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Anotace 

Transmediální vyprávění je proces, při kterém se dílčí elementy určité fikce rozptýlí do 

různých komunikačních kanálů. Tok obsahu tak probíhá prostřednictvím vícero mediálních 

platforem, přičemž každé médium svým unikátním způsobem přispívá k rozvinutí příběhu. 

Diplomová práce ilustruje teoretický koncept transmediálního vyprávění na vybraném 

příkladu z českého prostředí. Foglarovy Rychlé šípy jevily znaky transmediálního 

vyprávění již ve svých počátcích na přelomu 30. a 40. let. V nemalé míře se na 

transferování příběhu do různých médií zasloužil i sám autor, Jaroslav Foglar. Avšak 

vzhledem k vysoké popularitě příhod o pětičlenném klubu docházelo v pozdějších letech 

ke spontánnímu vzniku transmediálního vyprávění, za nímž stáli jak filmoví tvůrci a další 

autoři, tak skalní příznivci Rychlých šípů. První část práce se zabývá vymezením teore-

tického konceptu transmediálního vyprávění a fikčních světů. Druhá část si dává za cíl 

zmapovat transmedialitu Rychlých šípů zahrnující mimo jiné literární díla a jejich 

adaptace, díla Foglarových pokračovatelů a napodobitelů, ale i Foglarovu mystifikaci 

ohledně existence klubu Rychlé šípy. 

 

Annotation 

Transmedia storytelling is a process in which partial elements of certain fiction scatter into 

different communicational channels.  The flow of information is mediated via several me-

dia platforms. Each medium participates in its own unique way to develop a story. This 

diploma thesis illustrates theoretical concept of a transmedia storytelling on an example 

from Czech ambience. Foglars Rychlé šípy were showing signs of transmedia narration 

even at their beginnings in the thirties and forties. The author himself had a significant role 

in the transfer of his work into different media. However, due to the high popularity of sto-

ries of the five-member club there later occurred a spontaneous rise of transmedial story-

telling channelled by filmmakers, other authors and loyal fans. In the first part of the the-

sis, I will define the theoretical concept of transmedia narration and fiction worlds. The 

second part is mapping transmediality of Rychlé šípy including other literary pieces, their 

adaptations, work of Foglars successors and his imitators, nevertheless Foglars mystifica-

tion about the existence of the club Rychlé šípy. 
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Úvod 

Rychlé šípy původně měly vyjít pouze jako komiks o několika pokračováních 

na stránkách časopisu Mladý hlasatel. Avšak již prvních několik dílů s Černými jezdci se 

těšilo takové popularitě, že se tehdy redaktor a duchovní otec onoho periodika pro mládež, 

Jaroslav Foglar, spolu s kreslířem Janem Fischerem rozhodli příhody pětičlenného 

chlapeckého klubu publikovat i nadále. Popularita Rychlých šípů rostla exponenciálně 

s každým nově vydaným číslem týdeníku. Fenomenální příběhy vyvolaly mezi tehdejší 

mládeží takřka šílenství. Nemalý podíl na tom měl Foglarův marketingový talent, který ho 

vedl realizaci široké škály doprovodných projektů a aktivit, jež vytvářely synergický efekt 

při zvyšování popularity Rychlých šípů. Krom toho, že Foglar nechal členy klubu Rychlé 

šípy vystoupit z komiksových okének na stránky časopisu, kde se stávali součástí dalších 

rubrik, tak záměrně stíral hranice mezi realitou, fikcí a inspirací. Záměrně vytvářel mýtus 

ohledně skutečné existence klubu a pravidelně dával čtenářům najevo, že Rychlé šípy 

skutečně existují, jsou jedním ze čtenářských klubů Mladého hlasatele, a on, jakožto 

redaktor, je s nimi v pravidelném kontaktu. Právě tato mystifikace velkou měrou přispěla 

k tomu, že se Rychlé šípy staly jedním z největších fenoménů české kulturní historie 20. 

století, a jejich odkaz zůstává živoucí již po několik generací. Svou zpočátku zřejmě 

nevinnou mystifikací se Foglar postaral o to, že Rychlé šípy se za dobu své dosavadní 

existence, posléze již bez jeho dalšího přičinění, rozptýlily na tisíce mediálních platforem, 

které tato práce ani nemá ambice kompletně shrnout. Jak ve své publikaci Jestřábí perutě 

napsal teoretik Václav Nosek-Windy: „Výčet všeho, co může obsahovat sbírka motivovaná 

Rychlými šípy, je nekonečný.“1 

Rychlé šípy, jakožto ryze český fenomén, představují takřka ukázkový případ 

transmediálního vyprávění, neboť svým způsobem naplňují všechny ze tří typů 

transmediace, které popisuje teoretička Marie-Laure Ryanová.2 V návaznosti na Henryho 

Jenkinse, jehož teorie transmediálního vyprávění popsaná v publikaci Convergence Cul-

ture: Where Old and New Media Collide je v této práci brána jako výchozí, rozděluje 

Ryanová daný koncept na rozšíření, mutaci a transpozici. Rychlé šípy byly nepochybně 

rozšířeny, například ve stínadelské trilogii se čtenář dostává do minulosti, neboť 

                                                
1 NOSEK-WINDY, Václav. Jestřábí perutě. Povídání o foglarovkách., c. d., s. 124–144. 
2 RYANOVÁ, Marie-Laure. Transmediální vyprávění příběhů a transfikcionalita. In: FOŘT, Bohumil. 

