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Anotace 

Diplomová práce Mytologické motivy v Nikkarinových komiksech trilogie 130 se jako 

jedna z nemnoha českých teoretických prací zaměřuje na analýzu mýtů v současném 

českém sci-fi komiksu. Prostřednictvím dosud nedokončené tetralogie 130 (Odysea, 

Hodní, zlí a oškliví a Čas hvězdoplavců) mladého kreslíře a scenáristy Nikkarina 

s využitím sémiologické analýzy dešifruje mytologické obsahy a popisuje základní 

teoretický rámec pro jejich další zkoumání. Samotné interpretaci děl předchází část 

věnující se historii sci-fi komiksu v českém prostředí. Práce vychází z hypotézy, že mýty 

jsou v komiksech ságy 130 využívány záměrně. Platnost nalezených mýtů se zároveň 

neomezuje jen na sci-fi komiks a často mohou být nalezeny i v jiných žánrech a na jiných 

platformách. Právě odhalit takové intermediální přesahy je jedním ze záměrů zpracovávané 

látky. Nezbytnou součástí diplomové práce je i reflexe série 130 v českých médiích, 

zaměřující se mimo jiné na schopnost recenzentů skryté významy dešifrovat. 

 

Annotation 

Diploma thesis Mythological motives in Nikkarin’s comics trilogy 130 is one of the few 

Czech theoretical works that focus on the analysis of myths in contemporary Czech sci-fi 

comics. It applies semiological analysis to the still-unfinished tetralogy 130 (Odysea, 

Hodní, zlí a oškliví and Čas hvězdoplavců) by the young artist and writer Nikkarin, aiming 

to decipher mythological contents and describe the basic theoretical framework for their 

further exploration. The interpretation of the books is preceded by a section focused on the 

history of sci-fi comics in the Czech environment. The thesis is based on the hypothesis 

that the use of myths in the comic series 130 is deliberate. At the same time, the validity of 

the discovered myths is not limited to sci-fi comics, as they can often be found in other 

genres and on other platforms. One of the aims of the thesis is to discover such intermedial 

overlaps. An indispensable part of the diploma thesis is also the reflection of the series 130 

in the Czech media, focusing among other things on the ability of the reviewers to decipher 

the hidden meanings. 
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Úvod 

„Všechna komunikační média jsou vedlejším produktem naší politováníhodné neschopnosti 

komunikovat přímo, od jedné mysli ke druhé. Dnešní komiks je jednou z mála forem 

masové komunikace, v níž mají jednotlivé hlasy pořád slušnou šanci, že je někdo uslyší.“
1
  

Mýtem může být vše. Může jím být promluva vyjádřená textem i obrazem, může 

být zaznamenán na papírovém nosiči i v televizním vysílání. Stěžejní je však uvědomění, 

že v dnešní novodobé společnosti se žádný jednotlivce mýtům nemůže vyhnout. Můžeme 

se je ale pokusit dešifrovat. 

Dosud není v českém prostředí práce, která by se pokoušela hledat mýtus ve světě 

českých komiksů. Tato práce má na příkladu české komiksové série 130 komiksového 

autora a ilustrátora Nikkarina (vlastním jménem Michal Menšík) za cíl otevřít diskuzi o 

mytologiích na této platformě. 

Nikkarin a jeho série 130 – Odysea; Hodní, zlí a oškliví; Čas hvězdoplavců - je 

vhodná i proto, že je zde možné nalézt rozmanité intermediální přesahy. Inspirace sahá 

přes knihy, počítačové hry, hudbu, film. Odlišnost těchto platforem poskytuje nebývalý 

prostor postihnout mýty, které si komiks „vypůjčil“ odjinud. Jejich vzájemná kooperace 

pak bude zásadním předmětem zkoumání. Vycházíme přitom z hypotézy, že některé z 

těchto inspirací autor použil záměrně. Například kvůli zjednodušení orientace čtenáře v 

ději.  

Klíčovými zdroji jsou dvě přelomové práce. Jedna v rovině sémiologie a jedna v 

oblasti stále ještě rozvíjející se odborné komiksové literatury.  

Je až s podivem, že Mytologie Rolanda Barthese vycházely už v padesátých letech 

20. století, protože i pro dnešního čtenáře jsou jejich výstupy stále platné a srozumitelné. 

Druhým zásadním zdrojem je Stavba komiksu belgického teoretika (a zároveň nakladatele 

a autora) Thierryho Groensteena. Právě tato práce má ukázat, jak se obě knihy vzájemně 

doplňují. 

Pro úplnost je nezbytné se v teoretické části zaměřit i na stěžejní historické etapy 

československého komiksu. Postupně se však budeme snažit co nejvíce zachytit evoluci 

sci-fi komiksu a klíčové práce pro jeho dnešní tvář reprezentovanou například 

Nikkarinovou sérií 130, nebo Jelinkovým Oskarem Edem. Tato práce rozhodně nemá za cíl 

ukázat komiksové dějiny v Československu (posléze jen Česku) ve své úplnosti, 

prostřednictvím formujících prací a etap se však snaží poskytnout důležitý kontext, který 

slouží k pochopení dnešního stavu.  

Výběr těchto děl napříč 20. stoletím je do velké míry ovlivněný zásadní prací 

zkoumající historii československého komiksu od jeho počátků do roku 2000, Dějiny 

československého komiksu 20. století od autorů Tomáše Prokůpka, Pavla Kořínka, Martina 

Foreta a Michala Jareše. Situaci po roce 2000 pak mimo jiné mapuje sborník Signály z 

neznáma: český komiks 1922-2012, který vznikl pod editací Pavla Kořínka a Tomáše 

                                                           
1
 MCCLOUD, Scott. Jak rozumět komiksu. Praha: BB/art, 2008. s. 194 a 197. 
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Prokůpka. 

Není náhodou, že pod oběma knihami jsou podepsáni vždy alespoň dva ze čtveřice 

autorů Martin Foret, Tomáš Prokůpek, Pavel Kořínek a Michal Jareš.  Jedná se totiž o 

ustavující členy v roce 2013 založeného Centra pro studia komiksu Ústavu pro českou 

literaturu Akademie věd České republiky. 

Analytická část této práce není striktně zaměřena jen na ságu 130, postihuje časté 

mýty napříč současnou sci-fi komiksovou tvorbou. Sémiotická analýza - jedna z metod 

kvalitativního výzkumu - trilogie 130 (v době napsání této práce ještě nebyl dokončen 

uzavírající čtvrtý díl série) ale bude jejím hlavním pilířem. I s přispěním samotného autora 

se zde budeme snažit nalézt jeho inspirační zdroje a odhalit tak použité mýty s pomocí 

historického a kulturního kontextu.  

Ve snaze o zúžení zkoumaného vzorku v souladu s tezemi vybíráme příklad 

komiksové sci-fi série 130, platnost nalezených mýtů se ale neomezuje jen na sci-fi komiks 

a často mohou být nalezeny i v jiných žánrech a na jiných platformách. 

V závěru stručně nahlédneme, do jaké míry ságu 130 reflektovala česká média a jak se 

jim dařilo skryté významy odhalit.  

Cílem metody je „vyložit text s ohledem na kulturní, politické, historické či 

společenské tradice a okolnosti.“
2
  Postava výzkumníka zde tedy hraje rozhodující roli – 

právě znalost kulturních, politických, historických a společenských tradic může sloužit k 

odkrytí mýtu nebo k jeho přehlédnutí. Celý proces je tedy i přes veškerou snahu 

individuální a vyznačuje se zvýšenou subjektivitou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 TRAMPOTA, Tomáš a VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. s 120. 



 

 

 4 

1. Komiks – narativní druh s vizuální dominantou 

 
Když se Scott McCloud ve své knize Jak porozumět komiksu (v originálu vyšlo jako 

Reinventing Comics, 2000) pokouší nalézt platnou definici umění nazývaného komiks, 

vychází mu jen poměrně složitě znějící souvětí: „záměrná juxtaponovaná sekvence 

kreslených a jiných obrazů, určená ke sdělování informací nebo k vyvolání estetického 

prožitku.“
3
 

 

Kniha Jak porozumět komiksu od té doby prošla ze strany nově se vytvářejících 

„comics studies“ velkou kritikou a snahou se vůči ní vymezit, nepopiratelně se však jedná 

o jednu z ustavujících prací komiksové teorie. 

 

I významný teoretik komiksu Thierry Groensteen, který se vůči Jak porozumět komiksu 

také vymezuje, ve své Stavbě komiksu (2004) připouští, že nalézt definici komiksu 

s všeobecnou platností, je vlastně téměř nemožné. Veškeré pokusy o definici trpí buď 

přílišnou obecností (komiks je nevyhnutelně sofistikovanou stavbou
4
), nebo naopak snahou 

o zúžení v tak velkém měřítku, že nepostihují celé spektrum komiksové tvorby (začlenění 

textových výpovědí do obrazu, výskyt stálé postavy v toku vinět
5
). 

 

Na rozdíl od předchozích teoretiků komiksu Groensteen jasně vymezuje vizuální kódy, 

skrze které se produkuje smysl, jako nadřazenou jednotku rovině textové. 

 

Groensteen za jediný možný ontologický podklad komiksu považuje „vytváření vztahů 

v pluralitě soudržných obrázků“
6
. Společným jmenovatelem takového vztahu je pak 

„ikonická soudržnost“, která je „ústředním prvkem celého komiksu a prvním kritériem 

ustavujícího řádu“
7
. Soudržné jsou ty obrázky, které jsou součástí nějakého sledu a díky 

tomuto sledu jsou „výtvarně i sémanticky determinovány shora“
8
.  

 

I takové označení je ovšem příliš obecné a mohlo by být použitelné třeba i na tapiserii 

z Bayeux nebo storyboardy fotorománů a filmů. Podobně jako u literatury je zřejmé, že 

nestačí slova jen poskládat za sebe, aby vznikl umělecký záměr. Groensteen proto rozlišuje 

tři podkategorie, pomocí kterých se definice zúží. Spaciotopiku, sekvenci a splétání. Jejich 

nadřazenou jednotkou je artrologie, která zkoumá komiksový obrázek jako znak. 

 

1.1  Spaciotopika 
 

„Každý kreslený obrázek se oživuje, existuje, rozvíjí se v prostoru.“
9
 Na rozdíl od 

filmu je místo obrázku v komiksu pevně dané a neměnné. Spaciotopika má za cíl zkoumat 

vztahy mezi prostory věnovanými jednotlivým polím. Má sjednotit koncept prostoru a 

koncept místa. Groensteen logicky předpokládá, že autor o prostorovém uspořádání 

přemýšlí ještě dříve, než začne kreslit.  

 

                                                           
3
 MCCLOUD, Scott. Jak rozumět komiksu. Praha: BB/art, 2008. s. 9. 

4
 GROENSTEEN, Thierry. Stavba komiksu. Brno: Host, 2005. s. 25. 

5
 Tamtéž, s. 28. 

6
 Tamtéž, s. 31. 

7
 Tamtéž, s. 32. 

8
 Tamtéž, s. 32. 

9
 Tamtéž, s. 36. 
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Jako základní jednotku, kterou je užitečné studovat, Groensteen považuje vinětu. 

Velikost jednotlivých vinět také rozhoduje o tom, jak složité pro čtenáře bude dešifrovat 

zakomponovaná sdělení – do menších vinět autor zpravidla vkládá méně explicitních 

významů a více spoléhá na celkový kontext narace. 

 

Důležitým spaciotopickým kritériem pak je, jaký nosič danou vinětu zrovna nese – 

viněta je entita, která se „propůjčuje k obecným manipulacím“
10

. Můžeme ji přemisťovat 

na jiný nosič nebo úplně vyjmout z archu, čímž dochází i ke změně významu. 

 

Protože každý komiksový autor své dílo plánuje na základě prostorových možností, 

je nutné se krátce zaměřit i na vztahy komiksu od nejmenších jednotek (viněta) po největší 

(hyperrámec). Všechny tyto aspekty spadají do kompetence „stránkové sazby“. Stránková 

sazba je definitivní konfigurace každého archu. Určuje uspořádání vinět a stripů vzhledem 

k nosiči.
11

  

 

Je zřejmé, že se nejedná pouze o stanovení pozičních a proporčních vztahů mezi 

vinětami, ale také o to „udělit prostoru stripu jeho náležité percepční autonomie a stejně 

tak upravit síť tvořenou bublinami „na povrchu“ nebo „uvnitř“ toho, co rýsují rámečky.“
12

 

Stránková sazba také rozhoduje o tom, zda se hyperrámec uzavře zvnějšku nebo se třeba 

změní konzistence vnitřku. 

 

Většina teoretiků se shoduje, že přelomové dělení koncepce archu nabídl ve své studii 

„Les aventures des la page“ francouzský vědec (mimo jiné student Rolanda Barthese) 

Benoît Peeters. Peeters rozlišuje čtyři koncepce archu
13

: 

1. Konvenční – viněty jsou přísně konstantního formátu 

2. Dekorativní – estetická organizace je nadřazená všemu ostatnímu 

3. Rétorická – rozměr políčka se podřizuje ději, který popisuje 

4. Produkční – organizace archu diktuje směr vyprávění 

 

1.2  Sekvence 
 

Obrázky, které vytvářejí komiks, jsou podrobovány několika typům vztahů. Sekvence 

je sled obrazů, jejichž syntagmatické zřetězení je určeno narativním plánem. 

 

V otázce pochopení významu ze strany čtenáře je zásadní srovnání komiksového 

umění s filmem. „Při sledování filmu filmový divák nezažívá […] pocit, že je postaven 

před velké množství narativních výpovědí první úrovně, které by se kousek po kousku 

hromadily a zrodily narativní výpověď druhé úrovně, souborné filmové vyprávění“.
14

 

Komiksový čtenář takové pocity naopak zažívá. Viněta, často překypující detaily, má totiž 

schopnost zastavit čtenářovu potřebu pokračovat v příběhu a nutí ho se zamýšlet nad 

dalšími a dalšími významy, které často ani autor nezamýšlel do příběhu včlenit. Komiks 

tak je schopný vytvářet alternativní svět nezávislý na autorovi. 

 

                                                           
10

 Tamtéž, s. 41. 
11

 Tamtéž, s. 198. 
12

 Tamtéž, s. 113. 
13

 Tamtéž, s. 115. 
14

 BARTHES, Roland, L’Obvie et l’obtus, Paris, Le Seuil, 1982, s. 56; IN GROENSTEEN, Thierry. Stavba 

komiksu. Brno: Host, 2005. s. 42. 
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Stěžejní představitel sémiologie Roland Barthes tuto schopnost nazývá „zaobleným 

smyslem“. „Vedle smyslu informačního, komunikačního a smyslu symbolického, 

významového se tento „třetí smysl“ rozkládá v rovině tvorby významu.“
15

 Podle Barthese 

dokonce komiks (a jemu podobné druhy umění) na scénu přináší nový označující. 

 

Obraz má tu výhodu, že na rozdíl od slova může zobrazit několik dějů současně. Právě 

sekvence se snaží pozorovat lineární sémantické vazby „zleva doprava“. „Smysl viněty 

může být ztvárněn a determinován tím, co jí předchází, stejně jako tím, co po ní 

následuje.“
16

 Groensteen zpochybňuje tvrzení, že smysl je tvořen meziikonickým 

prostorem stejně, jako je v samotných obrazech.  

 

„I meziikonická mezera je známkou především sémantické soudržnosti sousedících 

vinět.“
17

 Sama o sobě ale mezera význam ztrácí a potřebuje vzájemnou kooperaci vinět, 

aby lidská představivost vzala dva oddělené obrázky a proměnila je v jedinou myšlenku.
18

 

 

Podobně je to s dialogy. Dialogy nejsou pro zachování děje nezbytné, ale pomáhají 

zachovat efekt reálnosti. Spolupráce mezi ikonickým a lingvistickým pomáhá přejít 

k hlubší četbě vinět, četbě interpretační, která umožňuje uchovat v paměti přechozí děj. 

Vedle funkce reálnosti je neméně důležitou funkcí dialogů i funkce dramatizace – 

promluvy dodávají situaci na patetičnosti.“
19

 

 

Vzhledem k tematickému zaměření této práce je zde nutné zmínit Groensteenovo 

vymezení pěti základních charakteristik narativní kresby. 

 

1. Antropocentrismus: „Narativní kresba upřednostňuje postavy, aktéry děje.“
20

 

Formát viněty je „ušit na míru“ své postavě, maximálně se jí přizpůsobuje a 

postava v něm „hraje hlavní roli“. 

2. Synekdochické zjednodušení: většina zobrazených prvků má okamžitý informační 

charakter. Prvky, které nemají význam v ději, jsou vypuštěny. Dochází 

k vyprázdnění obsahu. 

3. Typizace: postava je pomocí jednoduchých, většinou stereotypických prvků 

odsouzena k zapamatování. Jedná se o kombinaci dvou předchozích bodů – jako 

vzorový příklad se uvádí Tintinova čupřina nebo čepice a náušnice Corta 

Malteseho. Pro příklady ale můžeme jít i do českého prostředí. Například náčelník 

lupičů Lips Tullian Káji Saudka oplývá hned několika podobnými stereotypními 

prvky – náušnice v pravém uchu, zločinecky obnažená hruď, nebo temné černé 

linky kolem očí. 

4. Expresivita: sebemenší emoce se vyjadřují co nejexpresivněji pro znázornění 

daného znaku. Kapka potu na čele při zvýšené aktivitě, slina u úst coby ukázku 

hladu. „Diskontinuita komiksové narace nutí každý obraz k tím větší výmluvnosti, 

že utváří vybraný moment vyňatý z předpokládané kontinuity děje.“
21

 

                                                           
15

 GROENSTEEN, Thierry. Stavba komiksu. Brno: Host, 2005. s. 42. 
16

 Tamtéž, s. 134. 
17

 Tamtéž, s. 139. 
18

 MCCLOUD, Scott. Jak rozumět komiksu. Praha: BB/art, 2008, s.66. 
19

 GROENSTEEN, Thierry. Stavba komiksu. Brno: Host, 2005. s. 154. 
20

 Tamtéž, s. 190. 
21

 Tamtéž, s. 191. 
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5. Rétorické konvergence: narativní kresba se čtenáři pokouší co nejvíce vyjít vstříc 

ve smyslu čitelnosti a pochopitelnosti svého sdělení. Jednotlivé prvky spolu tedy 

kooperují a vzájemně se posilují (dynamika kompozice, vybarvení apod.). 

