázku vidíte zde na 1. straně, poslední kresba 
vpravo. Zkuste se do toho  pustit  s chutí a odvahou, i když to ze začátku půjde ztuha. 
Máte na to 14 dní, abyste se zdokonalili. Pište si ke kresbám 1. den, 2. den…… a tak 
dále , abyste měli  přehled nad tím, jak postupujete a zdokonalujete se, něco jako 
deník.  Postupně by se to mělo stávat rutinou a ruka by vás měla lépe poslouchat. 
Kreslete podle živých modelů, ale i vašich fotek apod. .  



Takže:  první dva úkoly během 14 dnů, poté opět nafoťte a pošlete s vaším komentářem,  
děkuji vám, v 3. týdnu budu  posílat  opět hodnocení, abychom měli zpětnou vazbu. 
Pokud by vzešly nějaké dotazy, je možné se na cokoli zeptat, zdravím.  

 

Nejjednodušším způsobem, jak kreslit ruku, je začít dlaní. Dlaň by měla vypadat jako kulatý, 
obdélníkový nebo lichoběžníkový steak se zaoblenými rohy, ke kterému budou připojeny 
prsty. 

 

 

 

Máte-li potíže s kreslením prstů, představte si každý prst jako řadu spojených válců. Taková 
jednoduchá forma vám pomůže nakreslit prsty z jakéhokoli úhlu. Podívejte se na obrázek:     
z okrajů válců se stávají čáry, které zobrazují kloubní ohyby.



Nezapomeňte na nehty. Není potřeba je kreslit vždy. Kreslete je pouze v případě, kdy je ruka 
na kresbě blízko k divákovi a potřebuje takové detaily. 

Struktura rukou je individuální, stejně jako u obličeje. Mužské ruce se liší od ženských, mladé 
od starých a tak dále. Níže uvádíme několik klasifikací, ale nezahrnují celou řadu 
rozmanitostí rukou. Ruce můžou mít charakter (a to je správné slovo) pokud jde o jejich 
rozdíly. 

Formy rukou 

 

Rozdíl v poměru prstů a dlaní  



 

Formy prstů 

A nehty jsou také u různých lidí různé! Dokonce i se stejnou velikostí nehtového lůžka se 
můžou lišit rozdílnou manikúrou. 

Jednoduché cvičení 
Podívejte se na vaše ruce a ruce lidí kolem vás. Jak jsou uspořádány prsty? Čím se liší 
mužské ruce oproti ženským? Jaký je rozdíl mezi rukama vaší babičky a vašima? Dokážete 
rozeznat své přátele podle jejich rukou? Skicujte ruce, které vidíte naživo nebo skicujte podle 
předloh. Nedělejte si starosti s poměry, jen zachyťte jejich výraz. 
Nakreslete si vlastní ruce v různých pozicích, pomocí zrcadla, z různých úhlů, vždy začínejte 
s nejjednoduššími formami. Můžete také vytvořit energické náčrty a pak dokreslit detaily. 



 

 



 

 

 

 



 