Heterologica: poetika, lingvistika a fikční světy. Praha: Ústav pro českou literaturu AV. 
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pověstného vynálezce Jana Tleskače členové klubu nikdy nemohli potkat.3 Zaznamenat 

můžeme také mutaci neboli modifikaci příběhu, a to zejména v dílech Foglarových 

pokračovatelů a napodobitelů. Tito autoři například navzdory Foglarovu rozhodnutí 

zakonzervovat členy klubu v chlapeckém věku, publikovali příběhy, ve kterých se čtenář 

setkává se zestárlým Mirkem, Jindrou a spol. 4  Transpozici, která vyjadřuje přenesení 

příběhu do jiného časoprostoru, můžeme mimo jiné zachytit například ve studentském 

filmu Rychlé šípy z roku 2010.5 

Ryanová v návaznosti na Jenkinse hovoří také o dvou hlavních příčinách 

vzniku transmediálního vyprávění. Jednak to může být z ekonomických důvodů, to je 

případ, kdy se tvůrci intenzivně snaží příběhu zajistit popularitu, proto vytváří mnoho 

doprovodných produktů. Jednak se nabízí tzv. „efekt sněhové koule“, který nastává ve 

chvíli, kdy se příběh těší takové popularitě, že spontánně vznikají nejrůznější adaptace, 

spin-off pokračování či různé formy fanouškovské fikce. Jak je již patrné s předchozích 

řádků, také z tohoto hlediska nabývají Rychlé šípy obou forem. Zpočátku transmediální 

vyprávění zajišťoval zejména Jaroslav Foglar, v pozdějších letech až prakticky do 

současnosti je transmediace Rychlých šípů již v rukou pokračovatelů, příznivců i 

literárních odborníků. 

První kapitola se zabývá teoretickým uchopením transmediálního vyprávění a 

využívá, jak již bylo zmíněno, zejména poznatků Henryho Jenkinse a Marie-Laure Ryano-

vé. V rámci této části práce jsou také uvedené úvahy ohledně fikčních a možných světů, 

kde čerpáme z příspěvku Iva Jiráska do publikace Duchovní rozměr fenoménu Foglar. 

Druhá kapitola představuje fenomén světa Rychlých šípů včetně osobnosti Jaroslava 

Foglara, přičemž čerpá mimo jiné z autorovy biografie Život v poklusu, ale i z vlastních 

poznatků z četby, to zejména v částech, kde přistupujeme k charakteristikám příběhů a 

postav. Pro tuto ale i následující kapitoly byla také velmi přínosná publikace Miloše 

Dvorského Mýtus zvaný Stínadla, která se ve stručnosti zabývá již zmíněnou Foglarovou 

mystifikací. Podkapitola týkající se čtenářských klubů, což je pro tuto práci také jedno ze 

stěžejních témat, mnoho čerpá z titulu Zdeňka Pírka Čtenářské kluby Jaroslava Foglara. 

Druhá kapitola se v neposledním řadě zabývá i hodnotovým rámcem světa Rychlých šípů, 

                                                
3 FOGLAR, Jaroslav. Dobrodružství v temných uličkách. Praha: Olympia, 1991. 572 s. ISBN 807033147X. 

4 BALÁK, Libor (ed.). Dobrodružství s Bobří stopou: seriály, povídky, dobrodružné příběhy, rady a nápady, 

hry. Velké Přílepy: Olympia, 2013, 171 s. ISBN 9788073763411. 

5 Rychlé šípy [film]. Režie Matěj PICHLER. Česko: studentský film, 2010. 
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což vzhledem k tématu práce, která se mimo jiné snaží vystihnout dopad fenoménu na 

čtenáře, je také důležité téma. Důležitým zdrojem byly v tomto případě rozbory Iva Jiráska 

v publikaci Fenomén Foglar. 

Třetí kapitola se již zabývá prvotní formou transmediálního vyprávění, tedy 

tou, kterou inicioval sám Jaroslav Foglar. Klíčovými byly v této části práce prameny od 

Foglara, tedy jednak komiksy, které souhrnně vyšly v nakladatelství Olympia, jednak 

romány stínadelské trilogie. Ze sekundární literatury byly pro tuto kapitolu přínosné již 

uvedené publikace Pírka a Dvorského, ale i zatím jen letmo zmíněná publikace Jestřábí 

Perutě, jejímž autorem je Václav Nosek-Windy. Velmi podstatná je také podkapitola 

zabývající se intertextualitou a stíráním hranice mezi realitou a fikcí, zde jsem využila 

výkladu Petra Dvořáka v titulu Duchovní rozměr fenoménu Foglar, ke komparaci se pak 

jako velice přínosná ukázala publikace Umberta Eca Šest procházek literárními lesy . 

Čtvrtá kapitola se zabývá nejrůznějšími adaptacemi Rychlých šípů, tedy jak 

televizními i filmovými verzemi, tak například divadelními inscenacemi. Zde jsem 

využívala především původní prameny a znalosti na základě vlastní zkušenosti. Ovšem pro 

lepší uchopení tématu jsem využila taktéž některé z již zmíněných publikací, zejména dílo 

Václava Noska-Windyho. Podobně jsem přistupovala i k páté kapitole, která popisuje 

ozvěny Rychlých šípů v dílech dalších autorů. Zdrojem byly zejména původní prameny, 

avšak v některých částech bylo nutné opřít se o sekundární literaturu – jak již o některé 

z uvedených publikací, tak například o velmi obsáhlý elektronický Slovník české literatury 

po roce 1948. 

Ve svém základu práce plně odpovídá stanoveným tezím. K odklonu došlo 

pouze v případě rozdělení a pojmenování jednotlivých kapitol, avšak ani zde se nejedná o 

radikální proměny. Bazální struktura práce tak naplňuje svůj původní cíl. 

 

1 Teoretické uchopení konceptu transmediace a fikčních světů  

1.1 Transmediální vyprávění  

Koncept transmediálního vyprávění zřejmě nejvíce zpopularizoval mediální 

teoretik Henry Jenkins, který se jím mimo jiné zabýval ve své věhlasné publikaci Conver-
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gence Culture: Where Old and New Media Collide.6 Definuje jej jako „proces, při kterém 

se jednotlivé elementy určité fikce systematicky transferují do různých kanálů za účelem 

vytvoření jednotného a koordinovaného zážitku ze zábavy.“7 Transmedia storytelling, jak 

je uvedeno v původní jazykové verzi knihy, tak vytváří komplexní zážitek, jenž vychází 

z mnoha dílčích zdrojů.  

Jenkins jako příklad uvádí Matrix, který představuje tři hrané filmy, několik 

animovaných snímků, sérii komiksů, ale také počítačové hry.8 Tok obsahu tak probíhá 

skrze vícero mediálních platforem, přičemž v ideálním případě má každá přispět 

k rozvinutí příběhu vlastním unikátním způsobem. 9  Avšak literární a filmová historie 

nabízí celou škálu dalších příkladů. Charakteristické rysy typické pro transmediální 

vyprávění můžeme zpozorovat například i u fenoménů, jako jsou příběhy Sherlocka 

Holmese nebo série Pán prstenů. 