 

Významný francouzský režisér Jean-Claude Carrière prohlásil, že „vše ve filmu je jen 

adaptace“
22

. Podobná slova se dají vztáhnout i na textovou složku komiksu, protože při 

jejím ztvárnění nevyhnutelně musí dojít k jejímu přizpůsobení dané platformě. V daném 

uspořádání přijde jako první na řadu technický scénář, který rozvrhuje informace a 

organizuje vzájemné vztahy výpovědního aktu. „Řídí inscenaci, tedy koordinované použití 

všech parametrů ikonického výpovědního aktu, tak jak se podílí na naraci a podmiňuje 

čtenářovo vnímání a interpretaci.“
23

 Vzájemně se nejvíce ovlivňuje se stránkovou sazbou 

zmíněnou výše. 

 

Konečný arch je vždy kompromisem mezi technickým scénářem a stránkovou sazbou. 

 

1.3  Splétání 
 

Komiks je také podivuhodně pružný ve věci sdělení, které může nést – jeho plastičnost 

mu umožňuje nést nejrůznější druhy sdělení od fikce přes literaturu faktu po reklamní 

obsah.  

 

K zachování kompaktnosti sdělení napomáhá operace nazývaná splétání. Splétání 

uvnitř sekvenční osnovy definuje série. Na rozdíl od sekvence se liší svým důrazem na 

propojení obrazů systémem ikonických, výtvarných či sémantických shod.
24

 Jejich 

zařazení tedy není určeno narativním plánem, ale stojí nad ním. Není také nezbytné pro 

průběh a srozumitelnost vyprávění, ale jeho přínosným doplňkem. Tato operace 

programuje a vykonává jakési přemostění mezi vinětami. 

 

Ke splétání současně dochází ve dvou dimenzích, synchronní - dimenze společného 

výskytu vinět na témže nosiči a diachronní - dimenze četby, která rozezná v tomto novém 

členu série nějakou novou výzvu či ozvěnu členu přechozího, k němuž odkazuje.
25

 

 

Efekt splétání je většinou založený na výběru silného ikonického motivu, který se 

vztahuje k situaci objevení a zmizení a znovunalezení s velmi silným dramatickým 

potenciálem. Nejvíce je patrný například v případech, kdy komiksový autor využije jeden 

symbol na první a poslední vinětě. Reprodukovat může ale třeba rovnou celou vinětu. V 

ideálním případě v daném příběhu všechno souvisí se vším a všechno na sebe přirozeně 

navazuje. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 GROENSTEEN, Thierry. Stavba komiksu. Brno: Host, 2005. s. 170. 
23

 Tamtéž, s. 171. 
24

 Tamtéž, s. 174. 
25

 Tamtéž, s. 175. 
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2. Mýtus dnes 
 

2.1  Mytologie archaických společností 
 

Původním smyslem mýtů v archaických společnostech je poskytnout odpovědi na 

základní otázky lidského bytí – počátky Země, stvoření člověka, rostlin, zvířat atd. 

Vysvětlením těchto nevysvětlitelných jevů pak obvykle jsou „dramatické vpády 

nadpřirozena“
26

. 

 

„Mýtus se považuje za posvátný příběh, a tedy „pravdivé dějiny“, protože se neustále 

vztahuje ke skutečnostem.“
27

 Lidé umírají, proto je „pravdivý“ mýtus původu smrti. Země 

existuje, proto je „pravdivý“ mýtus o jejím stvoření. Vedle „pravdivých“ skutečností mýtus 

poskytuje i příkladné vzory lidského chování a ideální archetypy charakterů. 

 

V kmenových kulturách se tak například odvozuje mýtus prvního rybolovu od 

nadpřirozené postavy, která poprvé dokázala lovit ryby a od té doby je společenství 

schopné si tímto způsobem obstarat obživu. V případě moderní společnosti tato 

nadpřirozenost do velké míry mizí a zůstává jen vytrvalý a na sebe navazující sled dějin. 

 

„Mýtus plní v primitivní kultuře nezastupitelnou roli: vyjadřuje, upevňuje a kodifikuje 

víru; zaručuje a prosazuje morálku; ručí za účinnost rituálu a obsahuje praktická pravidla 

pro lidské jednání.“
28

 

 

Nejsou to jen archaická společenství, kdo se snaží o zachování mýtu do dnešních dnů. 

Snad každá národní identita evropských států (včetně české) je postavena na nějaké 

konkrétní mytologii. V českém prostředí to dokládá například přítomnost staročeských bájí 

a pověstí.
29

 

 

2.2  Počátky moderní mytologie 
 

Mytologie se jen jednou z podkategorií obecnější vědy, která přesahuje lingvistiku, 

sémiologie
30

, jejíž pojmenování na počátku dvacátého století navrhl švýcarský 

jazykovědec Ferdinand de Saussure, otec moderní lingvistiky
31

. Ačkoliv Saussure své 

poznatky nikdy nesepsal do uceleného textu, jeho učení se dochovalo díky zápiskům osmi 

jeho studentů a neúplným autorovým poznámkám.  

 

Sémiologii Saussure definuje jako „vědu, která studuje život znaků v životě 

společnosti“
32

 a vyznačuje se tím, že studuje signifikace nezávisle na jejich obsahu – je to 

tedy věda o formách.
33

 Mytologie „tvoří zároveň součást sémiologie jakožto formální vědy 

                                                           
26

 ELIADE, Mircea. Mýtus a skutečnost. Praha: OIKOYMENH, 2011. s. 11. 
27

 Tamtéž, s. 11. 
28

 Malinovski, Bronislav, Myth in Primitive Psychology, s. 101 – 108, In: ELIADE, Mircea. Mýtus a 

skutečnost. Praha: OIKOYMENH, 2011. s. 21. 
29

 ČEŇKOVÁ, Jana a kol. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury: adaptace mýtů, 

pohádek a pověstí, autorská pohádka, poezie, próza a komiks pro děti a mládež. Praha: Portál, 2006. 
30

 Nazývanou též sémiotika. 
31

 SAUSSURE, Ferdinand de. Kurs obecné lingvistiky. Praha: Academia, 2007. s. 15. 
32

 Tamtéž, s. 52. 
33

 BÍLEK, Petr A., Barthesovy mytologie jako cesta k dekonstrukci mytologizací. In: BARTHES, Roland, 

2004. Mytologie. Praha: Dokořán, s. 110. 
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a ideologie jakožto vědy historické: studuje totiž ideje, jež mají určitou formu.“
34

 

 

Znakem se stejně jako Saussure na přelomu 19. a 20. století paralelně zabýval i 

americký vědec Charles Sanders Peirce. Peirce zavádí trichotomické dělení znaku, kdy ho 

dělí na tzv. indexy, ikóny a symboly.  

 

Ikón vyjadřuje vztah znaku a objektu na základě jejich přímé podobnosti, ať už 

vlastnostmi nebo určitými rysy. Je vyjádřen například piktogramem, smajlíkem nebo 

obrazem. Existenci objektu nijak nevyžaduje.  

 

Naopak Index mezi znakem a objektem znázorňuje nějakou kauzální souvislost - 

vidíme-li na obzoru kouř, znamená to, že v dálce hoří. Policejní uniforma je indexem státní 

autority. Přítomnost objektu je pro indexální znak na rozdíl od ikonu nutná.  

 

Vztah symbolického znaku k objektu je založen na konvencích, ať už naučeném, či 

vrozeném. Jedná se o ustálený kód, na kterém se daná kultura „dohodla“. Svastika tak 

může být zároveň symbolem nacismu v evropské kultuře, v jiných kulturách ale může 

symbolizovat život.
35

 

 

2.3  Sémiotická analýza 
 

Předmětem sémiotické analýzy je především odkrývání skrytých (symbolických) i 

explicitních významů daných sdělení (kvalitativní metoda výzkumu). Analyzuje jednotlivé 

prvky sdělení, protože veškerá komunikace je podle sémiotické analýzy založena na 

výměně znaků, ať už jde o znaky vizuální, verbální či slovní. Znaky mají podobu 

označovaného (slovo – katastrofa) a označujícího (představa, na kterou pomyslíme při 

vyslovení slova katastrofa), což spojuje znak s reálným světem.
36

 

 

Sémiotická analýza probíhá na obou rovinách: denotativní a konotativní. Zatímco 

denotativní rovina zobrazuje jednoznačný a doslovný význam znaku, konotativní hledá 

významy druhotné, asociativní.
37

 

 

Sémiotická analýza je také „silně ovlivněna specifickými kulturními a společenskými 

hodnotami a zvyklostmi. Tím, že proces označování může postupovat i na vyšší roviny, 

vede ke vzniku mýtů. V tomto pojetí tak mají mýty blízko k ideologii.“
38

 

 

2.4  Mytologie Rolanda Barthese 
 

Mytologie francouzského vědce Rolanda Barthese nachází průsečík mezi mýty 

archaických společností, kterými se zabýval například francouzský antropolog Claud-Levi 

Strauss a moderními mytologiemi produkovanými diskurzem komerční či populární 

kultury. Jednotlivé aspekty novodobých mýtů Barthes vykresluje pomocí esejů, které se 

věnují vždy konkrétnímu mýtu (stereotypní role postav ve wrestlingu, vykreslení špíny 

v reklamách na prací prostředky, otroctví ženy v časopisu Elle). 

                                                           
34

 Tamtéž, s. 110 a 111. 
35

 TRAMPOTA, Tomáš a VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. s. 119. 
36

 Tamtéž, s. 118. 
37

 Tamtéž, s. 119. 
38

 Tamtéž, s. 119 
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Ještě před vydáním souhrnné knihy Mytologie, vycházely jednotlivé eseje, tvořící její 

první část, v letech 1954 – 1956 na stránkách francouzského levicového časopisu Les 

lettres nouvelles. Ucelená kniha poprvé vyšla v následujícím roce 1957 a obsahovala 54 

esejů.
39

 „Jejich provokativní tón, cíleně útočící na buržoazní „establishment“ a jeho 

ideologizující rétoriku, nevzbudil příliš velký ohlas.“
40

   

 

To ovšem platí jen do počátku 60. let, kdy už se Barthes stává jednou z „ikon“ 

studentské revolty, stěžejním představitelem sémiotiky (strukturalistická tradice) a jedním 

z iniciátorů nástupu poststrukturalismu na počátku 70.let.
41

 

 

Vedle esejů je však určující stať Mýtus dnes
42

, která doplňuje teoretický základ a 

vytváří definici moderního mýtu. 

 

2.5  Mýtus jako převzatá přítomnost 
 

„Mýtus je promluva ukradená a navrácená,“
43

 píše Roland Barthes ve stati Mýtus dnes. 

Klíčové je ale poznání, že promluva je nám navrácená v pozměněném a zdeformovaném 

smyslu. Často, aniž by si toho nezasvěcený čtenář všiml. 

 

Ukradení a vyprázdnění původního smyslu ve svém Mýtu Supermana popisuje i 

Umberto Eco, který na rozdíl od Barthese reprezentuje pragmatickou tradici sémiotiky. 

Eco tvrdí, že mýtus je produktem reklamy, potažmo masové kultury, kde se tvoří symbol 

společenského statusu. Ideálním reprezentantem masové kultury je podle Eca komiks 

(mimo jiné), který se do velké míry přizpůsobuje aktuálním
44

 trendům. Trendy ale také 

napomáhá vytvářet tzv. shora, tedy na základě zadání reklamních společností, influencerů, 

vlády atd.
45

  

 

Jako jeden z příkladů Eco uvádí postavu Terryho od amerického kreslíře Miltona 

Caniffa, nezdolného dobrodruha, který na stránkách novin prostřednictvím komiksových 

stripů vystupoval od roku 1934. Se vstupem USA do 2. světové války se musel i oblíbenec 

čtenářů Terry stát vojákem a sloužit své vlasti v boji proti nepřátelům. Nesnáz nastala kvůli 

Terryho družce Burmě, která se zapletla s Japonci. V tu chvíli do konfliktu vstoupil mýtus 

vlastenecký a sexuální a o jeho vyřešení se staralo i nejvyšší americké velení.
46

 

 

Hlavní charakteristikou mytické postavy je univerzálnost. Mýtus se nás nesnaží 

překvapit zvláštními zvraty, naopak chce, abychom si postavu ztotožnili s nějakým 

univerzálním vzorcem chování. Díky jednoduššímu pochopení postavy pak dojde 

k většímu sblížení se čtenářem a s tím mýtus kalkuluje.  

                                                           
39

 Vzhledem k opakování zobecňujících závěrů či jejich nepřenositelnosti do dnešních let bylo české vydání 

(nejen to, ale i anglické a další) zredukováno z 54 na 28 esejů 
40

 BÍLEK, Petr A., Barthesovy mytologie jako cesta k dekonstrukci mytologizací. In: BARTHES, Roland, 

2004. Mytologie. Praha: Dokořán, s. 159. 
41

 Tamtéž, s. 160. 
42

 BARTHES, Roland, 2004. Mytologie. Praha: Dokořán, s. 105 – 157. 
43

 Tamtéž, s. 124. 
44

 Ačkoliv byla Ecova stať Mýtus Supermana publikována už v 60. letech, její závěry jsou stále až na 

výjimky platné. 
45

 ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Praha: Argo, 2006. s. 215. 
46

 Tamtéž,. s. 215 – 216. 
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Mýtus „musí být archetypem, sumou určitých kolektivních aspirací, a musí tudíž nutně 

znehybnět v emblematické utkvělosti, díky níž je také okamžitě k poznání.“
47

 I kvůli tomu 

si slavný Superman nikdy nevezme za ženu Lois Laneovou. Jakmile by tak učinil, dal by 

najevo svou smrtelnost, k tomu by samozřejmě scenáristům výrazně omezil možnosti 

zápletek. Čas se tedy při každé epizodě vrací znovu na začátek. Ideální situace pro mýtus 

nastane v okamžiku, když se čtenář oddá toku příběhu a rezignuje na časové vztahy. Setrvá 

v iluzi nekonečné přítomnosti. 

 

Jedním z nejdůležitějších poznatků Umberta Eca je fakt, že mýtus se čtenářem 

manipuluje. Není tím, za co se vydává, ale konstruktem, který nám vnucuje svou 

myšlenku. Snaží se přesvědčit čtenáře, že není pánem své budoucnosti – prostřednictvím 

jednoduchého řešení, které nese, ho nabádá, aby o mýtu nepřemýšlel a zcela se mu poddal. 

 

Při hledání ideální spojnice mezi mytologií a komiksem však existuje ještě výstižnější 

příklad než Superman. Marvel Comics si jako hlavního hrdinu jednoho ze svých komiksů 

vybralo už v roce 1962 přímo jednu z postav dávné severské germánské mytologie – 

Thóra. Thór je v germánské a mytologii bůh hromu, deště, nebe a plodnosti země. Zároveň 

je vykonavatelem spravedlnosti. Všechny tyto atributy, společně s jeho vyobrazovanou 

podobou s typickým kladivem, využil tvůrce Stan Lee k vytvoření stejnojmenné postavy.  

 

Novodobější příklady kombinace mytologie s komiksem jmenuje i český komiksový 

teoretik Michal Jareš ve své stati Mýty a komiks
48

. Zmiňuje zejména uznávané tvůrce Neila 

Gaimana a Alana Moorea. 

 

„Gaiman v sandmanovské sérii i v prózách typu Američtí bohové využívá a dává 

dohromady nejeden mýtus (a to doslova – od egyptské mytologie až po narážky na 

Nathaniela Hawthorna, což je vlastně novodobý mýtus Ameriky). Alan Moore si s mýty 

pohrává velmi důsledně a dovede je zpracovat do svých scénářů tak, aby ve výsledku 

harmonizovaly s jeho vlastním světem.“
49

 

 

2.5.1 Trojdimenzionální schéma a sekundární sémiologický systém 
 

Na rozdíl od běžné řeči, kde označující prostě vyjadřuje označované, se u každé 

sémiologie vztah rozšiřuje na označující, označované a korelaci vztahů, které je spojují - 

znak. Zmíněné členění zavedl v návaznosti na učení Ferdinanda de Saussura zmiňovaný 

Charles S. Peirce a pracuje s ním i Roland Barthes, byť odlišně.  

 

Barthes ho nazývá tzv. primární signifikací. Toto schéma lze použít na rozličné 

obsahy od literatury, filmu po psychologii. Ve všech vyjmenovaných případech se 

samozřejmě schéma neuskutečňuje stejným způsobem, proto je nutné brát zřetel na fakt, že 

„sémiologie může nabývat jednoty jen na úrovni forem, nikoli obsahů. Její pole je 

omezené, vztahuje se jen na jednu řeč a zná jen jediný úkon: čtení neboli dešifrování.“
50

 

 

                                                           
47

 Tamtéž, s. 221. 
48

 JAREŠ, Michal. Mýty a komiks. IN AARGH!: komiksový sborník. Brno: Analphabet Books, č. 9, 2009. 
49

 Tamtéž, s. 112. 
50

 BÍLEK, Petr A., Barthesovy mytologie jako cesta k dekonstrukci mytologizací. In: BARTHES, Roland, 

2004. Mytologie. Praha: Dokořán, s. 112. 
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Pro správné dešifrování mýtu zavádí Roland Barthes sekundární sémiologický 

systém, který vychází z (již popsaného) primárního sémiologického systému. Je doslova 

druhým stupněm Peirceova základního schématu. „Vše vypadá tak, jako by mýtus o 

stupínek posouval formální systém primárních signifikací.“
51

  Barthes přitom považuje tuto 

změnu pro analýzu mýtu jako zcela zásadní. V mýtu jsou tak zakotveny dva sémiologické 

systémy, lingvistický (jazyk, Barthesem označovaný jako systém řeč-předmět), na kterém 

mýtus staví a díky kterému existuje, a poté samotný mýtus neboli systém nazývaný 

metajazyk.
52

 

 

Při práci se sekundárním sémiologickým systémem Barthes zavádí vlastní 

terminologii. V rovině jazyka (primární systém) tedy bude označující nazýván smyslem a 

v rovině mýtu (sekundární systém) formou. Označovaný ponese výraz koncept. Výsledným 

členem označujícího a označovaného v rovině jazyka ponese název znak a u sekundárního 

systému signifikace. 