Transmediace v Jenkinsově pojetí proto rozhodně není synonymem pro 

remediaci, ačkoli tendence považovat uvedené pojmy za totéž se vyloženě nabízí. Pro 

účely této práce je však třeba koncept transmediálního vyprávění a remediaci do jiného 

média neboli adaptaci explicitně odlišit.  

První uvedené naznačuje, že každé médium přináší do stávajícího příběhu něco 

nového, druhé znamená pouze přepracování díla stávajícího do další mediální platformy.10 

V případě Rychlých šípů je tak naprosto zřejmé, že se jedná o transmediální vyprávění, a 

to ani není třeba zabíhat do podrobností. Stačí vzít v úvahu 317 komiksových příběhů a 

románovou stínadelskou trilogii, která přináší zcela unikátní příběhy klubu Rychlých šípů. 

Podrobněji se však této problematice budu věnovat v následujících kapitolách, nyní je 

třeba ještě rozebrat několik aspektů týkajících se teoretického uchopení zkoumaného 

konceptu. 

V čisté formě transmediálního vyprávění je dle Henryho Jenkinse možné 

vstoupit do příběhu prostřednictvím kterékoliv z platforem, neboť každá z nich má být k 

                                                
6 JENKINS, Henry. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York: New York Uni-

versity Press, 2006. s. 308. ISBN: 9780814742952. 
7 Tamtéž, s. 95–96. 
8 Tamtéž, s. 101–104. 
9 Tamtéž. 
10 Na téma remediace BOLTER, Jay David; GRUSIN, Richard. Remediation: understanding new media. 1st 

MIT Press pbk. ed. Cambridge, Mass. : MIT Press, 2000. s. 2–15. ISBN 0262024527. 
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pochopení narativu dostačující. Uživatel nemusí vidět film k tomu, aby si užil počítačovou 

hru a naopak.11  

V praxi však většina případů transmediálního vyprávění této ideální formy 

nenabývá. Obvykle existuje jedno hlavní dílo, které představuje vstupní bránu k příběhu a 

jeho znalost je pro dobrý zážitek z narativu velice důležitá, ne-li nezbytná. Podobně je 

tomu i v případě Rychlých šípů, se kterými se čtenáři nejčastěji poprvé setkávají 

prostřednictvím komiksů, popřípadě románů. Nemyslitelný není ani první kontakt skrze 

televizní či filmová zpracování. Avšak k fenoménu Rychlých šípů vznikla řada 

doprovodných mediálních produktů včetně hmotných předmětů jako například 

omalovánky, společenské hry, hrací karty a další. Nehledě na odborná i beletristická díla 

autorů, která fenomén Rychlých šípů zkoumají nebo se na něj pokouší navazovat.12 

K problematice transmediálního vyprávění se v návaznosti na Henryho 

Jenkinse vyjádřili teoretici z rozličných oblastí, jako jsou dějiny umění, filmová a televizní 

studia, sémiotika, naratologie a další. Myšlenky a studie autorů zabývajících se z různých 

hledisek tímto konceptem byly mimo jiné publikovány v souborném díle Heterologica.13  

Nejen z toho důvodu považuji za patřičné zmínit teoretické uchopení alespoň 

jednoho z dalších autorů. Vzhledem k věcnému přístupu a výstižnosti textů bych uvedla 

několik definic švýcarské literární teoretičky Marie-Laure Ryanové, která se 

transmediálním vyprávěním zabývala zejména ve své stati Transmediální vyprávění 

příběhů a transfikcionalita.14 

Ryanová navazuje jak na Jenkinse, tak částečně na českého literárního 

teoretika a experta na fikční světy Lubomíra Doležela. Zmiňuje především jeho teorii 

postmoderního přepisu, která tvrdí, že transmediální vyprávění je vlastně přepisem 

původních děl. Dle Ryanové se dají rozlišit tři typy těchto dodatečných přepisů – rozšíření, 

mutace a transpozice.15 

                                                
11 JENKINS, Henry. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide, c. d., s. 95–96.  
12 JIRÁSEK, Ivo. Rychlé šípy, „mundus imaginalis“ a implicitní náboženství. In: HOŠEK, Pavel. Duchovní 

rozměr fenoménu Foglar. Praha: Dingir, 2018, s. 149–163. ISBN: 9788086779485. 
13 FOŘT, Bohumil (ed.). Heterologica: Poetika, lingvistika a fikční světy. Praha: Ústav pro českou literaturu 

AV. 2012. s. 334. ISBN 9788085778885. 
14 RYANOVÁ, Marie-Laure. Transmediální vyprávění příběhů a transfikcionalita. In: FOŘT, Bohumil. 

Heterologica: poetika, lingvistika a fikční světy. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2012, s. 127–

147. ISBN 9788085778885.  
15 Tamtéž.  
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První typ, tedy rozšíření, znamená obohacení původního příběhu o další 

existenty. Tím je míněno například rozvinutí příběhových linií vedlejších postav, které 

v rozšíření vystupují jako postavy hlavní. Může se ale jednat i o rozšíření časového rámce, 

kterého se docílí přidáním prequelů nebo sequelů.16 

Druhým typem je mutace neboli modifikace, přičemž druhé pojmenování je 

podle autorky přesnější, neboť tolik neevokuje prostoročasové přemístění. Modifikaci 

definuje jako proměnu narativu, která přetváří jeho strukturu. Nový příběh se tím pádem 

značně liší od původní verze. Jako příklad Ryanová uvádí přiřazení jiného osudu 

postavám.17 

K charakterizování posledního typu zvaného transpozice autorka využívá 

Doleželovu citaci. „Tato operace zachovává tvar a hlavní příběh původního světa, ale 

umísťuje jej do rozdílného časového nebo prostorového prostředí.“18  

K teorii transmediálního vyprávění Ryanová dále uvádí, že se jedná o jev 

v populární kultuře velice žádaný, a to i přesto, že je prvkem starým zhruba stejně jako 

narativ samotný.19 

V další charakteristice se pak odkazuje již na Jenkinse a jeho definici 

transmediace, jakožto toku obsahu skrze vícero mediálních platforem.20 V této souvislosti 