 

 
Obr. č. 1: BARTHES, Roland, 2004. Mytologie. Praha: Dokořán, s. 113. 

 

2.5.2 Četba a dešifrování mýtu 
 

Označující mýtu je zároveň smyslem (primární) i formou (sekundární) – na jedné 

straně je plné a na druhé prázdné. „Smysl je již kompletní, postuluje jisté vědění, jistou 

minulost, paměť, komparativní řád faktů, idejí, rozhodnutí.“
53

 V okamžiku, kdy se smysl 

stane formou, nevyhnutelně dochází k jeho vyprázdněnosti, příběh ztrácí význam. Mýtus, 

zcela v duchu logiky parazitního organizmu, smysl neničí úplně. Přežívá právě na jeho 

neúplnosti. Pro formu je zásadní zachovat si bohatství neúplného smyslu, aby zde mohla 

vyživovat svou podstatu. Hlavně se zde ale potřebuje skrýt. Právě tato „hra na 

schovávanou“ mezi smyslem a formou je podle Barthese pro mýtus nejdůležitější.
54

 

 

„Příběh, odvíjející se mimo formu, je konceptem, který celou formu pohltí.“
55

 

Funkce konceptu je především v tom, že do mýtu vsadí nový příběh, čímž ho legitimizuje. 

Do konceptu se totiž nevkládá skutečnost, ale jen poznání skutečnosti, které je ochuzené o 

některé prvky. Koncept je přizpůsoben a toto přizpůsobení je ohraničené aktuálním 

diskurzem – jeho význam se proto neustále mění. Se změnou diskurzu mizí a vytváří se 

jinde.
56
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Jak už bylo zmíněno dříve, signifikace v sémiologii sdružuje označovaný a 

označované. Je tedy mýtem samým. Jediná je explicitní a viditelná. Důležité je na tomto 

místě zmínit, že mýtus nic neskrývá a nenechává zmizet, jen celé sdělení deformuje. Bez 

znalosti tohoto faktu by mohlo dojít k zásadnímu nepochopení. 

 

Četba mýtu je vysoce individualizovanou činností. Dva jednotlivci, vyrůstající 

v odlišném kulturním prostředí, s odlišnými znalostmi a zázemím, mohou ve 

zkoumaném textu nalézt zcela odlišné významy. Při tomto pojetí by typologie čtenářů 

mýtů byla téměř neomezená a hlavně neurčitelná.  

 

Roland Barthes proto vymezuje alespoň tři základní a obecné typy četby mýtu 

z hlediska postavy čtenáře. 

 

První typ četby mýtu:  

Tento způsob mýtu je podle Barthese vlastní zejména tomu, kdo mýtus vytváří 

(novinář, politik, komiksový kreslíř a scenárista). Tedy někomu, kdo vychází z určitého 

konceptu a hledá pro něj formu. Forma mýtu je posléze bez jakékoliv dvojznačnosti 

konceptem zaplněna a signifikace je doslovná. 

 

Druhý typ četby mýtu: 

U druhého způsobu je důležitým prvkem oddělení smyslu od formy. Zatímco u 

prvního způsobu bylo zapotřebí, aby se čtenář soustředil na prázdné označující, zde je 

tomu naopak. Další postup Barthes popisuje takto: „...vyjdu z deformace, kterou forma 

podrobuje smysl, dekomponuji signifikaci mýtu a přijímám jej jako podvod.“
57

  Tento 

způsob čtení je vlastní mytologům, kteří se odhalováním mýtů zabývají. 

 

Třetí typ četby mýtu: 

U třetího způsobu dochází k přijetí mýtu čtenářem při jeho soustředění na ono 

označující mýtu jakožto nerozlučné spojení smyslu a formy. Zatímco tedy předchozí dva 

způsoby mýtus ničí tím, že ho odhalují, zde dochází k jeho konzumaci a „hrozí“ mu další 

rozšíření. 

 

Podobně jako Groensteen vymezuje pět základních charakteristik narativní kresby, 

Barthes pro změnu nachází sedm základních rétorických figur
58

, do nichž se pravidelně 

vkládají formy mytického označujícího (ačkoliv přiznává, že množství podobných 

typických figur je větší, s časem mizí a obměňují se).  

 

Prvním figurou je Vakcína, kdy se přiznáním nahodilého malého nedostatku 

zakrývá mnohonásobně větší problém. Celá věc následně vede k imunizaci publika, které 

negativní sdělení následné lépe přijímá.  

 

Další figuru Barthes označuje jako Nepřítomnost dějin. Mýtus zde zbavuje 

předmět, o kterém pojednává, dějin. V ideálním případě tím mýtus zabrání čtenáři pokládat 

doplňující otázky a nadále nad sdělením přemýšlet v souvislostech – prostě 

bezpodmínečně akceptuje jeho přítomnost. 
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Figura Identifikace se snaží o popření jinakosti. Čtenář se podle Barthese snaží 

vytěsnit vše, co mu nepřipomíná sama sebe – co je jiné. Buď to přímo ignoruje, nebo se 

snaží sdělení redukovat na stejnost / označit za exotičnost. 

 

Tautologie je verbální postup, spočívající v definování téhož pomocí téhož. 

Například: „je to tak prostě proto, že to tak je.“ Toto sdělení by samozřejmě nebylo přijato 

bez argumentu autority, kterou mluvčí oplývá (rodič, který něco vysvětluje svému dítěti). 

Zákonitě se ale ničí racionalita i řeč a vytváří se tím mrtvý, nehybný svět. 

 

Ani-ani-smus je mytologickou figurou kladení dvou protikladů vedle sebe takovým 

způsobem, že jsou odmítnuty oba.  

 

Barthes dále vymezuje tzv. Kvantifikace kvality, kde dochází k redukci kvality na 

kvantitu. Skutečnosti se tak zmocňujeme s menšími náklady. Tento mechanismus je často 

aplikován na estetická fakta. 

 

Poslední figurou je Konstatování. Mýtus tíhne k tomu, aby měl podobu přísloví – 

vznešený ekvivalent tautologie ospravedlněný tzv. „zdravým rozumem“. Barthes si všímá, 

že ve skutečnosti tento princip dává za pravdu tomu, kdo zrovna mluví. 

 

2.6  Stereotypy 
 

Jako první již ve dvacátých letech 20. století rozebral roli stereotypů americký vědec 

Walter Lippmann ve své práci Veřejné mínění
59

 (Public Opinion, 1922). Lippmann 

poukazuje na fakt, že jedinec se sebevětším rozhledem nikdy nemůže postihnout všechno 

vědění světa. Ve světovém měřítku jsme vždy obklopeni malým okruhem lidí a zasahují 

nás jen fragmenty událostí, které zřídkakdy můžeme zaznamenat skutečně úplně. To platí 

pro všechny bez rozdílu, pro ty, kdo pravidla vytvářejí, i pro ty, kde se jimi musí následně 

řídit. 

 

„Naše názory tudíž pokrývají rozsáhlejší prostor, delší čas a větší počet věcí, než 

můžeme na vlastní oči sledovat, a musíme si je proto skládat z toho, co slyšíme od dalších 

lidí nebo si sami umíme představit.“
60

 

 

Lippmann to ukazuje na příkladu očitých svědků, kteří se z místa události vracejí se 

zaujatým názorem podle toho, jaké mají sociální a kulturní predispozice. Problémem je, že 

nejdříve definujeme a až poté se na hodnocený objekt díváme. Snaha vidět všechny věci 

nově je totiž pro lidské vědomí vyčerpávající.  

 

„Předsudky označují určité objekty za známé nebo cizí, zvýrazňují rozdíly, takže 

trochu známé vnímáme jako známé a trochu zvláštní jako výrazně cizí.“
61

 Lippmann však 

zdůrazňuje, že vždy záleží na mnoha faktorech a individuálním přístupu každého člověka. 

 

Tvorbě stereotypů významně napomohly nové umělecké formy vznikající na 

přelomu 19. a 20. století – film, fotografie, ale třeba i komiks a další vizuální umění. 

Představují totiž pro lidskou imaginaci nový druh autority. V přímo reprodukovaném 
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obrazu reality na fotografii je totiž zachycena „pravda“. Lidská představivost s těmito 

formami ztratila na důležitosti. Doslova stačí při promítaném filmu zůstat vzhůru a nechat 

na sebe filmové obrazy působit.
62

 

 

Stereotypy slouží zároveň k obraně svých hodnot a postavení ve společnosti. Přirozeně 

jsou totiž velice zatíženy emocemi, které s nimi spojujeme. Každý člověk si udržuje svou 

komfortní zónu a její překračování je z principu nepohodlné. V mnoha ohledech i 

nepříjemné. O to nesnadnější je si přítomnost předsudků uvědomit.
63

 

 

Zaměnitelný s mýtem je stereotyp v tom, že se mu také daří ošálit reálný stav věcí. 

Vytváří vlastní skutečnost a „pravdu“. Lippmann (i vzhledem k době vzniku práce Veřejné 

mínění) takový stav dokládá na příkladu dvou front za první světové války. Mezi Spojenci 

panovala představa, že pro konečný úspěch ve válce je klíčové bojovat proti Německu na 

dvou frontách. Po náhlém stažení Ruska v roce 1917 tento hlas zesílil nejvíce. K oživení 

druhé fronty bylo vyzýváno Japonsko, ačkoliv vzdálenost Japonska od německých hranic a 

nemožnost tuto vzdálenost překonat kvůli přítomnosti rozlehlého sovětského území, byly 

pro splnění takového požadavku nemožnými kritérii.  

 

Spojenci si to však neuvědomovali právě kvůli zakořeněnému stereotypu dvou front. 

„Když skutečnost, očividná zeměpisná fakta, nezapadala do jejich předsudku, byla buď 

prostě potlačena, nebo zkreslena.“
64

 Podobné předsudky, které zde vznikají v souvislosti 

prostorem, Lippmann nachází i v souvislosti s časem a dalšími faktory. 

 

Vedle Lippmanna se stereotypy zabývá i britský vědec Michael Pickering, který 

současné poznatky týkající se stereotypů popisuje ve své knize Stereotyping
65

. Podobně 

jako Lippmann stereotypy vidí jako zkreslení skutečnosti, která zobrazuje určitou sociální 

skupinu jako homogenní. Jednotlivé rysy, formy chování, dispozice jsou vytrženy 

z kontextu a vztaženy na celou skupinu sdílející tyto atributy – blond vlasy, tmavá pleť 

apod. Tuto charakteristiku je navíc možné použít i zpětně
66

. 

 

Pickeringovo pojetí stereotypu je psychologizující a podobně jako Barthesovy mýty se 

snaží vysvětlit spolupráci mezi subjektivním vnímáním individua a ideologickým aparátem 

kultury. Právě díky ideologickému pozadí stereotypů je snazší pochopit, proč vznikají 

mýty. 

„Vztah mezi mýty a stereotypy je dialektický a tvoří jakýsi spirálovitý efekt. Stereotypy 

zprostředkovávají mýtům ideologická východiska jejich konceptů a zároveň je kryjí svou 

legitimitou. Mýty pak během procesu označování pomáhají začleňovat nově se vyskytující 

jevy sociálního světa do dříve vybudovaných stereotypních kategorií, čímž se podílejí na 

konzervaci statu quo, který může být subjektivně zcela vysvětlitelný na základě stereotypů 

připravených legitimizovat budoucí nové mýty.“
67
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3. Historie českého a československého komiksu 
 

3.1 Počátky českého komiksu v časopisech pro děti a mládež 
 

Komiks, jak ho známe dnes, vděčí za svůj vznik rozvoji masového tisku v 19. 

století. Jeho kořeny leží zejména v satirických a humoristických listech a ilustraci téže 

doby. Právě přes karikaturu a satiru se ke svému stylu propracovali budoucí průkopníci 

českého komiksu Ondřej Sekora nebo Josef Lada.  

 

Protože v Československu v meziválečném období, stejně jako kdekoliv jinde ve 

světě, přetrvávala představa, že komiks je podřadný žánr bez výraznějších uměleckých 

kvalit, byla tím výrazně omezena i žánrová skladba. Vedle humoristických listů pro 

dospělé tak téměř výhradně vznikaly práce určené dětskému a dospívajícímu čtenáři
68

.  

 

Odpovídal tomu i nicotný zájem literárních vědců a badatelů. „Komiks vždy ležel 

na okraji zájmu jejích badatelů, zaměřujících se pohříchu povětšinou na jistě zajímavý, 

avšak parciálně zkreslující didaktický diskurs.“
69

 

 

V první polovině 20. století vzniklo hned několik zásadních prací, které ovlivnily 

mnoho dalších generací komiksových čtenářů a tvůrců.  

 

Prvním pokusem o periodikum, kde by komiks dostal větší prostor, byl 

čtrnáctideník Koule, který vycházel od podzimu 1926 do června 1928.
70

 Smyslem časopisu 

s podtitulem „Obrázkové noviny pro mladé věkem i duchem“ bylo vydávat dětský 

obrázkový časopis, který se bude blížit tehdejším zahraničním standardům. 

 

„Osm stran formátu 39 x 27 cm bylo stejnoměrně rozděleno mezi barevně a 

černobíle tištěné strany, kromě přední a zadní obálky tak celobarevný tisk dominoval i 

středové dvojstraně. Tři z těchto barevných stran (mezi nimi obě obálky) byly přitom 

věnovány obrázkovým seriálům, na zbylé barevné straně se nejčastěji objevovaly reklamní 

ukázky z bohatě ilustrovaných pohádkových knih z produkce nakladatelství B. Kočí.“
71

 

Z velkolepých plánu ale poměrně záhy pro nezájem širší čtenářské obce sešlo a Koule 

musela upustit z novátorských postupů a začít se přizpůsobovat trhu. Po změnách formátu, 

odchodu části zakládajících redaktorů, a hlavně přechodu na nové vydavatelství Koule po 

dvou letech končí. 

 

Na krátkou tradici čtrnáctideníku Koule plnohodnotně navázal až časopis Punťa ve 

30. letech, který původně vycházel v dětské příloze Listu paní a dívek nazvané List našich 

dětí. Už od počátku své existence se však setkal s tak výraznými ohlasy, že se 

vydavatelství Rodina necelý rok po své časopisecké premiéře rozhodlo založit mu vlastní 

sešit s podtitulem: „Veselé i smutné osudy rozpustilého psíka Punti a jeho věrných přátel – 
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Haničky a Váši v obrazech a rýmech“
72

. Každá jeho epizoda je rozložena do devíti 

obrazových oken s pevnou mřížkou. Na něm už autor René Klapáč spolupracuje se 

scenáristkou Marií Voříškovou, která původní přípisky nahradila rýmovanými čtyřveršími. 
73

 

Vedle příběhu s titulním hrdinou Punťa po celou dobu své existence nabízel i 

několik dalších minipříběhů, z nichž některé byly překladové. Český čtenář tak například 

s blížícím se koncem časopisu měl možnost číst kreslené adaptace animovaných filmů ze 

studia Walta Disneyho (např. Pinocchio, Sněhurka a sedm trpaslíků), což se setkalo 

s vřelým přijetím.
74

 

 

Na rozdíl od Koule se Punťa za dobu svou existence nepotýkal s nepřízní čtenářů – 

právě naopak. Svou pozici neustále posiloval, a tak se z původně dvouměsíčníku brzy stal 

čtrnáctideník. Na konci třicátých let dokonce oplýval i na svou dobu nevídaným 

merchandisingem dárkových předmětů spojených s hlavním hrdinou a dalšími postavami 

(kalendáře, odznáčky, oděvní střihy, ale i příbuzné knižní publikace, letáky apod.). Jeho 

úspěch tak byl zastaven až vnějšími okolnostmi, když byl v roce 1942 zakázán 

protektorátní správou (stejně jako mnoho dalších českojazyčných periodik).
75

  

 

Ve stejné době jako Punťa vzniká i příběh asi nejslavnějšího mravence u nás, Ferdy 

Mravence Ondřeje Sekory (poprvé 1. ledna 1933), který vycházel na stránkách Lidových 

novin dokonce v týdenní periodicitě. Ondřej Sekora dal příběhům formu veršovaného 

komentovaného seriálu a na rozdíl od Punti nebo Rychlých šípů vystupoval v roli kreslíře i 

scenáristy.  

 

To, že se ve 30. letech komiks finálně etabloval u českého čtenáře, dokazuje i 

paralelní úspěch dalšího periodika, tentokrát zaměřeného na staršího čtenáře. Mladý 

hlasatel (v prvním ročníku ještě jako Malý hlasatel), který těžil především z popularity 

jeho vlajkových Rychlých šípů, které do redakce se svým příchodem přináší mladý 

talentovaný scenárista Jaroslav Foglar. Rychlé šípy se na zadní 16. straně Mladého 

hlasatele poprvé objevují v 7. čísle IV. ročníku (příběh nazvaný Černí jezdci řádí, kresba 

Dr. Jan Fischer).
76

 

 

Svou popularitu Rychlé šípy získaly především díky založení tzv. „klubácké 

tradice“. Nerozluční přátelé shromáždění kolem svého klubu ve jménu dobra podnikají 

zajímavá dobrodružství. Autor scénáře Jaroslav Foglar, který se do příběhů snažil včlenit 

zejména výchovný charakter. Všichni členové Rychlých šípů jsou proto čestní a 

dobrosrdeční. Snad i proto byl komiks vřele přijímán dětmi i dospělými a získal mnoho 

pokračovatelů.  

 

Model čtenářských klubů Jaroslav Foglar poprvé zavádí v květnu roku 1937. 

Během několika týdnů od vzniku tohoto modelu zaznamenala redakce Mladého hlasatele 

téměř tři stovky založených klubů po celém Československu. V době nuceného ukončení 
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činnosti v květnu 1941 redakce takových klubů evidovala dokonce 24 600.
77

  

 

S komiksem Rychlé šípy zaznamenává zajímavý zvrat i komiksová forma. Zatímco 

v Punťovi byly i převzaté komiksy zrýmovány a text z bublin zařazen pod rámeček, 

v Rychlých šípech je poprvé využit jeden ze signifikantních znaků komiksu – komiksová 

bublina. 