Ryanová popisuje příčiny vzniku tohoto jevu a jako první uvádí takzvaný „efekt sněhové 

koule“. Ten nastává ve chvíli, kdy se „určitý příběh těší takové popularitě, že spontánně 

generuje množství prequelů a sequelů21, fanouškovské fikce a transmediální adaptace.“22  

Transmediální vyprávění podle Ryanové ale nezřídka vzniká i z ekonomických 

důvodů. „Jistý příběh je již od samého začátku vytvářen jako projekt, který se vyvíjí skrze 

mnoho mediálních platforem. Světy příběhu se tak stávají komerčními franšízami a cíl 

                                                
16 RYANOVÁ, Marie-Laure. Transmediální vyprávění příběhů a transfikcionalita, c. d., s. 127–147. 
17 Tamtéž. 
18 DOLEŽEL, Lubomír. Heterocosmica: fikce a možné světy. Praha: Karolinum, 2003, s. 203. ISBN 

8024607352. 
19 RYANOVÁ, Marie-Laure. Transmediální vyprávění příběhů a transfikcionalita, c. d., s. 127–147. 
20 JENKINS, Henry. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide, c. d., s. 101–104. 
21 Prequel je umělecké dílo, které v dějové chronologii předchází již dříve uveřejněné navazující dílo. Sequel 

je poněkud častější jev. Jedná se o umělecké dílo, které pokračuje v příběhu a mnohdy podrobněji rozvíjí 

některé prvky předcházejícího díla. 
22 RYANOVÁ, Marie-Laure. Transmediální vyprávění příběhů a transfikcionalita, c. d., s. 127–147. 
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jejich developerů je přinutit publikum konzumovat tolik médií, kolik je jen možné.“23 Jako 

příklad pak udává již Jenkinsem zkoumaný Matrix. Tvůrci se v tomto případě již od 

počátku nezaměřovali pouze na filmový narativ, ale příběh podporovali komiksy a hrami.24 

Kategorizovat fenomén Rychlých šípů dle příčiny vzniku je jen zdánlivě úkol 

s jednoznačným řešením. Ačkoli se na první pohled nabízí první varianta, tedy spontánní 

vznik prequelů a sequelů zapříčiněný vysokou popularitou narativu, je rozhodně třeba vzít 

v úvahu i druhou možnou příčinu. Jaroslav Foglar, který původně v nakladatelství 

Melantrich působil nikoli jako redaktor, ale pracovník propagačního oddělení, oplýval 

nezanedbatelným obchodnickým a marketingovým talentem. Z vlastní iniciativy tak už 

v počátcích fenoménu realizoval širokou škálu „doprovodných projektů a aktivit, jež 

vytvářely synergický efekt při zvyšování popularity.“25 Hlavní postavy se objevovaly na 

titulní straně časopisu, staly se průvodci rubrikou „půlhodinka němčiny“, autorka vlajky 

klubu, Vlasta, byla přetvořena ve vystřihovánku s možností obměňovat její šaty a ve své 

podstatě samotné Rychlé šípy byly také čtenářským klubem, který Foglar založil a 

uveřejnil na stránkách Mladého hlasatele. Právě z důvodu, že řada transmediálních 

produktů vznikla na popud samotného Foglara, jakožto tvůrce příběhu, který Rychlé šípy 

už v počátcích uskutečňoval jako rozsáhlý transmediální projekt, bych se osobně přikláněla 

k druhé příčině vzniku transmediálního vyprávění, tedy té, kterou Ryanová definuje jako 

plánovanou. 

 

1.2 Fikční nebo možné světy v součinnosti s transmediálním vyprávěním 

Chceme-li se podrobněji zabývat transmediálním vyprávěním příběhů, musíme 

se zákonitě setkat s literárněvědním termínem fikční svět. V teorii literatury lze jednak 

rozlišit tzv. vnější svět, který představuje pozadí příběhu a jednajících postav. Dle definice 

teoretika Iva Jiráska se jedná o „celek časoprostorové lokalizace prostředí, psychických 

struktur a sociálních vazeb včetně historické, duchovní a ideové atmosféry odehrávaného 

děje.“26 Jednak tzv. skutečnost literární, tedy fikční svět daného literárního díla, „svět 

                                                
23 Tamtéž. 
24 Tamtéž. 
25 JIRÁSEK, Ivo. Rychlé šípy, „mundus imaginalis“ a implicitní náboženství. In: HOŠEK, Pavel. Duchovní 

rozměr fenoménu Foglar, c. d., s. 148. 
26 Tamtéž, s. 162–163. 
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vytvořený textem, rozvrstvenou významovou strukturu, odlišující se od vnějšího světa em-

pirické zkušenosti denní reality.”27 

Jirásek se domnívá, že fikční svět lze chápat jako jeden z možných světů, jež 

nabývají „ontologický status neaktualizovaných možností.“28 Jedná se o logický konstrukt 

příběhu, který se odehrává pouze ve světě literární fikce. Ačkoli by takový svět byl možný, 

reálně je pouze světem imaginárním čili nejsoucím. Fikční svět je tak obvykle vykládán 

jako „suverénní a nezávislý na aktuálním světě.“29  Z toho důvodu také rozhodování o 

pravdivosti či nepravdivosti uvedených tvrzení se vždy vztahuje pouze k fikčním 

událostem, předmětům a postavám. Pokud tvrdíme, že „chlapci z klubu Rychlých šípů 

chytli zloděje“, je to věta pravdivá, neboť svým obsahem odpovídá fikční události 

zkonstruované textem Jaroslava Foglara. V aktuálním čili skutečném světě se však nic 

takového neodehrálo, pravdivá je proto výlučně vzhledem k fikčnímu světu Rychlých 

šípů.30 

Technicky je teorie fikčních světů uvedená v předchozím odstavci samozřejmě 

správná. Nicméně hovoříme-li o fikčních světech v součinnosti s transmediálním 

vyprávěním, musíme se zaměřit ještě na jeden aspekt, a to propojenost s bytostnou realitou 

života čtenáře. Jirásek tvrdí, že oddělení světa Rychlých šípů od reality, jakožto nejsoucí 

fantazie, je příliš radikální. Obzvláště v případě Rychlých šípů, tedy fenoménu, který 

ovlivnil zájmy tisíce čtenářů a výslovně dbal na svůj výchovný charakter. Navrhuje proto 

využití termínu možný svět. Odkazuje se přitom na německého filozofa Gottfrieda 

Wilhelma Leibnize (1646–1716), jenž tento pojem zavedl do filozofie, když spekuloval 