 

I přes peripetie spojené s komunistickým režimem se Rychlým šípům (na rozdíl od 

Punti) podařil návrat na scénu, byť skoro až třicet let po svém prvním vystoupení. „Právě 

jejich příklad stál na počátku dvou výrazných proudů dobrodružného obrázkového seriálu, 

které navzdory několika násilným přerušením v zásadě trvají až do současnosti; jedná se o 

příběhy z Divokého západu a příběhy vědecko-fantastické“
78

 (nadále pro ně budeme 

používat všeobecně užívanou a rozšířenou zkratku sci-fi). 

 

3.2 Vznik sci-fi komiksu 
 

Vnímání komiksu, coby „imperialistického importu s neblahým dopadem na 

správné smýšlení dětí i dospělých“
79

 se posílilo zejména v období po roce 1948 a jen díky 

časopisům jako ABC a Rychlé šípy komiks přetrval i v československém prostředí.  

 

Jako první český sci-fi komiks lze s největší pravděpodobnosti považovat 

Tajuplnou zemi Jindřicha Kühna z roku 1939, kde se český inženýr a slovenský mechanik 

dostanou do světa obývaného ještěry. Několik podobných, kvalitativně nevyvážených prací 

se objevuje napříč 40. a 50. lety 20. století, mezníkem pro daný žánr však je až vznik 

časopisu ABC v roce 1957. Ještě v roce 1957 tak na stránkách ABC vzniká první 

scenáristický pokus Vlastislava Tomana Za tajemstvím hlubin (kresba Miroslav Liďák), 

jedné z nejvýraznějších osobností českého sci-fi komiksu. 

 

„Česká sci-fi 50. a počátku 60. let po vzoru sovětské fantastiky oslavovala 

nezadržitelný technický pokrok a předstírala před čtenáři vizi šťastných komunistických 

zítřků bez třídních rozdílů a válečných konfliktů.“
80

  

 

Protipól tomuto přístupu inspirovaném sovětskou fantastikou nabízel formující vliv 

angloamerického, a především frankofonního prostředí a zároveň kulturní uvolnění na 

území Československa v 60. letech 20. století. Po třicetiletém období útlumu zaviněném 

především politickou situací se komiks v té době asi nejvýrazněji začínal prosazovat i 

mimo žánry pro nejmenší čtenáře. Mnoho českých komiksových tvůrců tak například jako 

klíčový okamžik ve své tvorbě uvádí Barbarellu Jeana-Clauda Foresta. 

 

Sám Kája Saudek, nejvýraznější postava české komiksové scény 20. století, se u 

svého stěžejního díla československého sci-fi, komiksu Muriel a andělé, nikdy netajil 

inspirací v Barbarelle. 
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Vedle frankofonních komiksů je u Saudka zřejmá i inspirace americkým prostředím 

– jako dítě měl k nejrůznějším superhrdinským komiksům americké provenience přístup 

díky příbuzným z USA. I vzhledem k těmto inspiračním zdrojům mohl už od mladších let 

objevovat a vylepšovat svůj výtvarný styl, kdy tvořil nejrůznější komiksová torza 

napodobující zmíněná alba. Zatím jen do šuplíku. 

 

Debutem v jeho profesionální tvorbě byl paradoxně film. Díky známosti s Milošem 

Macourkem, a především Olgou Schoberovou se Saudek podílel na filmu Kdo chce zabít 

Jessii? a dle Macourkových pamětí „to byl právě Saudek, kdo jej inspiroval k nápadu 

použít ve filmu motivy z amerických komiksů“
81

. V průlomu v Saudkově tvorbě došlo i 

kvůli politickému uvolnění poměrů pražského jara. Právě v té době vzniká album Muriel a 

andělé a na něj navazující Muriel a oranžová smrt. 

 

Prvních 29 zmenšených černobílých stránek z více než stostránkového alba o snaze 

krásné lékařky Muriel (inspirované Olgou Schoberovou) a andělského muže Roa překazit 

bojechtivé plány generála Xerona (vycházejícím ze Saudkova dvojčete Jana) vyšlo 

v časopise Mladý svět 31/1969
82

. V době, kdy jediné vydávané knižní komiksové 

publikace byly sebrané epizodické příběhy vycházející na stránkách tehdejších časopisů, 

představovala snaha o vydání stostránkového soudržného knižního alba naprosté zjevení a 

srovnání těžko hledá i v tehdejším vyspělém komiksovém světě západní Evropy a USA. 

 

Načasování se však vzhledem k politickým okolnostem ukázalo jako velice 

nešťastné. Původním záměrem bylo publikovat album Muriel a andělé na podzim roku 

1969
83

, v daných podmínkách už k tomu ale nedošlo – publikováno bylo až v roce 1991 

nakladatelstvím Comet. Vzhledem k nejasnosti situace Saudek v roce 1970 dokončil i 

druhé pokračování z údajně plánované dvanáctidílné série Muriel a oranžová smrt, k jeho 

vydání ale také došlo až o mnoho let později (v nakladatelství Albatros v roce 2009). 

 

„S velkou pravděpodobností se nikdy předtím ani potom český komiks natolik 

nepřiblížil nejprogresivnějšímu světovému dění jako právě skrze Saudkovo dílo z přelomu 

60. a 70. let.“
84

 

 

Spolu se zákazem Saudkových alb o Muriel přináší normalizace poměrů 70. let do 

obnovující se komiksové scény další útlum a politické instrukce a omezení znovu pronikají 

na stránky nejvýraznějších děl té doby. Hlavním předmětem omezení bylo explicitní násilí, 

které bylo na jejich stránkách neprůchozí. „Válka už v době normalizace nesměla vypadat 

jako válka, boj jako boj.“
85

 S tímto omezením se s tu většími tu menšími úspěchy potýkala 

i trilogie Pod paprsky Zářícího (Vlastislav Toman, kresba František Kobík) i Vzpoura 

mozků (Václav Šorel, kresba František Kobík), dva asi nejzásadnější sci-fi seriály 70. let. 

 

Léta osmdesátá už se znovu nesla na vlně uvolnění politických poměrů a tvůrčího 

vzepětí nejmladší generace ovlivněné především tvorbou Káji Saudka a frankofonním 
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komiksem reprezentovaným například kreslířem Moebiem.  

 

Vznikají fanziny a tvoří se komunita fanoušků sci-fi. Největší prostor pro publikaci 

sci-fi příběhů nabízí komiksový časopis Kometa (1989 – 1992). Většina alternativní 

komiksové produkce, ze které Kometa částečně vzešla, však do té doby mohla být 

publikována jen formou undergroundu. 

 

Samizdatovou formou tak byl například publikován i komiks s jediným ryze 

českým superhrdinou, který brzy získal přízvisko „kultovní“. V roce 1989 vychází Pérák: 

Toho dne byla mlha od spisovatele Ondřeje Neffa.  

 

Pérák, tajemný muž s pružinami na nohou, se v českém komiksu poprvé objevuje 

už ve druhé polovině 40. let, kdy představoval vzdor proti nacistickému režimu (Pérákovy 

další osudy). Od té doby se stal jednou z mála návratných postav českého komiksu.  

 

Ondřej Neff ho zasazuje do pro Péráka netypického prostředí socialistického 

Československa 80. let. Místo nacistů je tedy konfrontován s veksláckou a klientelistickou 

podobou tehdejšího života. 
86

 

 

Asi nejvýraznější osobností sci-fi komiksu 80. let byl Vladimír Tučapský. 

Mimořádnou aktivitu sci-fi komunity 80. let dokazuje i soutěž kreslených sci-fi seriálů 

Bemík, kterou vyhlašoval pražský sci-fi klub Spectra pod vedením Vladimíra Veverky. 

Právě Tučapský soutěž v různých kategoriích vyhrával pravidelně (Kategorie podle knižní 

předlohy - Texaský týden; vlastní námět – Raketa). Jako komiksový vrchol se však u 

Tučapského označuje až volná dilogie z přelomu 80. a 90. let Návrat B. Knora a Pouť do 

Země šafránu, která byla v roce 1996 doplněna soukromým tiskem sešitu Kloaka.
87

 

 

Komiksový časopis Kometa svým zaměřením poskytoval protipól naivních a 

roztomilých zvířecích hrdinů z „konkurenčního“ Čtyřlístku a cílila tak na staršího čtenáře, 

který má rád spíše dobrodružné příběhy. Tomu odpovídala i skladba reprezentovaná 

například Tajemstvím Zlatého koně Káji Saudka (Kája Saudek se podílel i na několika 

obálkách Komety), na které navázala Modrá rokle. Právě Modrá rokle je symbolickým 

spojením dvou nejzásadnějších autorů českého komiksového 20. století Káji Saudka a 

Jaroslava Foglara. I přes vysoké náklady (250 000 výtisků) však Kometa brzy po roce 1989 

zaniká.  

 

Je velkým paradoxem, že právě po roce 1989, kdy přichází zásadní zvrat v chodu 

státního zřízení v Československu, na komiksové scéně dojde k dalšímu velkému útlumu. 

Jednak je to způsobeno přílivem „západní“ komiksové produkce kolísající kvality, svůj 

podíl ale nesou i sami autoři a vydavatelé – potažmo změna jejich životních standardů a 

tržních principů. 

Je ovšem nesporné, že právě časopisy jako Kometa pomohly vytvořit budoucí 

osobnosti českého a slovenského komiksu, které se ke slovu dostávají v těchto letech pod 

přízviskem Generace nula. 
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3.3 Nultá generace českého komiksu 
 

Ačkoliv léta před rokem 2000 byla pro český a slovenský komiks nepochybně 

formující, umělecké vzepětí, které přichází po roce 2000, je s jakoukoliv předchozí 

epochou nesrovnatelné. První dekáda 21. století může být právem vnímána jako jedno 

z nejradostnějších období českého komiksu. Právě v těchto letech totiž na scénu přichází 

nejen nová generace kreslířů (dnes příznačně nazývaná jako „Generace nula“), ale i 

generace komiksových teoretiků. Dále se zakládají fanziny, periodika a nově i internetové 

platformy, které se specializují striktně na komiks, což bylo do té doby minimálně 

výjimečné. 

 

I díky rozvoji internetu se Generace nula vyznačuje velkým rozptylem žánrů a 

zpracovávaných témat. Zároveň už tvůrci striktně nedodržují žánrové kompozice, ale 

balancují mezi nimi. Vlajkovou lodí této generace se stal především brněnský sborník 

Aargh!, který se z fanzinu vyvinul v respektovanou revue současného komiksu.  

 

Komiksový sborník Aargh!, jehož 17. číslo vyšlo na počátku roku 2018, se snaží 

čtenářům nabídnout to nejlepší z komiksu, co za uplynulé období (periodicita je 

nepravidelná) vyšlo u nás i ve světě. Ačkoliv hlavní kostru sborníku tvoří komiksy, hlavní 

editoři Tomáš Prokůpek a Tomáš Kučerovský (společně s dalšími teoretiky) zde publikují i 

teoretické statě (např. Mýty a komiks od Michala Jareše, Aargh! č. 9), dále se zaměřují na 

jednotlivé kapitoly historie českého a československého komiksu a odkrývají tradici 

komiksu v nejrůznějších zahraničních zemích – zejména těch, jejichž komiksy dosud na 

český trh příliš nepronikly (Srbsko, Singapur).  

 

Je hned několik mimořádně zdařilých alb (shodou okolností se u všech tří 

zmíněných příkladů jedná o trilogie) vzniklých v nultých letech 21. století, která už dnes 

můžeme třeba i s přispěním sborníku Aargh! považovat za zásadní. Přízvisko „kultovní“ si 

vysloužila zejména trilogie Monstrkabaret Freda Brunolda (Sloni v Marienbadu, Za vším 

hledej doktora Ženu aneb Další hra se slony, Poslední chobotango) od autorů Džiana 

Babana a Vojtěcha Maška, která vycházela v rozmezí let 2004 – 2009.  

 

Bizarní děj, odehrávající se kolem postavy Damiena Chobota, se vyznačuje 

nebývalou imaginací, která přesahuje komiksové stránky. Autoři se společně podíleli na 

tvorbě celého universa Monstrkabaretu, které zahrnuje film, divadelní hry 

(JožkaLipnikjebožíčlověkaneumílhát), ale i novinové stripy (Hovory z rezidence 

Schlechtfreund). O kvalitě trilogie mimo jiné svědčí i pravidelná ocenění Muriel za 

Nejlepší původní český komiks a Nejlepší původní scénář. 

 

Ačkoliv Monstrkabaret nesnese přímo žánrové označení sci-fi, jeho 

experimentálnost a novátorství v přístupech ovlivnila mnoho dalších tvůrců vytvářejících 

imaginární sci-fi světy. 

 

Ve světě sci-fi komiksu v nultých letech zazářilo album Nitro těžkne glycerínem 

scenáristy Štěpána Kopřivy a výtvarníka Jiřího Gruse z roku 2006. Nitro těžkne glycerínem 

bylo dokonce i prvním původním komiksovým albem českých autorů, kterému se podařilo 

prorazit i v zahraničí (vyšlo v Itálii, Nizozemsku a Španělsku).  

 

Za pozornost však v tomto žánru stojí i trilogie Oskar Ed (2003 – 2006, doplněné 
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souborné vydání pak 2016) všestranně talentovaného slovenského autora Branka Jelinka. 

 

„Velmi atmosférickému výtvarnému vyprávění komiksu dominuje precizní ostrá 

linka a poctivá pravítková šrafura. Jelinek zvolil náročný a pracný autorský, zjevně 

poučený evropským (co do kompozice) a nejspíše i japonským (co do výrazu) 

komiksem.“
88

 I přes nesporně vysoké kvality a mnohá ocenění (Muriel 2016 za Nejlepší 

původní scénář a Nejlepší původní knihu) příběh Oskara, člověka podivného vzezření, na 

kterého z nenadání začnou promlouvat předměty, nenašel potřebné publikum a dodnes 

zůstává jedním nejnedocenějších komiksových děl. 

 

Autor dosud nedokončené komiksové tetralogie 130 (původně trilogie), výtvarník a 

scenárista Nikkarin (vlastním jménem Michal Menšík) reprezentuje zatím nejmladší 

generaci autorů (*1987) a ze zkušeností autorů nultých let do velké míry čerpal. Upozornil 

na sebe velice záhy, když se svou prvotinou Bunkr v roce 2009 vyhrál cenu Muriel za 

Nejlepší krátký příběh.  

 

Sága 130 vychází v nakladatelství Labyrint (Odysea 2009, Hodní, zlí a oškliví 

2010, Čas hvězdoplavců 2015, poslední díl série Poslední lekce i přes původní avizování 

na podzim 2016 ještě v roce 2018 nebyl publikován) a pojednává o cestě poutníka a 

bývalého vojáka Boa a jeho přátel napříč postapokalyptickým světem po „velkém 

výbuchu“. 

 

„Nikkarinův komiks je velmi povedenou syntézou celého komiksového dění v 

Česku za posledních dvacet let. Přes originální rukopis je stále jasně vidět, že své 

předchůdce zná a nebojí se z nich čerpat. Jeho příběh je také hezkou ukázkou vstřebávání 

popkulturních vlivů nejen literárních, ale i filmových. Ty jsou navíc doplněny populárními 

motivy z počítačových her.“
89

 Právě tyto vlivy budou předmětem zkoumání v následující 

analytické části. 
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4. Analýza mýtů v trilogii 130 
 

4.1 Komiks je film, který si můžeme dovolit. Komiks je podřadný žánr 
 

„Já mám komiks rád, je to dokonce moje velká láska. Už jenom to, že tady neplatí vůbec 

žádné omezení! Když jako scenárista napíši scénu se žlutými slony, vezme režisér tužku, 

spočítá, kolik by to stálo, a řekne mi, proboha neblázni! Můj přítel Kája Saudek taky vezme 

do ruky tužku, ale místo počítání to nakreslí. Komiksové seriály, to jsou prostě velkofilmy, 

které si mohu dovolit.“ (Miloš Macourek
90

) 

 

Jak už bylo zmíněno v teoretické části, komiks se už od počátku své existence (v 

podobě, ve které ho známe) potýká s nedostatkem respektu ze strany čtenářů a badatelů. Je 

vnímán jako podřadný žánr nevalné hodnoty, což ho automaticky předurčuje na stránky 

humoristických listů nebo periodik pro dětského čtenáře
91

. Právě tento mýtus podřadnosti 

přebírá řada světových i českých tvůrců a nepřímo ho dokonce vtěluje do svých děl. 

 

Je s podivem, kolik tvůrců se ke komiksu uchyluje čistě z pragmatického důvodu, 

že by jiná platforma (např. film) byla z hlediska rozpočtu příliš náročná. Sami tvůrci tak 

svou látku nevědomky degradují a přisuzují jí menší význam, než by měla v podobě jiného 

umění. Je zřejmé, že s tímto výkladem mnoho tvůrců nemusí souhlasit – použitím 

filmových titulků, explicitní snahy o znázornění filmového střihu apod. však potvrzují 

přetrvávající dominanci filmu nad komiksem.  

 

Tuto nejistotu lze spojit s předpokladem, že boj o autonomii komiksu, jakožto 

plnohodnotného umění na úrovni filmu, či literatury, ještě v dnešní době ani zdaleka 

nekončí. 

Obr. č. 2 a 3: NIKKARIN. 130: H.Z.A.O. V Praze: Labyrint, 2010.  s. 2 a 3.  
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4.2 Osudová doslovnost rekvizit 
 

I série 130 na svých stránkách nabízí ideální příklady Groensteenovského splétání, kdy 

všechno souvisí se vším. Děj prvního dílu se otevírá Boovým putováním a nalezením 

vraku poštovního letadla – i přes velké množství listovních dopisů rozesetých po okolí si 

Bo vybírá jeden ve vnitřní kapse mrtvého pilota (balíčků otevírá většinu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. č. 19: NIKKARIN. 130: Odysea. V Praze: Labyrint, 2015. s. 25. 