                                                
27 JIRÁSEK, Ivo. Rychlé šípy, „mundus imaginalis“ a implicitní náboženství. In: HOŠEK, Pavel. Duchovní 

rozměr fenoménu Foglar, c. d., s. 148. 
28 Tamtéž. 
29 DOLEŽEL, Lubomír. Strukturální tematologie a sémantika možných světů: případ dvojníka. In: Česká 

literatura 30 (1), c. d., s. 5. 
30 JIRÁSEK, Ivo. Rychlé šípy, „mundus imaginalis“ a implicitní náboženství. In: HOŠEK, Pavel. Duchovní 

rozměr fenoménu Foglar, c. d., s. 162–163.  
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nad tím, že „náš aktuálně prožívaný svět je díky harmonii monád31 nejlepším ze všech 

možných.“32 

Literární svět Rychlých šípů není pouze zachycen a archivován na stránkách 

časopisů, knih nebo kazetových páskách. Děje se a je opětovně interpretován vždy, když je 

čten a prožíván čtenářem. Recepce je přitom závislá nejen na jeho osobnosti, významnou 

roli hraje také dobový aspekt. Současný čtenář bude příběh prožívat zřejmě mírně odlišně, 

než čtenář ve čtyřicátých letech minulého století.  

Kapitolu zabývající se teoretickým uchopením fikčních a možných světů 

zakončeme ještě jednou Jiráskovou citací argumentující pro užívání termínu možný svět 

namísto fikční, přinejmenším v případě Rychlých šípů: „Prolnutí možného a aktuálního 

světa v osobnosti čtenáře, tedy reálné působení je bezpochyby existenciální jistotou. Tuto 

skutečnost interpretuji tak, že čtenář vstoupil do možného světa, který se sice odlišuje od 

každodennosti jeho běžného života, avšak zároveň jej významně ovlivňuje a proměňuje 

svým působením.“33 

 

1.3 Transmediální vyprávění na příkladu Sherlocka Holmese 

Dříve než se přesuneme ke kapitolám, které rozebírají fikční svět, potažmo 

transmediální vyprávění Rychlých šípů, stručně si teoretický koncept ilustrujeme jiným 

příkladem z literární a filmové  kultury.  

Ve vztahu k Rychlým šípům se jako příklad přímo nabízí fenomén Sherlock 

Homes. Podobně jako Foglarův klub baví případy legendárního detektiva z pera Arthura 

Conana Doyla již několik generací. Příběhy Sherlocka Holmese taktéž byly nesčetněkrát 

vydány v nejrůznějších knižních publikacích, vznikly zvukové dramatizace příběhu, 34 

divadelní inscenace, filmová i televizní zpracování.  

                                                
31 Monády jsou ústředním pojmem Leinitzovy filozofie. Jedná se o bodové substance představující prazáklad 

jsoucna. Žádná monáda není stejná, jsou oduševnělým unikátem a fungují jako jistá silová centra. Nejvyšší 

monádou je Bůh, který má nekonečnou paměť. (LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm. Monadologie a jiné práce. 

Praha: Svoboda, 1982. 175 s.) 
32 Tamtéž. 
33 JIRÁSEK, Ivo. Rychlé šípy, „mundus imaginalis“ a implicitní náboženství. In: HOŠEK, Pavel. Duchovní 

rozměr fenoménu Foglar, c. d., s. 165. 
34 DOYLE, Arthur Conan. 15 Případů Sherlocka Holmese [zvukový záznam]. Praha: Radioservis, 2007. 

Zlatý fond Českého rozhlasu. 
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V nedávných letech zaznamenal ohromný úspěch televizní seriál britské BBC 

Sherlock, k němuž scénář napsali Mark Gattis a Steven Moffat.35 Přestože by se zdánlivě 

mohlo jednat jen o jednu z desítek, snad i stovek jiných adaptací, seriál se stal 

celosvětovým fenoménem. Tvůrci se případy Sherlocka v podání Doyla inspirovali jen 

velice volně, resp. Sherlocka Holmese zasadili do 21. století. Oblíbený detektiv má sice 

stále k ruce Johna Watsona, avšak mimo to má také chytrý telefon, internet, moderní 

techniku a především řeší zločiny, které zapadají do scénářů současných kriminálních 

příběhů. Sherlock v seriálu sice charakterově víceméně odpovídá „starému dobrému“ 

Sherlockovi od Doyla, avšak ocitá se v současné divácké realitě, Watson ho tak označuje 

za „sociopata“, k čemuž by v tehdejších příbězích jistě nedošlo. 

Seriál Sherlock uvádíme jako příklad nejen z důvodu, že vzhledem 

k historickému pozadí se dá dobře připodobnit k Rychlým šípům. V tomto případě je 

možné hovořit o téměř ukázkovém transmediálním vyprávění. Jak bylo uvedeno 

v předcházejících kapitolách, Henry Jenkins tvrdil, že ideální forma nastává tehdy, kdy 

každé médium, na které se příběh promítne, přispěje jistým unikátním způsobem. Seriál 

Sherlock od britské BBC nepochybně dostál tomuto nároku. Stejně tak v tomto případě 

platí, že konzument, který chce zcela pochopit podstatu fenoménu, si nevystačí s tím, že 

bude znát příběh pouze z jednoho jediného kanálu. 

V souvislosti se seriálem Sherlock (2010–2017) se nezřídka hovořilo o 

znovuzrození legendárního detektivního hrdiny. Arthur Conan Doyle napsal povídky i 

několik románů se Sherlockem Holmesem, avšak cíleně se o transmediální vyprávění nijak 

zvlášť nepokoušel. Transmediace v tomto případě vznikla „efektem sněhové koule“.  

Avšak vzali bychom seriál jako samostatnou jednotku nezávislou na původním 

díle, mohli bychom již hovořit o plánovaném transmediálním vyprávění. Tvůrci seriálu 

mimo jiné reálně vytvořili blog, který si John Watson v jednotlivých epizodách pravidelně 

píše. 36  Detektiv Sherlock byl pak aktivní na Facebooku i na Twitteru, 37  díky čemuž 

s konzumenty příběhu mohl sdílet mnohem více než jeho předchůdce. Pro diváky byly také 

                                                
35 Sherlock [TV seriál]. Tvůrci Mark GATTIS. Steven GOFFAT. Velká Británie: H. C. E., 2010–2017. Délka 

17 h 51 min. 
36 The Personal Blog of Dr. John. W. Watson [online]. [cit. 2019-05-08]. Dostupné z: 

http://www.johnwatsonblog.co.uk/ 
37 Twitter: Sherlock Holmes [online]. [cit. 2019-05-08]. Dostupné z: https://twitter.com/SherlockSH 
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k dispozici ke koupi merchandise produkty čili zboží jako trička, bundy, odznaky a další 

výrobky na motivy seriálu. 

V jistých aspektech se Sherlock Holmes může podobat Rychlým šípům. Avšak 

odlišnosti mezi těmito dvěma světy jsou neopomenutelné. V první řadě je Sherlock 

globálním fenoménem, zatímco Rychlé šípy pouze lokálním.38 Tento fakt vždy logicky 

ovlivní podobu transmediálního vyprávění. Velice podstatná je ale také skutečnost, že 

Jaroslav Foglar se o popularitu Rychlých šípů prostřednictvím transmediace z velké části 

postaral sám. Rozsáhlou kampaň zejména v počátcích příběhu zosnoval svépomocí, čímž 

nebývale předběhnul dobu. Ačkoli se jeho Rychlé šípy nestaly globálním fenoménem, 

v tuzemském prostředí jim zajistil skutečně nebývalou popularitu. Podrobněji se jeho 

aktivitám a následně také aktivitám příznivců oblíbeného klubu budeme věnovat 

v následujících kapitolách. 

 

2 Horizont světa Rychlých šípů  

2.1 Osobnost Jaroslava Foglara  

Spisovatel, redaktor a skautský vedoucí Jaroslav Foglar se narodil roku 1907 

na Novém městě v Praze. Rodina se ale nedlouho poté odstěhovala do Předlic u Ústí nad 

Labem a následně do Poděbrad kvůli léčbě otce Jindřicha. Ten však přes veškeré snahy 

srdeční nemoci podlehl. Tehdy čtyřletý Foglar zůstal pouze s matkou a bratrem Zdeňkem. 

O tři roky později se přestěhovali zpět do Prahy.39 

Ve třinácti letech se Foglar poprvé účastnil dvou skautských akcí. Na té druhé 

se však nachladil, načež mu matka další oddílové aktivity zakázala. Ke skautingu se znovu 

dostal o dva roky později, kdy ho starší bratr přijmul do oddílu oldskautů zvaných Jestřábi, 

a to i přesto, že mu ještě nebylo obvyklých osmnáct let. Následující rok a půl prožíval 

mnohá inspirativní dobrodružství, postupem času však zatoužil po atraktivnějším 

programu, neboť v něm již klíčila jeho celoživotní touha vést a vychovávat druhé.40 

                                                
38 JIRÁSEK, Ivo. Rychlé šípy, „mundus imaginalis“ a implicitní náboženství. In: HOŠEK, Pavel. Duchovní 

rozměr fenoménu Foglar, c. d., s. 148. 
39 NOSEK-WINDY, Václav. Jestřábí perutě. Povídání o foglarovkách. Praha: Nakladatelství Olympia, 1999. 

s. 7–14. ISBN 807336188. 
40 DVORSKÝ, Miloš. Mýtus zvaný Stínadla: Rychlé šípy, Vontové a hlavolam – Realita versus fikce. Praha: 

Nakladatelství Zdeněk Bauer, 2018. s. 15. ISBN 9788090675513 
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Foglarovi bylo sedmnáct let, když na podzim roku 1924 dostal pozvání do řád-

ného 34. skautského oddílu Ohnivci. Ačkoli byl v té době oproti ostatním členům starší, 

bez rozmýšlení do oddílů vstoupil. Jelikož přišel od Jestřábů, získává zde během jedné z 

výprav přezdívku Jestřáb.41  

Aniž by to tehdy jen trochu tušil, vstup do 34. skautského oddílu znamenal 

velice zásadní milník v jeho životě. V důsledku úbytku členstva se totiž Ohnivci stali 

pouhou akvizicí jiného skautského oddílu, legendární, avšak v té době upadající Pražské 

Dvojky. O tři roky později Foglar převezme její vedení a v čele oddílu bude stát až do roku 

1987, tedy celých šedesát let, čímž se zařadí mezi nejstarší skautské vedoucí na světě. 

Zcela oprávněně tak bude pro desetitisíce svých tuzemských příznivců jakýmsi absolutním 

skautem.42 

Roku 1924 Foglar také dokončí obchodní školu. Krátce pracuje v informační 

kanceláři a následně nastoupí jako fakturant do velkoobchodu s papírem. Úřednické 

profesi se pak věnuje dalších třináct let.43 

Během svého působení na oné úřednické pozici externě přispívá do ranního 

Českého slova a do nedělní přílohy Slovíčko. Zde později také uvádí svou prvotinu Hoši 

od Bobří řeky. Foglarova první kniha Přístav volá získává v roce 1934 jako jedna ze tří 

hlavní cenu Melantrichu v soutěži o nejlepší knihu pro mládež.44 

Následující rok Foglar vydavatelství navrhl, aby realizovalo časopis pro 

mládež. Na tuzemském trhu tehdy bylo okolo třiceti jiných větších periodik pro danou 

cílovou skupinu, mimo jiné to byly například časopisy Junák, Naše omladina, Malý čtenář 

či Jitro. Přesto všechno nápad manažery zaujal.45 Ve svých vzpomínkách Foglar uznával, 

že nejsilněji na finančníky zapůsobil argument, že čtenáři, kteří už si v raném věku 

                                                
41 Tamtéž. 
42 DVORSKÝ, Miloš. Mýtus zvaný Stínadla: Rychlé šípy, Vontové a hlavolam – Realita versus fikce, c. d. s. 

16. 
43 MAMULOVÁ, Martina. Čtenáři komiksu Rychlé šípy a čtenářské kluby Mladého hlasatele jako aktivní 

publikum. Praha, 2011. s. 10. Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra 

mediálních studií, Vedoucí bakalářské práce Mgr. Jaroslav Švelch. 
44 Tamtéž. 
45 ŠVEC, Štefan. Česky psané časopisy pro děti (1850-1989). Praha: Karolinum. 2014. s. 122–126. ISBN 