 

Adresátku tohoto dopisu Bo vyhledává na konci druhého dílu, tedy o necelých sto 

stránek později. Samotný dopis nemá pro posunutí děje žádný zásadní význam, protože je 

ale příběh v prvním dílu otevřen, ve druhém musí dojít k jeho uzavření. Je dokonce i 

možné, že role dopisu jeho doručením ještě nekončí. 

Obr. č. 20: NIKKARIN. 130: H.Z.A.O. V Praze: Labyrint, 2010. s. 117. 
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Stejný význam s velkou pravděpodobností sehraje i obrázek trojského koně, který 

Boovi ve druhém dílu daruje Foxy a ve třetím díle ho díky němu pozná. Na základě dalších 

dokončených epizodických příběhů je přítomnost tak zjevného detailu, jakým je trojský 

kůň, pro čtenáře velice podezřelá a pravděpodobně ještě v posledním dílu ponese svůj 

význam. 

 

Takových rekvizit, které postupně nabývají smyslu, je samozřejmě ve 130 ještě 

mnohem více – hned na první straně prvního alba Odysea si Bo pročítá komiks s Flashem, 

na konci třetího dílu Antoine v sobě objeví Flashovu superschopnost apod. 

 

Podobný příklad doslovnosti je typický zejména pro filmové vyprávění. I u komiksu 

však má svůj logický smysl – vzhledem k prostorovým omezením komiksu a náročnosti 

kresby jedné stránky se většina autorů omezuje jen na signifikantní detaily, které budou 

mít v budoucím ději smysl, protože na nepodstatné detaily už prostor nezbývá, alespoň ne 

pro ty v prvním plánu zobrazované perspektivy (Nikkarin do druhého plánu perspektivy 

zařazuje i detaily bez dalšího významu, zejména popkulturní odkazy prostřednictvím 

plakátů na stěnách, kudy prochází hlavní postava. Podobně jako Kája Saudek vytváří 

smyšlené produkty s přesahem k současné kultuře reprezentované například sloganem 

„Máš- li bol, vem Harmol“ z filmu Čtyři vraždy stačí, drahoušku). 

 

4.3 Mýtus tvaru, který má nadpřirozený význam 
 

V prvním dílu série 130, Odysei, se poprvé objevuje záhadná krychle, jejíž původ je 

všem aktérům neznámý. Aniž by krychle vykazovala nějaké signifikantní známky chování 

– její jediná akce nastává ve chvíli, kdy vychrlí číselnou řadu neznámého významu - 

zaujímá mimořádnou pozornost kolemjdoucích. Dokonce až do té míry, že se postupně 

stává symbolem víry. Krychle tak už není jen pravidelným šestistěnem, je to pravidelný 

šestistěn povýšený na božskou podstatu. Její původní význam je mýtem zachycen a 

razantně převrácen. 

 

Vnímavý čtenář jistě v oknech spojených s krychlí postřehne i jistý sarkasmus 

autora. Nikkarin jasně poukazuje na nelogičnost uctívání takového symbolu, o čemž svědčí 

i následující dialog, který proběhne poté, co z kostky vypadne první číselná řada: 

 

A: „Je to číslo.“ 

B: „To není jen číslo. To je důkaz, že Bůh opravdu existuje.“ 

A: „A co nám tím chtěl říct?“ 

B: „Nevím, co tím chtěl říct, ale jasně něco naznačil. To číslo něco znamená. Pokud 

zjistíme, co znamená, pochopíme boží vůli. Měli bychom mu za zprávu poděkovat 

modlitbou.“ 

A: „Tohle je celý nějaký divný. Neříkám, že to není zajímavý, ale dokud nebudu chápat 

význam toho čísla, nehodlám se ničemu klanět.“
92

 

 

U krychle jistě zpozorní i nejeden filmový divák. Jedná se totiž o přímý odkaz na 

úvodní scénu z filmu Stanlyeho Kubricka 2001: Vesmírná odysea, potažmo pasáž 

s monolitem (kvádrem) ze stejnojmenného románu Arthura Charlese Clarka. Monolit zde 
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plní význam technologického rozvoje lidstva, který mu byl darován nelidskými bytostmi, 

svou charakteristikou ne nepodobným božstvu. 

 

Jeden z Nikkarinových hlavních inspiračních zdrojů na poli komiksu, francouzský 

kreslíř Jean Giraud / Moebius ve spolupráci se scenáristou Alejandrem Jodorowským už 

několik let po Kubrickovi přichází se svým zásadním dílem nazvaným Incal
93

, kde pro 

změnu božskou přítomnost suplují dva vznášející se jehlany, které jsou právě Incalem 

z názvu alba, protichůdných barev (černá a bílá).  

 

Předmět trojúhelníkovitého tvaru se oproti krychli a kvádru mnohem více blíží 

křesťanskému dogmatu (i přes Moebiem proklamovaný vztah k východním náboženstvím) 

prostřednictvím symbolu trojjediného Boha, který je v Incalu ještě rozšířen o doplňující 

implikace – hlavní postava John Difool musí kvůli záchraně světa obětovat svého syna 

Soluna
94

, kterého nevědomky zplodil s bohyní Animah. Solune se změní v druhý Incal, 

čímž na světě vytvoří rovnováhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. č. 3: NIKKARIN. 130: Odysea. V Praze: Labyrint, 2015. s. 50. 
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4.4 Mýtus neporazitelného vzdušného korábu 
 

Je s podivem, že navzdory dějinám aviatiky, kde se obrovské vzducholodě ukázaly 

jako nebezpečný prostředek spíše pro posádku než pro její okolí, v literatuře, filmu i 

komiksu stále přetrvává mýtus, že právě vzdušný koráb je ideální zbraň hromadného 

ničení. 

 

Má to samozřejmě svou logiku – vesmírné koráby jsou se vzducholodí 

technologicky nesrovnatelné a především umožňují cestování napříč galaxiemi, což je pro 

žánr sci-fi stěžejní vlastnost. Zůstává tedy jen vnější podobnost. 

 

I nad touto podobností je však nutné se pozastavit – lidstvo totiž má zkušenosti i 

s vesmírným programem. Tyto zkušenosti ovšem předznamenávají jiný tvar ideálního 

vesmírného raketoplánu. Je nutné poznamenat, že Nikkarin se se svým Astronautilem této 

ideální charakteristice blíží ve srovnání s podobnými vesmírnými koráby ještě nejvíce. 

 

 
Obr. č. 4: NIKKARIN. 130: Čas hvězdoplavců. V Praze: Labyrint, 2015. s. 76. 

 

Asi nejznámějším vesmírným korábem, jakožto zbraně hromadného ničení, je 

Hvězda Smrti z kultovní série George Lucase Star Wars. Právě na ni Astronautilus do 

velké míry navazuje – někdy mezi řádky, někdy explicitně. Tuto domněnku nepřímo 

potvrzuje i Nikkarin, který ve 130 přiznává inspiraci Star Wars a jejich světy. 
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Na rozdíl od Star Wars, kde je běžné se pohybovat mezi galaxiemi s pomocí 

vesmírných lodí, je však přítomnost Astronautila v sérii 130 rušivá a svádí k úvahám, že 

Nikkarin zvolil tento typ ničícího nástroje právě pro jeho ikoničnost, kterou nastavily Star 

Wars a další filmy a literatura (například mimozemské koráby ve filmech Den nezávislosti 

(Roland Emmerich, 1996) nebo Blízká setkání třetího druhu (Steven Spielberg, 1977).  

 

Problematický je zejména fakt, že hlavní hrdina Bo prochází planetou podobající se 

postapokalyptické představě Země většinou pěšky, nebo s pomocí pozemních prostředků 

(vlak, gigantický tvor podobný slonovi). Využití mezihvězdných lodí universu 130 není 

vlastní. Ačkoliv není vyloučené, že daná technologie v daném světě existuje, nikdo jí 

nevyužívá a její zobrazení není dostatečně vysvětleno.  

 

Obr. č. 5: NIKKARIN. 130: Odysea. V Praze: Labyrint, 2015. s. 68. 

 

4.5 Mýtus magie v cirkusu 
 

Vedle Astronautila do příběhu v krátké epizodě ve třetím dílu vstoupí ještě jeden 

létající prostředek, kde je srovnání se vzducholodí přesnější (stále se ovšem nejedná o 

mezihvězdný raketoplán). Je jím cirkusová létající loď ne nepodobná lodi z animovaného 

filmu Zámek v oblacích (Hajao Mijazaki, 2004), k jehož knižnímu převyprávění Nikkarin 
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mimo jiné vytvářel i obálku (Volvox globator, 2011). Nikkarin zde využívá často 

opakovaného mýtu, že cirkus je místo kouzel a další nadpřirozené magie, což je právě 

nejspíš důvodem, proč se cirkus nepřesouvá standardní formou. Pro přesun má něco 

výjimečného. 

 

Výjimečné jsou i schopnosti cirkusového principála, který je schopen při přepadení 

cirkusu negativním hrdinům vnuknout zkreslující představy. Pomocí nadpřirozené magie je 

alespoň na malou chvíli schopen odvrátit jejich útok. Ačkoliv hlavní hrdinové oplývají 

velkou racionalitou (viz krychle), na půdě cirkusu nadpřirozeno nijak nezpochybňují. 

Naopak ho berou jako přirozenost, která nestojí za zmínku / údiv / překvapení. 

 
Obr. č. 6: NIKKARIN. 130: Čas hvězdoplavců. V Praze: Labyrint, 2015. s. 68. 

 

4.6 Mýtus nesmrtelnosti hlavní postavy 
 

Zcela v duchu logiky věci by hlavní hrdina neměl zemřít při první potyčce s první 

nepřítelem. Co když ale hrdina projde hned celou řadou takových potyček jako v případě 

130, kde je narativ do velké míry postaven na nikdy nekončícím střetávání se s nepřáteli? 

Zákonitě se tím implikuje hrdinova nadřazenost vůči bojovníkům soupeře. Ti jsou 
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odstupňování do několika kategorií, které samozřejmě podléhají jistému zobecnění: 

 

U první kategorie nepřítele nejsou jasně vidět kontury obličeje, nebo je rovnou 

přiznán jeho robotický původ. Roboti a nepřátelé bez tváře jsou hlavními hrdiny doslova 

masakrováni bez sebemenší újmy na straně hrdinů a pozitivních emocí čtenáře ke kladné 

postavě. Takový anonymní padouch není v očích čtenáře pro hrdinu žádnou hrozbou. 

Automaticky předpokládá jeho rychlou porážku, ideálně s vtipnou průpovídkou mezi 

rozdávanými ranami. 

 
Obr. č. 7: NIKKARIN. 130: Čas hvězdoplavců. V Praze: Labyrint, 2015. s. 69. 

 

Druhá kategorie nepřátel má jasně zřetelné rysy v obličeji, často se s hrdinou pouští 

i do konfrontačního dialogu. Ačkoliv tento nepřítel představuje větší hrozbu než první typ, 

ani on nemůže hrdinovi způsobit výraznější újmu na zdraví. Má ale důležitější funkci – 

posouvá děj.  

 

Právě na základě konfrontace hrdiny s tímto typem nepřítele může dojít 

k zásadnímu obratu v ději. Útěchou pro tento typ nepřítele pak může být fakt, že kladní 

hrdinové se k nepřátelům s tvářemi chovají daleko mírněji než k těm bez tváře, často vůči 

nim mohou být dokonce v nevýhodě (únik Boa před dvěma padouchy na konci druhého 

dílu).  

 
Obr. č. 8: NIKKARIN. 130: H.Z.A.O. V Praze: Labyrint, 2010. s. 118. 
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Smrt třetí kategorie nepřátel je podobně nežádoucí jako smrt kladných postav, i 

když není tak výjimečná. Jedná se totiž o hlavní padouchy. Ti, obvykle v přesile a 

s pomocí nefér prostředků, překvapují hrdiny v nejneočekávanějších situacích (přepadení 

v cirkuse na začátku třetího dílu). Jejich obličeje (a celé postavy) jsou vykreslené do 

nejmenšího detailu. Vyznačují se však, když ne přímo explicitní ošklivostí (Daraq), tak 

alespoň dostatečně drsnými zvířecími rysy (Lupus). Čtenáři tak nehrozí, že by s jejich 

osudem jakýmkoliv způsobem sympatizoval. Jejich krutost a amorálnost pak celý obrázek 

negativity dotvoří. 

 

Jedině tito pojmenovaní padouši s tvářemi mohou hlavní kladné hrdiny ohrozit a 

také se tomu tak děje, i přesto mají ale kladní hrdinové podivným způsobem navrch.  

 

 
 
Obr. č. 9: NIKKARIN. 130: Čas hvězdoplavců. V Praze: Labyrint, 2015. s. 77. 

 

4.7 Superhrdinský mýtus 
 

Hlavní hrdinové mají v soubojích s padouchy navrch kvůli asi nejrozšířenějšímu 

mýtu napříč komiksovým světem. Mají „superschopnosti“, které v kombinaci s vřelou a 

nesobeckou povahou a nelidskou odvahou vytvářejí neporazitelný mix. 

 

Superhrdinský mýtus se v literatuře v různých obměnách vyskytuje napříč celou 

její historií. Už Epos o Gilgamešovi zobrazuje postavy s nadpřirozenými schopnostmi, 

které se v touze po nesmrtelnosti dostávají do podsvětí a zpět, hrdinsky vítězí v 

beznadějných bitvách a všelijak připomínají spíše božstvo než lidi (s výjimkou smrti, které 

nejsou schopni uniknout). 

 

Celá starověká mytologie už explicitně zmiňuje nesmrtelné božstvo, se kterým se 

běžný smrtelník nemůže měřit. Archetyp bojovníka s nadpřirozenými schopnostmi 

přetrvává a nabývá rozmanitých forem i v době pozdější. Například ve formě středověkých 

rytířů, kteří zůstávají v bitvě neporaženi, i když čelí hrozivé přesile nepřátel. Tomuto 

schématu odpovídají příběhy z rytířského románu Thomase Maloryho Artušova smrt (král 

Artuš, Lancelot, Tristan a Isolda) a mnoho dalších. 

 

Jak předznamenává teoretická část práce, mýtu superhrdiny se věnoval i sémiolog 

Umberto Eco, konkrétně na příkladu legendárního Supermana, kterého v roce 1938 

vytvořili Jerry Siegel a Joe Shuster. Superman tak byl jedním z prvních superhrdinů 

zobrazených právě v komisu, sám ale odstartoval takovou módní volnu, že se komiks 
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postupně stal jednou z hlavních platforem superhrdinů. Není od věci zmínit dvě největší 

americká komiksová vydavatelství, která se soustředí právě na superhrdinský komiks – DC 

Comics (Batman, Wonder Woman, Green Lantern) a Marvel Comics (Iron Man, Avengers, 

Spider-Man, X-Men, Hulk). Superman je už od svého počátku hlavní postavou DC Comics. 

 

Eco si všímá, že ačkoliv Superman není pozemšťan, je obdařen nadlidskými 

schopnostmi, má neomezenou sílu apod., čtenáři nic nebrání se s ním ztotožnit. Je neustále 

rozkročen mezi člověkem a héroem. Napomáhá tomu hlavně Supermanova druhá identita, 

novinář Clark Kent, plachý a nevýrazný člověk, který tráví většinu času nudnou prací 

v redakci. Díky postavě Clarka Kenta se tak i „accountant jakéhokoliv města může potají 

chovat naději, že se jednou taky promění v Supermana a vynahradí si ztracená léta, kdy žil 

jako průměrný člověk.“
95

  

 

Zdánlivou průměrností na první pohled trpí i hlavní hrdinové série 130: Bo, 

Valendiel Akendor / Křižák a princ Antoine. Explicitními superschopnostmi z nich oplývá 

jen princ Antoine, aluze na Malého prince, který dospěl a v mezičase se naučil 

obdivuhodně bojovat se svým pověstným mečem. Ve třetím dílu Antoine svou 

nadpřirozenou schopnost poprvé ukáže, kdy se po vzoru superhrdiny Flashe ze stáje DC 

Comics při běhu rozžhaví do ohnivé koule, aniž by shořel. To, že Nikkarin Flashe zná, 

dokazuje hned na první stránce prvního alba Odysea, kdy Bo pročítá komiks nazvaný 

„Konec světa“ s touto hlavním postavou. 

 
Obr. č. 10: NIKKARIN. 130: Čas hvězdoplavců. V Praze: Labyrint, 2015. s. 89. 
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Při vysvětlení Antoinových šermířských schopností Nikkarin využívá 

zakořeněného stereotypu, že prošel výcvikem východních (nejspíše čínských) mistrů. 

Právě fakt, že jedině díky učení východních mistrů je bojovník schopen dojít dokonalosti 

bojové techniky, je dalším použitým mýtem
96

. Ačkoliv se tedy nacházíme ve fiktivním 

prostředí plném fiktivních charakterů a zcela jiných technologických a vědeckých 

možností, východní učení zde pro jednodušší pochopení ze strany čtenáře dostává svou 

platnost. V naší evropské společnosti jednoduše je všeobecně chápanou zárukou kvality. 

Bojovník, který s posvěcením mistra úspěšně završí trénink, musí být neporazitelný. To 

konec konců Antoine následně i předvádí v boji. 

 
Obr. č. 11: NIKKARIN. 130: Čas hvězdoplavců. V Praze: Labyrint, 2015. s.49. 

 

Oba zbylí hrdinové si své superschopnosti v duchu Batmana museli také vybudovat 

/ vytrénovat. Podle všeho se jedná o lidi bez nadpřirozeného původu, ovšem s mimořádnou 

odvahou. Valendiel Akendor, který se v průběhu série mění na Křižáka, je proslulým 

lovcem hvězd a díky svým střeleckým schopnostem v přímé konfrontaci přemáhá 

několikanásobně větší skupinu nepřátel.  
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Bo je z celé trojice asi nejobyčejnější a nejvíce ztotožnitelný s průměrným 

čtenářem. Je bývalým vojákem, ale i přes své schopnosti v boji se superhrdiny na straně 

nepřítele nemá šanci. Ve většině potyček je spíše pozorovatelem, nebo přímo obětí. I 

přesto se jim nevyhýbá a vytrvale stojí na straně „dobra“. V duchu „dušínovské“ tradice 

v českém komiksu se naopak vrhá i do předem prohraných bitev. I přes jejich 

bezvýchodnost však vždy ctí pravidla fair-play – nejdříve vystřelí do vzduchu, než zaútočí 

na nepřátele. Konflikty se snaží nejdříve řešit dialogem a silou až v mezním případě. 