9788024624785. 
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přivyknou na periodika vydavatelství, zůstanou u nich i v budoucnu, byť pravděpodobně 

přejdou k jiným titulům.46  

Vedení Melantrichu považovalo odůvodnění za pádné a skutečně v červnu 

roku 1935 začalo vydávat časopis Malý resp. Mladý Hlasatel. Foglar se ale redaktorem 

nestal, přispíval pouze externě a posléze, v roce 1938, začal pracovat v propagačním 

oddělení vydavatelství jako textař a copywriter. 47  Proslulým se pak stal jím stvořený 

reklamní slogan „Od pondělka do neděle čtu Mladého hlasatele.“48 

Na redaktorské křeslo v Mladém hlasateli Jaroslav Foglar zasedl na podzim 

roku 1938, kdy se šéfredaktorem časopisu stal Karel Bureš, a 17. prosince 1938 začal 

vycházet kultovní komiks Rychlé šípy, který kreslil Jan Fischer.49 

S působením Jaroslava Foglara v propagaci Mladého hlasatele je nepochybně 

spojen fenomén čtenářských klubů. Původně se v časopise nacházela dlouhodobá soutěž 

nazvaná Tábor mladých vyhlášená na jaře 1936 jako ocenění pro odvážné a výjimečné 

činy čtenářů.50 Foglar měl však jinou představu, jak by kluby čtenářů měly vypadat a jal se 

ji realizovat. „Tak jsem razil myšlenku, aby se hoši a děvčata sdružovali do malých, 

nejméně čtyřčlenných part s určitými pravidly a zákony, a já že jim budu v Hlasateli na 

klubovní stránce psát různé pokyny a návody k užitečné činnosti, kterou by byli schopni 

provozovat. Přednesl jsem svůj nápad na zvláštní poradě v redakci Hlasatele, přičemž se 

tohoto jednání kromě mne zúčastnil samozřejmě redaktor Mencák a také rádce časopisu 

spisovatel Jan Morávek.“51 

V roce 1937 se na stránkách mládežnického časopisu skutečně objevila výzva 

k zakládání čtenářských Klubů Mladého hlasatele (KMH). Přestože tehdejší šéfredaktor 

Mencák nedával iniciativě moc šancí na úspěch, do jednoho týdne se přihlásilo na padesát 

                                                
46 DVORSKÝ, Miloš. Mýtus zvaný Stínadla: Rychlé šípy, Vontové a hlavolam – Realita versus fikce, c. d. s. 

47–48.  
47 DVORSKÝ, Miloš. Mýtus zvaný Stínadla: Rychlé šípy, Vontové a hlavolam – Realita versus fikce, c. d. s. 

53. 
48 MAMULOVÁ, Martina. Čtenáři komiksu Rychlé šípy a čtenářské kluby Mladého hlasatele jako aktivní 

publikum, c. d., s. 10. 
49 DVORSKÝ, Miloš. Mýtus zvaný Stínadla: Rychlé šípy, Vontové a hlavolam – Realita versus fikce, c. d. s. 

45–58. 
50 DVORSKÝ, Miloš. Mýtus zvaný Stínadla: Rychlé šípy, Vontové a hlavolam – Realita versus fikce, c. d. s. 

50. 
51 FOGLAR, Jaroslav. Život v poklusu. Praha: Olympia, 1997. s. 116. ISBN: 8070334827. 
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nových členů. 52  Během prvního měsíce pak vzniklo na 100 klubů, náklad Mladého 

hlasatele z původního počtu 35 tisíc výtisků postupně narostl na 210 tisíc výtisků a do 

května roku 1941 se v redakci zaregistrovalo 24 600 klubů.53 

Když 15. května roku 1941 úřady v nacisty okupovaných českých zemích 

vydávání Mladého hlasatele zastavily, Foglar začal na krátký čas působit jako externí 

redaktor protektorátního časopisu Správný kluk vydávaného Kuratoriem pro výchovu 

mládeže v Čechách a na Moravě. Ve Správném klukovi dokonce vyšla i velmi pozitivní 

recenze románu, který Foglar vydal v období protektorátu – Když duben přichází. Přesto se 

zde jako přispěvatel udržel pouze pár měsíců. Zhruba o půl roku déle pak působil jako 

redaktor melantrišského deníku České slovo, jednoho z nejrozšířenějších deníků té doby. 

Připravoval zde krátké sloupky s různými tipy a návody pro hochy a děvčata, které až do 

léta 1944 vycházely v sobotní příloze.54  

Po válce Foglar redigoval časopis Junák, kvůli názorovým neshodám 

s vedením však brzy odešel do časopisu Vpřed. První číslo, na kterém Foglar pracoval, 

vyšlo v dubnu 1946 a na titulní stránce byla známá kresba Rychlých šípů. Časopis pod 

svým názvem přestal vycházet v roce 1948, kdy byl sloučen s Junákem. Posléze se 

k původnímu pojmenování vrátil, roce 1951 však zanikl nadobro.55  

Jaroslav Foglar byl v této době již dobře známým a finančně zaopatřeným 

autorem, chtěl proto zůstat na volné noze a věnovat se publikační činnosti. Na nátlak 

komunistické kontrarozvědky však musel přijmout místo vychovatele středoškolské a 

učňovské mládeže.56  

V létě roku 1954 byl poprvé podroben výslechům ze strany Státní bezpečnosti, 

která mu následně uložila za úkol dohlížet na to, jak a co píše do své autobiografie Život 

v poklusu. Z dohledu StB se v roce 1956 pokusil vymanit lékařskou zprávou deklarující, že 

na spolupráci časově a nervově nestačí, což se mu nakonec podařilo.57 

                                                
52 PÍREK, Zdeněk. Čtenářské kluby Jaroslava Foglara. c. d. s. 9–12. 
53 DVORSKÝ, Miloš. Mýtus zvaný Stínadla: Rychlé šípy, Vontové a hlavolam – Realita versus fikce, c. d. s. 