Kontrast s hlavními padouchy, kteří žádná pravidla nectí, připomíná wrestlingové 

archetypy popsané v asi nejznámějším eseji Rolanda Barthese. 

 

Skupina hlavních nepřátel kolem svého vůdce Lupuse navíc nadpřirozenými 

schopnostmi vládne – vše nasvědčuje, že všichni své schopnosti získali po nevysvětleném 

„velkém výbuchu“ a právě shromáždění co největšího počtu superhrdinů je Lupusovým 

hlavním cílem. Vytváří se tak skupina zjevně inspirovaná komiksem X-Men (Marvel 

Comics). Lupus, stejně jako Magneto, využívá zhrzenosti proměněných postav, kteří byli 

po mutaci zavrženi společností a plánuje velkou pomstu. 

 

V tváří tvář síle a početní převaze nepřátel nakonec všechny tři kladné hrdiny ze 

všeho nejvíce chrání neobyčejná síla vzájemného přátelství, které nemá limity. 

 

4.8 Mýtus přátelství až za hrob 
 

I mýtus přátelství až za hrob je jedna z nejpoužívanějších figur v dějinách 

literatury. Sumerský král Gilgameš by nikdy nebyl schopen přežít své výpravy bez pomoci 

věrného přítele Enkidua. 

 

Pro inspiraci ale není nutné chodit daleko do historie, dokonce ani mimo české / 

československé území. Nikkarin zde totiž navazuje na dobře známou „klubáckou tradici“ 

komiksu reprezentovanou Rychlými šípy
97

, v jistém ohledu ale třeba i čtveřicí ze 

Třeskoprsk – Čtyřlístkem. 

 

Přátelství v těchto komiksech je zahnáno až na úplnou mez. Mýtus přátelství zde 

vytváří natolik vzdálený ideál, že se zcela odtrhává od reality. To ukazuje i Nikkarin, když 

postavy nechává jít do smrtelného nebezpečí, jen aby pomohly „příteli“, kterého sotva 

poznaly. Valendiel Akendor se k hrdinům například připojí poté, co mu Bo s Antoinem 

zachrání život v nerovném boji s Lupusovým gangem. Svůj záměr pak vysvětluje 

v rytířských románech hojně používanou zápletkou: 

 

„Tím, že jste mi pomohli, jste se dostali na jejich seznam. A z toho vás škrtnou, jen 

když budete mrtví. Takže mojí povinností je vás následovat, ať už půjdete kamkoliv.“
98

 

 

Zavedení postavy dospělého malého prince se v kontextu tohoto chování jeví jako 

velice zdařilý tah – právě Malý princ totiž ve „své“ pohádce (Antoine de Saint-Exupéry, 

1943)
99

 představuje archetyp opuštěnosti a bezvýchodné samoty, čímž vchází 
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 Rychlé šípy mají v prvním dílu i malé cameo, když se Bo ztratí v labyrintu města.  

NIKKARIN. 130: Odysea. Labyrint, 2009. s. 82. 
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 NIKKARIN. 130: H.Z.A.O. V Praze: Labyrint, 2010. s. 96. 
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 Česky vyšlo poprvé v překladu Zdeňky Stavinohové v roce 1959. 

SAINT-EXUPÉRY, Antoine de. Malý princ. Praha: SNDK, 1959. 
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s Nikkarinovým velkým princem do kontrastu. Šťastné shledání s přáteli Boem a 

Valendielem Akendorem tak vlastně Malému princi vytváří alternativní happyend.  

 

Obr. č. 12: NIKKARIN. 130: H.Z.A.O. V Praze: Labyrint, 2010. s. 96. 

 

4.9 Mýtus věčné odplaty 
 

Jen postava Valendiela Akendora / Křižáka má ve 130 jasně vymezený cíl cesty, 

který konstantně sleduje.  Je jím ručně psaný seznam nepřátel, který znázorňuje jeho touhu 

po odplatě za blíže nespecifikovaný čin (můžeme se jen domnívat, že Lupus a jeho banda 

má prsty ve smrti jeho přátel, posledních lovců hvězd a nejspíše i jeho lásky). Na počátku 

prvního dílu ho sledujeme odškrtávat čtvrté jméno z pěti. Zbývá už jen jméno úhlavního 

nepřítele Lupuse, které nebude přeškrtnuté ani na konci třetího dílu.  

 

Podobně jako u mýtu přátelství až za hrob i zde je odplata vystavěna v tom 

nejextrémnějším pojetí. Valendiel je pro ni ochoten zemřít a žene se bezhlavě do nebezpečí 

jen s vidinou této touhy.  
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Ukazuje to na jeden neméně podstatný rys – postavy ve 130 upřednostňují hodnoty 

před vlastním životem. Popřením základního lidského pudu strachu ze smrti popírají samé 

základy lidské existence a dostávají se na úroveň nesmrtelného božstva. Nebo pošetilých 

bláznů. 

 
Obr.  č. 13: NIKKARIN. 130: Odysea. V Praze: Labyrint, 2015. s. 41. 

 

4.10 Mýtus všemocné technologie, která nám přináší víc problémů než 

užitku (Mýtus konce světa) 
 

Ve světě po výbuchu je cítit podivné bezvládí. Tento svět nemá žádný řád. Celý první 

díl Bo prochází od místa k místu, aniž by bylo zřejmé, zda jeho cesta má konkrétní cíl. Jak 

už napovídá první název prvního dílu Odysea, Bo hledá v duchu bájného Odyssea 

především sám sebe a prostřednictvím tohoto poznání cestu domů (Přímý odkaz na 

Odyssea je i kresba trojského koně, kterou Bo dostává od Foxy při prvním setkání. Foxy 

přitom knihu Illias a Odysseia
100

 označí za svou nejoblíbenější.). Podobně bezprizorní jsou 

i další postavy, které jako by nacházely sebeurčení až společným setkáním a přátelstvím.  

 

Apokalyptické pouštní prostředí, nápadně připomínající počítačovou hru Fallout
101

, 

filmy Mad Max nebo Moebiovy komiksy beze slov Arzach (Moebius, 1976; v češtině 

vydala poprvé Crew v roce 2012) a 40 dní v poušti B (Moebius, 1999), je na první pohled 

výbuchem ochromené, lidé v něm ale dále žijí. Dokonce se zdá, že si samotný výbuch ani 

nevybavují.  

 

Ačkoliv bez závěrečného dílu není zřejmé, kdo za výbuchem stojí, je patrné, že byl 

způsoben lidmi – vše naznačuje tomu, že byla zbraň použita jako součást válečného 

konfliktu, kterého se samotný Bo také účastnil. Je nicméně jisté, že časová osa světa 130 se 

dělí na období před výbuchem a po něm. Zdánlivé bezčasí a bezprizornost hlavního hrdiny 

značí, že svět, jak ho známe, s výbuchem skončil a dochází k ustavení nových pořádků. 

Konec světa je zde jen obrazný, ale nepostrádá svou symboliku. 
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 Do češtiny poprvé přeloženo Antonínem Liškou jako Homérowa Odyssea v roce 1844. Ilias ve zkrácené 
podobě poprvé vyšla v roce 1801 v překladu Jana Nejedlého. 
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 37 

Myšlenka, že lidstvo vynalezne technologii, která ho následně zahubí, je jedním 

z leitmotivů sci-fi žánru. Je samozřejmě vlastní i sci-fi komiksu. Nebezpečnost technologií, 

které se lidstvu vymknou z ruky, zaznamenáváme i v Incalu (Jodorovsky, Moebius, 1981 – 

1989, v češtině poprvé vydala Crew v roce 2011), Metabaronech (Jodorovsky, Gimenez, 

1992 – 2003, v češtině poprvé vydala Crew v roce 2014) nebo třeba Světu Edeny 

(Moebius, 1983 – 2001, v češtině poprvé vydalo Argo v roce 2018). Jedná se o tzv. 

eschatologické mýty, které provázejí lidskou společnost od jejích počátků. 

 

Výbuch neznámého původu však ve 130 není jedinou ohrožující technologií. Je jím i 

zmiňovaná vesmírná loď Astronautilus (viz Mýtus neporazitelného vzdušného korábu). 

Nenápadnou hrozbou však postupně začínají být i roboti, kterým výbuch za neznámých 

okolností daroval život. 

 
Obr. č. 14: NIKKARIN. 130: H.Z.A.O. V Praze: Labyrint, 2010. s. 87. 

 

4.11  Mýtus oživlých robotů  
 

Bo: „Ten robot, všimni si, když hraje na tu kytaru, dělá chyby. Jako by měl nějak chybné 

algoritmy. Všeobecně se s roboty v poslední době něco děje“ 

Antoine: „Ano, s roboty se opravdu něco stalo a nejspíš bych pro tyto „chybné algoritmy“ 

nenašel lepší pojmenování, než že jsou živí.“
102

 

 

V českém prostředí je dostatečně známá etymologie slova „robot“, které ve 

vědeckofantastickém dramatu R.U.R. poprvé přináší spisovatel Karel Čapek. Srovnatelný 
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význam pro lingvistickou rovinu této problematiky má ruský spisovatel Isaac Asimov, 

který ve svých románech zavádí od té doby univerzální pojem robotika. V povídce Hra na 

honěnou (1942) poprvé definuje tři základní zákony robotiky. Obecně v nich platí, že by 

robot nikdy a za žádných okolností neměl ublížit člověku. Co když ale robot získá vlastní 

vědomí a možnost rozhodovat o svém osudu nezávisle na svých stvořitelích?  

 

Právě na tuto otázku se snaží odpovídat celá řada sci-fi filmů a seriálů a 

v neposlední řadě i komiksů. Jeden z největších seriálových hitů roku 2016 Westworld 

z produkce HBO, inspirovaný stejnojmenným filmem z roku 1973, například roboty (v 

seriálu nazývané výtvory) zobrazuje vzhledově k nepoznání se skutečnými lidmi. Výtvory 

si postupně začínají uvědomovat, že jsou pouze podřadnými otroky lidí a tomuto postavení 

se snaží vzepřít. Proč by měli mít jiná práva než lidé? 

 

Technologický pokrok série 130 tak daleko jako u Westworldu nedosahuje. Roboti, 

kteří vypadají jako roboti z dnešních dnů, se o vzpouru prozatím nesnaží. Setkáváme se 

s nimi v okamžiku, kdy jsou sami uvrženi do překvapení. Sami nerozumí tomu, co se 

s nimi stalo a jak je možné, že najednou mohou myslet.  

 
Obr. č. 15: NIKKARIN. 130: H.Z.A.O. V Praze: Labyrint, 2010. s. 36 a 37. 

 

Mýtus, že roboti kolem nás najednou „ožijí“, se s postupující technologickou 

vyspělostí začíná stávat stále větší obavou současné civilizace a ačkoliv stav, kdy roboti 

převezmou svůj život do svých rukou, je stále ještě doménou sci-fi žánru, už i dnešní 

společnost se setkává s prvními náznaky tohoto vývoje – první smrt lidského pasažéra ve 

voze s plně autonomním řízením apod. 
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4.12  Mýtus ráje 
 

Podobně jako „oživnutí“ robotů je i zobrazení ráje ve 130 spíše epizodickou záležitostí 

bez jasného propojení s hlavním narativem. Vše ale nasvědčuje tomu, že obě skutečnosti 

mají vzájemnou souvislost. 

 

V kapitole Zahrada v druhém dílu Hodní, zlí a oškliví Bo s Antoinem náhodou objeví 

opuštěnou zahradu ohraničenou vysokými zdmi města zaměřeného na výrobu robotů. 

Město se jeví opuštěně a výrobní linky s roboty se nepohybují. U vchodu do zahrady je 

všeříkající plakát: 

 

Elektro  

Droidi  

Eko  

Nano. 

 

Když oba do zahrady vejdou, čtenáři se poodkryje příběh dvou robotů – A1 a E2 

(explicitní odkaz na Adama a Evu) – kteří si podávají jablko (pravděpodobně jablko 

poznání). Přičemž hned v předcházející kapitole se hrdinové dozvídají o projektu Genesis. 

Samozřejmě se nejedná o náhodu. Nikkarin úmyslně zavádí mýtus stvoření spojený 

se samými kořeny křesťanské civilizace do světa robotů, kteří snad mají vládu převzít. 

Jablko poznání může být právě tím symbolickým krůčkem k jejich úplně autonomii. 

 
Obr. č. 16: NIKKARIN. 130: H.Z.A.O. V Praze: Labyrint, 2010. s. 59. 

 

I přes fakt, že implikace o převzetí světa roboty může z lidského pohledu působit 

negativně, série 130 se tuto informaci sdělit nesnaží. Právě naopak. Roboti jsou 

humánnější než samotní lidé. Robot ze série EDEN, který se čtenáři zobrazuje už v prvním 

díle série, při každém svém kroku vytváří zelenou oázu uprostřed pouště.  Jako by roboti 

měli obnovit ztracený řád světa po výbuchu, který lidé nenávratně poškodili. To lidé zde 

nepřestávají bojovat mezi sebou, přičemž nelze říct, že by pro obnovení řádu dělali něco i 
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kladní hrdinové. Ti se také účastní pokleslých potyček bez výraznějšího přesahu pro dobro 

světa. Roboti ale vrací světu rovnováhu. Jsou moudřejší než lidé. 

 

Pojetí ráje v komiksu je mimořádně zajímavým prvkem, Nikkarinův narativ je 

v tomto ohledu velice inovativní. Obvyklé pojetí ráje se standardně přizpůsobuje lidem a je 

pregnantně vyjádřeno například ve Světě Edeny kreslíře Moebia: 

 

Dva potulní kosmičtí mechanici (Stel a Atan) vysoce technicistní společnosti se 

svou vesmírnou lodí ztroskotají na neznámé planetě, kde, na rozdíl od jejich domovské 

planety plné nerostného elementu, je především zeleň – ne náhodou se planeta jmenuje 

Edena. 

 

Tváře obou hrdinů nemají žádné osobité rysy, nedlouho po ztroskotání však musí 

umělou výživu nahradit přírodní stravou. V tu chvíli znovunalézají lidskou podobu, 

dorůstají jim vlasy, prosazuje se zpět jejich mužská a ženská identita. Z Atan se stává 

Atana a Stel k ní brzy zahoří láskou. Archetyp prvního muže a ženy na Zemi je úplný 

(Moebius, 2018). 

 

4.13 Mýtus křesťanských kořenů  
 

Z křesťanství série 130 nepřebírá jen mýtus ráje. Ačkoliv jsme ve světě, o kterém se 

můžeme jen domýšlet, že odpovídá Zemi, s civilizací, která by mohla být stejná jako ta 

naše o několik (možná i stovek) let v budoucnosti, vystupují tu do popředí principy, které 

uznává evropská kultura „tady a teď“.  

 

I přes násobně větší technologickou vyspělost staveb zde stále hrdinové míjejí 

křesťanské kostely nebo čtou Starý zákon (konkrétně První knihu Mojžíšovu Genesis 

pojednávající o stvoření světa). Přímo tak na kořeny křesťanské kultury navazují. 

 
Obr. č. 17: NIKKARIN. 130: H.Z.A.O. V Praze: Labyrint, 2010. s. 91.  

 

U hrobů proto také nacházíme symbol kříže, kříž má po svém zmrzačení na kápi i 

postava od té doby přezdívaná jako Křižák – Valendiel Akendor. Pojmenování Křížák u 

této postavy, směřující za svou věčnou odplatou, znovu není náhodné. Historicky v dnešní 

civilizaci přetrvává vědomí, že tito rytíři také s odhodláním vystupovali do bitev za 
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důležité ideály tehdejšího světa, často v početní nevýhodě. V tomto kontextu je zajímavé, 

že se zde vůbec nedostává pozornost například židovským symbolům, které k evropské 

kultuře náleží stejným dílem jako ty křesťanské.  

 

Odpovídá to ale zkratkovitosti mýtů – i zdánlivě neznámé sci-fi světy dotvářejí 

notoricky známé symboly, aby měl čtenář pocit, že se s prostředím dokáže ztotožnit. Tyto 

světy však nemůžeme považovat za realistické, proto není možné očekávat ani kompletní 

obraz reality. 

 
Obr. č. 18: NIKKARIN. 130: H.Z.A.O. V Praze: Labyrint, 2010. s. 81. 

 

4.14  Mýtus cestování v čase 
 

Současná sci-fi komiksové tvorba ukazuje, že by se v případě 130 nejednalo o 

plnohodnotné sci-fi, kdyby zde nebylo možné cestovat v čase. Nikkarin tuto možnost 

zavádí s koncem druhého dílu série. Je ovšem nutné poznamenat, že se nejedná o vědomé 

cestování časem a jeho příčiny lze znovu hledat ve velkém výbuchu. 

 

Výbuch údajně vytvořil tzv. „chronooblasti“, místa se silným časoprostorovým 

zakřivením, v jejichž středu čas plyne pomaleji než v okolním světě. Bo do jedné 

chronooblasti vběhne nevědomky při honičce s nepřáteli a Antoina s Křižákem o pár 

okamžiků později potkává o necelých jedenáct let starší. Fenoménu cestování v čase ve 

130 nelze vědomě využít, nejedná se o lidský vynález, a proto se ani nedá zcela vysvětlit.  
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Tradiční příběhy zahrnující cestování v čase se obvykle potýkají s velkým počtem 

logických nedostatků a nepřesností. I to může být důvodem, proč Nikkarin cestování 

v čase kromě několik fyzikálních pouček raději příliš nevysvětluje a hlouběji se k němu 

nevrací. Bo se tedy se svým osudem nezvykle rychle smiřuje, překvapení po několika 

větách odezní. 

 

 
Obr. č. 21: NIKKARIN. 130: Čas hvězdoplavců.. V Praze: Labyrint, 2015. s. 28. 

 

4.15  Mýtus zaostalé indiánské kultury 
 

V dialozích hlavních postav se členy indiánského kmene v druhé knize Hodní, zlí a 

oškliví Nikkarin do velké míry využívá mnoha stereotypních předsudků, které o 

domorodých indiánech v českém prostředí přetrvávají. Jistě i díky silné větvi dobrodružné 

rodokapsové literatury, kterou mimo jiné reprezentují knihy o Vinnetouovi a Old 

Shatterhandovi Karla Maye. 

 

„Tak tedy nyní zoveme lid z hory svými přáteli.“ 
103

 

 

V první řadě Nikkarin v dialozích radikálně mění používaný slovník postav. 

Jeskyně se mění v „sluj poznání“, postavy žádají o setkání s „mocným duchem“ a ze strany 

náčelníka jsou nazývání „ctihodnými poutníky“. S proměnou dialogů přichází i speciální 

protokol, na který postavy zcela automaticky přistupují. O setkání s duchem se tedy 

nejdříve musí požádat náčelník kmene. Samotný příchod k náčelníkovi je doprovázen 

úklonami atp. 
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Výjimkou ve stereotypním vidění indiánů není ani způsob jejich oblékání. Náčelník 

je zahalen ve zdobeném kabátu, jeho kůže na rukou a kolem očí je pokryta tetováními, za 

uchem má ptačí pera a v uších honosné náušnice. Ostatní indiáni jsou polonazí (včetně 

některých žen a dětí), přičemž se vyznačují podobnými prvky jako náčelník. 

Konstrukt zaostalé kultury je ovšem nejvíce patrný v myšlenkové rovině. Ačkoliv 

jsou indiáni popisovaní jako izolovaný kmen, pro hlavní hrdiny není problém je nalézt a 

zkontaktovat – dokonce využívají jakéhosi obecného povědomí, že tento kmen v dané 

oblasti existuje.  

 

Jejich kontakt probíhá hladce – indiáni na přítomnost cizinců nereagují nijak 

překvapeně. Není tedy nejmenší důvod si myslet, že indiáni nemají přístup k vědění 

„vyspělé“ civilizace. Proto je překvapením nejen to, že nalezený hologram zaměňují za 

mocného ducha, ale i to, že skrytou populaci v bunkru sami už dávno neobjevili. To, co se 

hlavním hrdinům daří během chvíle, indiánský kmen se svou myšlenkovou vyspělostí 

nebyl schopen odhalit příliš dlouhou dobu. 

Obr. č. 22: NIKKARIN. 130: H.Z.A.O. V Praze: Labyrint, 2010. s. 50. 

 

4.16  Mýtus osudové lásky 
 

Až do třetího dílu Čas hvězdoplavců si čtenář musí počkat na první závan lásky v sérii 

130. Láska, potažmo celý milostný život postav, je do té doby naprostým tabu a na scénu 

nevstupuje ani prostřednictvím epizodického dialogu. Už druhý díl Hodní, zlí a oškliví ale 

přináší důkaz o tom, že si Nikkarin milostnou zápletku pečlivě připravuje. Hlavní hrdina 

Bo potkává Foxy ještě jako dívku a vlastně úplnou náhodou při objevení bunkru číslo 157 

za pomoci indiánského kmene.  

 

Při jejich rozloučení jsme svědky následujícího dialogu: 

 

Foxy: „Na shledanou, Bo.“ 

Bo: „Ahoj, Foxy.“ 

Foxy: „Uvidíme se ještě někdy?“ 

Bo: „Kdo ví. Všechno je možné.“
104
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Foxy Boovi předala svou kresbu dřevěného trojského koně a bystrý čtenář 

zpozorněl, ale zbytek druhého dílu nenasvědčoval tomu, že by epizoda s Foxy měla mít 

pokračování. Až po pěti letech od vydání druhého dílu vychází Čas hvězdoplavců, který 

epizodě dává nový smysl.  

 
Obr. č. 23: NIKKARIN. 130: Čas hvězdoplavců. V Praze: Labyrint, 2015. s. 39. 

 

Jak už víme, svět kolem Boa po jeho průchodu „chronooblastí“ zestárl o necelých 

jedenáct let. To je příhodná (a rozhodně ne náhodná) doba, aby Foxy stihla z dívky dospět 

v ženu. Teď už jen zbývá připravit scénu pro jejich setkání. Nikkarin tento proces nijak 

nezdržuje a Val spolu s Antoinem přináší Boa zmrzačeného počáteční bitvou do cirkusu. Je 

jen řízením šťastného osudu, že zde po svém probuzení potkává tajemnou Vivi Vixen, což 

je umělecké cirkusové jméno dobře známé dívky Foxy. Logická souslednost dalších 

událostí je přirozená, i bez explicitního vyznání je zřejmé, že oba hrdinové nemají na výběr 

a dříve nebo později se zamilují jeden do druhého. 

 

Nikkarinova škodolibost se projeví s koncem třetího dílu, kdy je po další potyčce 

s Lupusovým gangem Foxy spolu s Antoinem unesena. Antoinovi se po dramatickém 

objevu jeho dalších superschopností podaří uprchnout, Foxy ale zůstává uvězněna na 

Astronautilu.  

 

Nakonec je to tedy právě Foxy, jejíž osud je použit jako hlavní cliffhanger
105

 na 

poslední čtvrtý díl, což je po absenci lásky v prvních dvou dílech minimálně překvapivé.  
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4.17  Mýtus dokonalého úkrytu 
 

Seriál Ztraceni nebo již zmiňovaná hra Fallout zavádí další technologický mýtus, u 

nějž by mělo dojít k zásadnímu zpochybnění. Opravdu je možné vytvořit bunkr, kde může 

celé společenství lidí bez zásadních komplikací přežívat nespecifikovaně dlouhou dobu? 

Nikkarin takový bunkr zobrazuje. 

 

Bunkry se vyskytují napříč celým známým universem série 130. Je dokonce i více než 

pravděpodobné, že název série 130 s názvem bunkru přímo souvisí. Bunkr s číselným 

označením 130 Bo nachází hned na počátku svého putování v prvním dílu Odysea. 

Jediným efektem tohoto bunkru však jsou halucinace v duchu Alenky v říši divů. Ve chvíli, 

kdy Bo nalezne plynovou masku, je vysvobozen a s radostí odtud prchá. 

 

Ve světě „na povrchu“ panuje přesvědčení, že mnoho lidí, kteří se před výbuchem 

ukryli do bunkrů, dosud neví, že už mohou ven a žádné nebezpečí jim nehrozí. Toto 

přesvědčení vchází do přímého kontrastu s popisovanou technologickou vyspělostí. Jak je 

možné, že je bunkr způsobily k přežití mnoha lidí a nedisponuje ani základní technologií, 

která by dokázala změřit množství radiace na zemi?  

 

Mýtus dokonalého úkrytu, který přijde vhod poté, co lidstvo Zemi nenávratně poškodí, 

se ve sci-fi obvykle projektuje do vzdálených galaxií a planet (Mars). Ani tento způsob 

zobrazení však není výjimečný, ačkoliv už se nevysvětluje, kde tato podzemní civilizace 

získává kyslík a další živiny potřebné k dlouhodobému přežití. Stejně jako u dalších mýtů 

však není žádoucí pokládat doplňující otázky. 

Obr. č. 24: NIKKARIN. 130: H.Z.A.O. V Praze: Labyrint, 2010. s. 29. 
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4.18 Mýtus rozhodující bitvy 
 

Je jen jeden mýtus týkající se čtvrtého dílu, který můžeme odhalit i navzdory absenci 

pokračování zamýšleného pod názvem Poslední lekce. Jde o závěrečnou velkou bitvu, 

která rozhodne o dalším směřování světa. Rozhodne, zda vyhraje světlá nebo temná strana 

síly. 

 

Na její přítomnost jsme totiž pečlivě připravováni již od prvních potyček s Lupusovým 

gangem. Ať už bude její vyznění jakékoli a ať už bude velkolepá, nebo třeba méně 

výrazná, série si žádá o adekvátní zakončení. Právě dojem adekvátního zakončení 

k podobným koncům donutí většinu tvůrců a už podle klasicistního rozvržení děje 

v dramatu (expozice, kolize, krize, peripetie, katastrofa) je to nanejvýš logické. Není totiž 

tak docela pravda, že by důležité postavy byly zcela nesmrtelné. Veškeré menší potyčky 

přežívají, jenom aby úspěšně došli k té největší – závěrečné. Jen v této bitvě jsou přípustné 

ztráty i na straně hlavních hrdinů. 

 

Tento narativ je například aplikován na celou sérii Star Wars. Divák je prostřednictvím 

menších potyček připravován na finální střet, po kterém epizoda končí. Tvůrce už poté 

nemůže vyprávět nic epičtějšího – po zničení Hvězdy smrti už není prostor na rozehrání 

nového příběhu. Podobný osud čeká i sérii 130, pokud tedy bude ukončena. 

 

Závěrečný dialog mezi Boem a Valem, kteří zůstali sami (ještě netuší, že Antoine 

Lupusovi uprchl), ukazuje, že vyústění této série je nevyhnutelné: 

 

Bo: „Co budeme dělat?“ 

Val: „Nevím, Bo.“ 

Bo: „Unesli Foxy. Kdo ví, co je s Antoinem a dalšími lidmi z cirkusu.“ 

Bo: „Mám strach, Vale.“ 

Val: „Já taky.“ 

Val: „Zvlášť proto, že se to všechno děje kvůli mně. Je to moje vina, to já začal tuhle 

válku.“
106

 

 

 
Obr. č. 25: NIKKARIN. 130: Čas hvězdoplavců. V Praze: Labyrint, 2015. s. 91. 
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5 Reflexe českých médií  
 

I přes stále ubývající prostor kulturních rubrik českých tištěných i internetových 

periodik, komiksový kreslíř a scenárista Nikkarin získal už od prvního dílu série 130 

nadprůměrnou pozornost recenzentů a kritiků. 

 

Tento fakt je možné přisoudit několika faktorům. Jeho knihy vznikají v propagačně 

zdatném nakladatelství Labyrint Joachima Dvořáka. Dvořák v několika svých rozhovorech 

přímo přiznává, že do Nikkarina vložil své velké naděje.  

 

Po úspěchu komiksové trilogie Alois Nebel autorů Jaroslava Rudiše (scénář) a 

Jaromíra Švejdíka (kresba)
107

 jen několik let před vydáním prvního dílu 130 (jednotlivé 

díly Aloise Nebela se jmenují: Bílý potok 2003, Hlavní nádraží 2004 a Zlaté Hory 2005; 

souborně pak 2006) se tato slova nedají brát na lehkou míru.  

 

Dvořák uvádí, že knih z trilogie s málomluvným sudetským nádražákem Nebelem 

se prodalo přes 30 000 výtisků
108

, což je na českém trhu vizitkou opravdu úspěšného 

bestselleru a v Labyrintu odstartoval důvěru v komiksové projekty začínajících (i 

zavedených) českých autorů.  

 

Důvěru v komiks ale nezískal jen Labyrint. Úspěch Aloise Nebela postupně 

přesvědčil i knihkupce, kteří na počátku milénia komiks na svých pultech vůbec nechtěli 

vystavovat. 

 

„Když jsme před osmi lety začali vydávat Aloise Nebela, potýkali jsme se s nezájmem 

knihkupců, komiks byl pro ně segment, který do knihkupectví nepatří.“
109

  

 

I proto ještě první náklad prvního dílu Odysea tvořilo jen tisíc výtisků – ten však 

byl během několika let zcela rozebrán a v roce 2015 Labyrint vydává druhé, doplněné 

vydání. Klasický dotisk pak potkal i druhý díl série Hodní, zlí a oškliví. I přes vyprodané 

náklady prvních dvou dílů Labyrint překvapivě pro třetí díl vytváří crowdfundingovou 

kampaň na serveru Katalyzátor.cz, kde následně cílovou částku 50 000 Kč vybírá bez 

výraznější námahy. 

 

Podstatnou roli ve výběru kritiků jistě sehrálo i Nikkarinovo mládí. První vydání 

prvního dílu vyšlo už v roce 2009, tedy v Nikkarinových 22 letech. Nikkarina navíc 

obestírá zajímavý příběh kreslíře samouka, který svůj výtvarný styl získal bez jakéhokoliv 

akademického výtvarného vzdělání. Ve stejném roce, kdy vydává Odyseu, pak také 

vyhrává prestižní cenu Muriel za nejlepší krátký komiks publikovaný v komiksovém 

sborníku Bunkr, což ho etabluje i mezi akademickou obcí. 

 

Neméně podstatným aspektem je také už samotný fakt, že se jedná o českého 

autora, který bez problému (na rozdíl od překladových autorů) může českému periodiku 

poskytnout rozhovor bez nutných jazykových znalostí redaktora. Obecně také platí, že jsou 

čeští tvůrci českými čtenáři lépe přijímáni. 
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Celkově byly v českém prostředí s pomocí monitoringu médií NEWTON Media, 

a.s. nalezeny čtyři recenze na první díl (A2, iLiteratura, Reflex, Komiksárium), pět recenzí 

na druhý díl (Mladá fronta DNES, Lidové noviny, iLiteratura, Sarden, TopZine) a šest 

recenzí na díl třetí (Respekt, iLiteratura, Komiksárium, Klub Knihomolů, Týdeník 

Rozhlas, E15). Není však možné vyloučit, že bylo celkové množství ještě větší, naopak je 

to vzhledem k nestálosti internetových zdrojů vysoce pravděpodobné. 

 

Právě kvůli ubývajícímu prostoru se většina recenzí nespecializovaných periodik 

omezuje na několik odstavců textu, ve kterých zbývá místo jen na letmé popsání děje a 

ploché charakteristiky postav a příběhu (Respekt, Reflex). Specializované weby ale tento 

deficit nahrazují. Weby iLiteratura a Komiksárium nabízí obsáhlou recenzi téměř u všech 

dílů série 130.  

 

Výraznou výhodou mainstreamových periodik je pak publikování obsáhlého 

rozhovoru s autorem (Xantypa, iDnes) nebo s knižním nakladatelem. Právě zde pak také 

vznikají profilové texty pokrývající celou komiksovou tvorbu daného roku / několika let 

(Reflex, Víkend HN, Ekonom). 

 

Pro české prostředí je také charakteristické, že komiks (obecně literaturu) pokrývá 

pro různá periodika stále stejný omezený počet recenzentů – napříč médii (a šesti lety, kdy 

trilogie vznikala) se tedy opakovaně setkáváme se jmény Radima Kopáče (Ekonom, 

Týdeník Rozhlas, Mladá fronta DNES), Richarda Klíčníka (Reflex, iLiteratura) nebo Pavla 

Mandyse (Hospodářské noviny, Lidové noviny, iLiteratura). V tomto kontextu je důležité 

zmínit názorovou stálost těchto recenzentů, protože výtky zmiňované v recenzi prvního 

dílu se v obměnách pravidelně opakují i u recenzí dílů následujících. Díky tomuto srovnání 

také tito recenzenti ze všech nejlépe vykreslují autorův tvůrčí vývoj, což je pro čtenáře 

velmi cenné. 

 

„Na Nikkarinově tvorbě je zatím opravdu hodně vidět, jak moc má rád Moebia. A 

odráží se to nejen ve stylu kresby, ale i v designu oblečení postav anebo v poetice 

vyprávění obecně. Nicméně je k tomu třeba jedním dechem dodat: vzhledem k 

Nikkarinově stále ještě poměrně útlému věku je velmi pravděpodobné, že se z gravitačního 

pole francouzského kreslířského titána brzy vymaní.“
110

 

 

Je až s podivem, kolik českých recenzentů Nikkarinovi vyčítá tvůrčí vliv 

francouzského kreslíře Jeana Girauda / Moebia. Zarážející je to i proto, že nejzásadnější 

Moebiovo dílo – Incal – v češtině vychází až dva roky po vydání Odysey. Nelze proto 

tvrdit, že by v době vydání prvního dílu byl český trh Moebiem jakkoliv přesycen, dokonce 

je pravděpodobné, že běžní čtenáři tohoto tvůrce, u kterého inspiraci jeho dílem přiznává i 

ikona českého komiksu Kája Saudek, v mnoha případech ani neznali.  

 

Zároveň není zcela zřejmé, proč by inspirace Moebiovým dílem měla být pro 

Nikkarinův tvůrčí vývoj závadná – ne náhodou byl Moebius jedním z nejuznávanějších 

světových tvůrců. Inspirace navíc probíhá zejména v rovině techniky kresby a zvolené 

poetiky, příběh už je (až na vybrané motivy) do velké míry autonomní. 

 

Podobně to platí i u výtky „saudkovských“ ženských postav, které navíc pohříchu 
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docházejí argumenty. Nikkarinovy ženské hrdinky se těm Saudkovým podobají jen velice 

nepřímo. 

 

Srovnání se Saudkem se Nikkarinovi dostává i v pozitivní rovině. Recenzenti 

oceňují ambicióznost jeho díla – od záměru Miloše Macourka a Káji Saudka na 

jedenáctidílné album o Muriel zde podobně rozsáhlý projekt nikdy nebyl realizován. 

Myšlenka tetralogie o více než 400 stranách je proto v našem prostředí přinejmenším 

výjimečná. 

 

Recenzenty v tomto ohledu vedle Nebela napadají další důležité paralely s 

ambiciózními českými komiksovými projekty, které 130 předcházely. Zmiňují trilogii 

Monstrkabaret Freda Brunolda, v první řadě ale jde o Oskara Eda talentovaného 

slovenského scenáristy a výtvarníka Branka Jelinka. 

 

Radim Kopáč podobnost s Oskarem Edem shrnuje následovně v Nikkarinův 

neprospěch: „…imaginativní potenciál takového Branka Jelinka (viz rovněž nedokončená 

série v hlavní roli s Oskarem Edem) Nikkarin nemá. Jeho postapokalyptické krajině 

zabydlené zbytkem lidí a mutanty všeho druhu chybí hrůza, iracionální energie; čtenáři je v 

ní docela příjemně. To platí ostatně pro celou ságu.“
111

 

 

Kopáč je ze všech recenzentů k Nikkarinově stylu nejkritičtější. Vyčítá mu i 

amatérskou úroveň kresby: „nemotorně zpracovaná figura mu v prvních dvou dílech série 

brala zbytečně body.“
112

 Ale i nedostatky ve scénáři, který údajně stojí jen na „polaritě 

dobro-zlo a dějové struktuře zkopírované z počítačové hry“
113

. 

Naopak u Richarda Klíčníka je v recenzích pro iLiteraturu patrná snaha o zaujetí 

kladného postoje. Moebiovy inspirace Nikkarinovi nijak nevyčítá, nachází například i 

paralely s tvorbou básníka Ivana Blatného a zejména vyzdvihuje ty aspekty, které Kopáč 

odsoudil: 

 

„Je čiré potěšení ponořit se do stránek Hodných, zlých a ošklivých a proplouvat po 

podivně zpomaleném světě na křídlech pečlivé kresby a melancholického humoru, hledat v 

kresbách detaily odkazující (podobně jako tomu bývalo u Saudka) na nejrůznější literární i 

běžné reálie a zkrátka si užívat komiks, který není primárně založen na textu, ale na 

obrazových asociacích. Zejména ona obraznost je na české scéně něco, co jsme zde v 

podobné míře od dob velkého Káji Saudka nezaznamenali.“
114

 

 

Pro vymezení celkového kontextu českého novinářského prostředí je nutné zmínit, 

že ze tří zmíněných recenzentů se jako novinář živí jen Pavel Mandys. Richard Klíčník do 

pozice publicisty přechází z redakce nakladatelství Argo a Radim Kopáč trvale působí v 

Oddělení literatury a knihoven na Ministerstvu kultury ČR. Toto rozdělení odpovídá realitě 

českých kulturních rubrik, jejichž obsah do velké míry tvoří nehonorovaní nadšenci a 

milovníci žánru, kteří si prostředky obstarávají z jiných zdrojů. Při této situaci je ale také 

obtížné nastolit obecná pravidla objektivity, ačkoliv je zřejmé, že se o ni všichni zúčastnění 

snaží. 
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Závěr 

 
Komiksová kultura v letech po roce 2000 zažívá (nejen) v České republice svůj 

zlatý věk. Pozice „comics studies“ už je v českém akademickém prostředí trvale ukotvena 

a komiks je díky tomu (možná úplně poprvé v celé své nedlouhé historii) považován za 

seriózní žánr, který nepatří jen dětem a pokleslému publiku, ale i náročnému čtenáři. Tomu 

odpovídá i žánrová různorodost, která sahá od realistických zobrazení běžného života 

(Alois Nebel) po vykreslení rozmanitých sci-fi světů reprezentovaných například sérií 130 

mladého tvůrce Nikkarina. 

 

Mytologická analýza série 130 je výrazně ovlivněna absencí posledního dílu 

Poslední lekce. I přes prvotní mediální prohlášení ze strany nakladatelství Labyrint, že 

čtvrtý díl vyjde hned následující rok po dílu třetím, zůstávají tyto naděje nenaplněny i 

v roce 2018 a samotný Nikkarin přiznává, že je dokončení čtvrtého dílu v nedohlednu.  

 

Je ovšem nutné zmínit, že výsledky analýzy mýtů nepřítomností čtvrtého dílu nijak 

zásadně netrpí. Právě naopak. Analýza ukazuje svět mýtů jako ohraničenou látku, která už 

nepotřebuje hledat další významy. Jedinou nevýhodu tak shledáváme v nemožnosti 

postihnout i další mýty v sérii 130 (ačkoliv předpokládáme, že i nyní je možné nalézt další 

mytologické motivy, které unikly naší pozornosti) a snad i mírné nepřesnosti některých 

analyzovaných mýtů, kde bylo nutné předjímat budoucí děj. 

 

Zásadní je zjištění, že Nikkarin na 352 stranách využívá velkého množství mýtů. 

Vědomě přiznanými inspiracemi zároveň ukazuje, že mýty používá záměrně. Není na tom 

konec konců nic neobvyklého. Mytické a archetypální charaktery se v komiksu objevují už 

od jeho vzniku a nemusíme mluvit jen o nejočividnějších příkladech superhrdinského 

komiksu. Velkým zjednodušením pak samozřejmě byl fakt, že autor Michal Menšík 

(Nikkarin) přímo poskytl odpovědi na nejzásadnější otázky, díky nimž bylo možné dotvořit 

kompletní a reálný obraz použitých mýtů. 

 

V osmnácti analyzovaných mýtech jsme se pokusili odhalit ty nejtypičtější 

příklady, které mají přesah do současné komiksové tvorby, potažmo celé kultury. Ne 

náhodou proto nacházíme i přímé paralely do žánrově podobných i zcela odlišných 

komiksů a dalších uměleckých děl. V souladu s předpokladem, popisovaným v úvodu 

práce, by tedy tato analýza opravdu mohla sloužit jako první práce svého druhu, ze které 

mohou příští snahy o odhalení mýtů v dalších dílech české komiksové scény vycházet a 

čerpat. 

 

Mýty nacházíme velice rozmanité. Na počátku analýzy vymezujeme důležité 

prvky, které by se v duchu Thierryho Groensteena daly označit jako „spaciotopické“ – jsou 

způsobené rozmístěním vinět (Osudová doslovnost rekvizit, Komiks je film, který si 

můžeme dovolit). Těm s mýty přisuzujeme jistou podobnost, ale jako mýty je dle definice 

Rolanda Barthese ještě nenazýváme. 

 

V duchu Mircey Eliadeho už ale rozlišujeme mýty kosmogonické, které vyprávějí o 

stvoření světa, bozích a slavných hrdinech (Mýtus tvaru, který má nadpřirozený význam, 

Mýtus ráje, Superhrdinský mýtus) a mýty ryze náboženské (Mýtus křesťanských kořenů). 
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Již zavedené řazení některým mýtům však nestačí. Jde totiž o moderní mýty 

pohybující se například vyloženě v rovině lingvistické (Mýtus zaostalé indiánské kultury) a 

také mýty stereotypní, které jsou typické přímo pro žánr sci-fi komiksu.  

 

Ty by se daly dále rozlišit na mýty technologické (Mýtus neporazitelného 

vzdušného korábu, Mýtus cestování v čase, Mýtus dokonalého úkrytu, Mýtus oživlých 

robotů) a mýty narativní (Mýtus rozhodující bitvy, Mýtus nesmrtelnosti hlavní postavy). 

Některé mýty se přitom ve výše jmenovaných kategoriích překrývají a některé stojí nad 

jakýmkoliv kategorickým zařazením, protože jsou jednoduše příliš obecné a univerzální, 

snad by se dalo říci, že zrcadlí celou kulturu, ve které žijeme (Mýtus osudové lásky, Mýtus 

přátelství až za hrob). 

 

Komiksový teoretik Michal Jareš, který se jako jeden z prvních českých vědců ve 

své stati Mýty a komiks (Aargh! 9, 2009) pokouší odhalit genezi a vývoj mýtů ve 

světových komiksech, potvrzuje, že „vzájemné prožívání a systematické „ujišťování se“ o 

potřebě, vzniku i trvání společného tématu pomocí mýtu napomáhá ke vzniku přesnějšího 

vnímání a rozlišení ať už dobrých nebo zlých charakterů, detailů, podrobných a jemných 

spojnic mezi vědomím a nevědomím i pro vlastní orientaci ve světě kolem sebe.“
115

 

 

Právě nejistota světa kolem nás dopomáhá mýtům budovat vědomí návratu 

k něčemu známému a jistému. Není proto překvapením, že mýty osidlují i imaginární sci-fi 

světy, které by na první pohled neměly mít s realitou všedního dne nic společného. I když 

totiž čtenář chce objevit něco nového, je mu příjemné se v novém světě pohybovat s 

pomocí známých kulis. 
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Summary 

 
Since the year 2000, the comics culture in Czech Republic (and not only there) has 

been experiencing its golden age. The “comics studies” have become an integral part of the 

Czech academia and comics is (probably for the first time in its brief history) considered a 

serious genre that appeals not only to children and lowbrow audiences, but also to 

discerning readers. This reflects in the genre diversity that ranges from realistic depictions 

of everyday life (Alois Nebel) to the portrayal of varied sci-fi worlds represented, for 

example, by the series 130 created by the young author Nikkarin. 

 

The mythological analysis of the series 130 is significantly influenced by the 

absence of the last volume Poslední lekce. In spite of the initial media statement by 

Labyrint publishing house that the fourth part will be released a year after the third 

installment, these hopes remain unfulfilled even in 2018 and Nikkarin himself admits that 

the completion of the fourth part will take more time. 

 

It should be noted, however, that the results of the myth analysis are not severely 

impinged by the absence of the fourth part. On the contrary, the analysis presents the world 

of myths as a limited system that does not need to look for other meanings. Therefore, our 

only disadvantage is the inability to look for other myths in the series (although we assume 

that there might still be some mythological motives that slipped our attention) and also 

perhaps the slight inaccuracies in some of the analysed myths, in parts where it was 

necessary to anticipate the future plot. 

 

The essential finding is that throughout 352 pages Nikkarin utilizes a great number 

of myths. By consciously acknowledging his inspirations he shows that the myths are used 

intentionally. After all, there is nothing unusual about it. Mythical and archetypal 

characters have appeared in comics since its inception and not only in the most obvious 

examples of superhero comics. Very helpful was the fact that the author Michal Menšík 

(Nikkarin) provided us with answers to the most fundamental questions, which enabled us 

to finalize a complete and real picture of the myths he used. 

 

Within the eighteen myths we analysed, we tried to identify the most typical 

examples that are also represented in other contemporary comics or in the culture as a 

whole. Therefore, it is not by chance that we find parallels in comics of similar and even 

completely different genres as well as in other works of art. According to the premise 

formulated in the introduction part of the thesis, this analysis could really serve as the first 

work of its kind, which the following attempts to reveal myths in other works of the Czech 

comics scene could draw upon. 

 

The myths we find are very diverse. At the beginning of the analysis, we define 

important elements that could be called, in the spirit of Thierry Groensteen, “spaciotopic” 

– they are caused by the distribution of vignettes (The fateful literality of props - Osudová 

doslovnost rekvizit, Comics is a film we can afford - Komiks je film, který si můžeme 

dovolit). We attribute to them some similarity to myths, though we do not yet label them as 

myths by Roland Barthes’ definition. 

 

In the spirit of Mircea Eliade, however, we distinguish cosmogonic myths, which 

talk about the creation of the world, gods and famous heroes (Myth of the shape of 
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supernatural signifikance - Mýtus tvaru, který má nadpřirozený význam, Myth of Paradise 

– Mýtus ráje, Superhero myth – Superhrdinský mýtus) and purely religious myths (Myth of 

Christian origins – Mýtus křesťanských kořenů). 

 

However, some myths do not fit the established classification. These are modern 

myths, defined for example solely on the linguistic level (Myth of the backward Indian 

culture - Mýtus zaostalé indiánské kultury) and also stereotypical myths, which are 

characteristic of the sci-fi comics genre. 

 

These could be further divided into technological myths (Myth of the invincible 

airship - Mýtus neporazitelného vzdušného korábu, Myth of time travel - Mýtus cestování 

v čase, Myth of the perfect hiding place - Mýtus dokonalého úkrytu, Myth of animated 

robots - Mýtus oživlých robotů) and narrative myths (Myth of the decisive battle - Mýtus 

rozhodující bitvy, Myth of protagonist’s immortality – Mýtus nesmrtelnosti hlavní postavy). 

Some myths overlap the above-mentioned categories, others transcend any classification 

because they are simply too general and universal; you could say that they mirror the 

whole culture we live in (Myth of fated love – Mýtus osudové lásky, Myth of everlasting 

friendship - Mýtus přátelství až za hrob). 

 

Comics theorist Michal Jareš, who as one of the first Czech researchers attempts in 

his essay Mýty a komiks (Myths and Comics) to uncover the genesis and development of 

myths in comics, confirms that “mutual experiencing and systematic ‘reassurance’ about 

the need, formation and duration of a common theme through the myth helps to create a 

more accurate perception and distinction of good or bad characters, details, thorough and 

subtle connections between consciousness and unconsciousness, as well as our own 

orientation in the world around us.”
116

 

 

It is precisely the uncertainty of the world around us that helps myths to build the 

awareness of a return to something familiar and certain. Therefore, it is no surprise that 

myths are also settling imaginary sci-fi worlds that at first glance should have nothing to 

do with the reality of everyday life. Though the reader wants to discover something new, 

even on his travels through the new world he likes to encounter some familiar sights. 
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Textová příloha 

Příloha č. 26: Rozhovor s Michalem Menšíkem – Nikkarinem, 20.6.2018 

Proč jste zvolil žánr sci-fi komiksu? Pokud se s tímto zařazením neztotožňujete, 

uveďte prosím vlastní. 

V základu to nejspíš sci-fi je, i když já rád mluvil o příběhu na pomezí sci-fi a fantasy, 

podobně, jako třeba vnímám Star Wars. Zvolení tohoto žánru bylo asi dáno dobou, mým 

věkem, mými zálibami onoho času (okolo roku 2006). Dnes už mě baví jiná témata. 

 

Uveďte prosím literaturu, která Vás ovlivnila při psaní 130 a proč? 

Chvíli jsem nevěděl, jak odpovědět, protože jsem měl pocit, že tam žádná literatura 

nefiguruje, ale došlo mi, že to není pravda. Zásadní podnět pro nakreslení 130tky měla 

knížka Piknik u cesty, kterou jsem sice celou nedočetl, ale stačilo to na rozjezd. 
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Uveďte prosím komiksy, které Vás ovlivnily při psaní 130 a proč? 

Než zmíním ten nejdůležitější, začnu určitě knížkou 3x Kája Saudek, na které jsem 

vyrůstal a která mě hodně ovlivnila. Největší inspiraci ke 130 jsem ale našel v Moebiově 

komiksu/nekomiksu 40 dní v poušti B. 

 

Bylo to moje první setkání s Moebiem na stránkách magazínu Živel, kde právě pár ukázek 

z tohoto komiksu bylo k vidění. A bylo jasné, že můj příběh se musí odehrávat v pustině, 

kde široko daleko není vidět nic než horizont. Ale samotného mě to pak začalo štvát, 

připadal jsem si moc paraziticky, takže ve 3. díle 130 jsem nechal celou planetu zarůst 

vegetací. 

 

Uveďte prosím filmy, které Vás ovlivnily při psaní 130 a proč? 

Různé postapokalyptické filmy – Trilogie Mad Max, Vodní svět, Den poté, Postman (nebo 

jak se jmenovala ta věc s Costnerem). Dále anime (podle komiksu) Tekkonkinkreet, anime 

všeobecně, jistojistě i westerny, ale konkrétně nevím. 

 

Uveďte další možné inspirace (počítačové hry apod.)? 

Série her Fallout, Metal Gear Solid, hra Stalker, seriál Ztraceni 

 

Můžete nastínit děj posledního 4. dílu? 

Ve čtvrtém díle by se měly ukončit všechny důležité příběhové linky. Křižák by se měl 

dočkat svojí pomsty, měli bychom zjistit backstory našich záporáků, měly by být 

vysvětleny všechny palčivé otázky ohledně Výbuchu a mimo jiné konečně zjistit, proč se 

komiks jmenuje 130. 

 

Proč jen čtyři díly, když by jich příběh unesl mnohem víc? 

Ten svět by unesl víc, natahovat děj by bylo asi zbytečné. Ale já už se upřímně do toho 

světa po dokončení 4. dílu vracet nebudu. Buduju jiná univerza, ve kterých se teď cítím 

dobře a postapokalyptická látka je na mě moc depresivní. 

 

Měl jste nejdřív námět, který by byl vhodný pro komiksové zpracování, nebo jste 

chtěl vytvořit komiks a až poté promýšlel vhodný námět? 

Začalo to dost nevinně, kdy jsem kreslil různé krátké příběhy ze světa 130. A když jich 
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začínalo být víc, začal jsem nad nimi i já víc přemýšlet a uvažoval o tom, jak je případně 

propojit v jeden celek. První díl proto trpí na absenci celistvějšího příběhu, ale paradoxně 

je u čtenářů nejvíc oblíbený, protože se tam můžou nechat unášet na vlnách imaginace. Ale 

není to tak, že bych vůbec od začátku nemyslel na děj. Jen mi přišlo dobré např. nahodit 

nějaké otázky a vysvětlovat je až v dalších dílech, nejlépe postupně přes náznaky. 

 

Mohl byste popsat postup tvorby storyboardu – měl jste v době kresby už hotový 

scénář, nebo textová složka následovala složce vizuální? 

Já nikdy scénář nepsal. Příběh jsem měl v hlavě a až pak jsem ten scénář teprve realizoval 

právě formou storyboardu. Klasicky jsem věděl, co se ve které scéně má odehrát, ale 

samotné dialogy jsem vymýšlel až za chodu. Dnes už to taky dělám trošku jinak, ale ne o 

moc. 

 

Vstupovala do procesu tvorby nějakým zásadním způsobem redakce? 

Ne, nechali mi zcela volné pole působnosti a vložili do mě veškerou svoji důvěru, za což 

moc děkuji. 

 

Jaké charakteristické rysy má podle Vás sci-fi komiks? Postavy s nadpřirozenými 

schopnostmi apod.? 

To je na mě asi moc teoretická otázka. Ve sci-fi můžete mít cokoliv se vám zamane, záleží 

jen na mantinelech, které si sám nastavíte. Je ale dobré, aby to pořád mělo aspoň nějaké 

vědecké základy, i když samozřejmě, pokud je potřeba, klidně můžete operovat i s magií 

například. Co jiného je Síla ve Star Wars? 

 

Využíval jste při práci na 130 nějakých stereotypů – např. pro usnadnění pochopení 

děje apod.? 

Já jsem 130tku celou dobu vnímal jako film. A proto když postava mlčí, ale přemýšlí, 

nevidíme obláčkovou bublinu, v níž by bylo napsáno, nad čím přemýšlí. Prostě jen podle 

situace a třeba výrazu ve tváři, délce záběru, musí čtenář odhadnout, vcítit se, co se asi 

hrdinovi prohání hlavou. Zároveň jsem nepoužíval takové to „O pár později“, ale místo 

toho jsem plynutí času zkoušel vyjádřit obrazově. Šel jsem ale asi až moc do extrému. 

Komiks není film, komiks je komiks. Příště budu zase chytřejší. 