54. 
54 Klub zvídavých dětí – Jaroslav Foglar a protektorát (kol. autorů). Praha: NZB. 2018. 285–290 s. ISBN 

9788090675568. 
55 Vpřed: časopis pro chlapce a děvčata. Praha: Svaz české mládeže. 1945–1951. 
56 DVORSKÝ, Miloš. Mýtus zvaný Stínadla: Rychlé šípy, Vontové a hlavolam – Realita versus fikce, c. d. s. 

66–95. 
57 Tamtéž. 
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V druhé polovině padesátých let Foglar začal publikovat v časopise Pionýr a 

začátkem šedesátých let navázal spolupráci s časopisem ABC mladých techniků a 

přírodovědců, pro který vytvářel kreslený komiks Kulišáci. V roce 1964 se rozvířila 

veřejná diskuze nad jeho dílem, načež se Foglar konečně stal spisovatelem na volné noze. 

Komiksy o Rychlých šípech začaly vycházet znovu od začátku v Ostravském kulturním 

zpravodaji, nově je kreslil slovenský ilustrátor Marko Čermák, který důstojně navázal na 

Fischerovu tvorbu. Foglar se pak dále krom oddílové činnosti věnoval psaní již třetího 

románu o Rychlých šípech ve Stínadlech.58 

Události roku 1968 a okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy 

vedly k dalšímu nucenému umlčení jeho publikační i skautské činnosti v rámci Pražské 

Dvojky. Během sedmdesátých a z velké části i osmdesátých let tak publikoval své texty jen 

zřídka a výhradně časopisecky. Věnoval se zejména práci se svým oddílem, který se 

přejmenoval na turistický oddíl Hoši od bobří řeky. Situace se pozvolna začala měnit až 

v době před Sametovou revolucí, kdy navázal spolupráci s výtvarníkem Kájou Saudkem, 

s nímž pro Českou speleologickou společnost vytvářel několik komiksových seriálů jako 

Modrá rokle, Ztracený kamarád a Jeskyně Saturn.59 

Po roce 1989 začalo nakladatelství Olympia vydávat všechny Foglarovy spisy. 

Do roku 2000 zde vyšlo 26 knih s jeho autorstvím.60 V roce 1995 uspořádalo Muzeum 

Hlavního města Prahy rozsáhlou výstavu s názvem Po stopách Rychlých šípů. 61  Na 

sklonku Foglarova života nakladatelství Olympia na přání autora vydala v jedné knize 

všechny kreslené komiksy o Rychlých šípech. Jaroslav Foglar zemřel v Praze roku 1999 ve 

věku 91 let.62 

 

2.2 Charakteristika díla Rychlé šípy 

Ačkoli Jaroslav Foglar byl velice plodným autorem, který na svém kontě 

nashromáždil stovky populárních příběhů, sám si velmi dobře uvědomoval, že Rychlé šípy 
                                                
58 DVORSKÝ, Miloš. Mýtus zvaný Stínadla: Rychlé šípy, Vontové a hlavolam – Realita versus fikce, c. d. s. 

66–95. 
59 Tamtéž. 
60 Tamtéž. 
61 MAMULOVÁ, Martina. Čtenáři komiksu Rychlé šípy a čtenářské kluby Mladého hlasatele jako aktivní 

publikum, c. d., s. 12. 

62 NOSEK-WINDY, Václav. Jestřábí perutě. Povídání o foglarovkách., c. d., s. 7–14. 
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jsou dílem mimořádným. „(...)Rychlé šípy! Kouzelné a okřídlené jméno, známé 

desetitisícům čtenářů. Když jsem začínal seriál s příběhem Rychlých šípů, netušil jsem, že 

Rychlé šípy si získají sympatie čtenářů v takovém rozsahu, že se z Rychlých šípů nakonec 

stane vzor pro kluby.“63  

Dnem, kdy se zrodily Rychlé šípy, bývá označovaný 17. prosinec roku 1938, 

kdy v 7. čísle IV. ročníku Mladého hlasatele byl na poslední stránce vytištěn první 

kreslený příběh.64 Teoretik Václav Nosek-Windy však upozorňuje, že ono obecně uváděné 

tvrzení je jen částečnou pravdou. Ve skutečnosti tento den vstoupily do historie pouze dvě 

postavy, a to jistý blonďatý a černovlasý chlapec. Až o týden později dostali jména Mirek 

Dušín a Jarka Metelka. Třetí hoch, Jindra Hojer, je již o týden mladší a zbývající dva 

členové, Červenáček a Rychlonožka, se poprvé objevili až v pátém pokračování, které 

vyšlo 14. ledna 1939.65 

Komiksům o Rychlých šípech předcházel příběh Klub modrá vlna, který byl 

taktéž inspirován myšlenkou čtenářských klubů. Nicméně tentokrát se čtenáři a kluby 

setkávají jednak s kreslenou verzí, jednak autorem se stává samotný zakladatel čtenářských 

klubů Jaroslav Foglar.66 

Původním plánem bylo vydat pouze několik pokračování Rychlých šípů, avšak 

mimořádný ohlas a blesková popularita vedly k tomu, že pouze na stránkách Mladého 

hlasatele vyšlo 113 příběhů. Následovaly komiksy v časopisech a publikacích Junák, 

Vpřed, Skaut-Junák, časopis Rychlé šípy, publikace Píseň úplňku a noviny Mladá fronta. 

Od roku 1938 do roku 1989 tak celkem vyšlo 316 komiksových příběhů kreslených Janem 

Fischerem a od roku 1968 Marko Čermákem. K tomu se připojila také románová 

zpracování, která Foglar napsal s ohledem na tisíceré prosby čtenářů.67 

Jakožto příloha časopisu Mladý hlasatel začal na pokračování vycházet román 

Záhada hlavolamu. Pětice Rychlých šípů tak vystoupila z komiksových okének na běžné 

stránky a dostala nový, širší prostor pro svá dobrodružství. Druhý román tvořící známou 

sjtínadelskou trilogii, Stínadla se bouří, mohl spatřit světlo světa až po druhé světové 

válce. Na třetí knihu Tajemství Velkého Vonta si čtenáři museli počkat až do roku 1990, 

                                                
63 PÍREK, Zdeněk. Čtenářské kluby Jaroslava Foglara. Brno: Delfín, 1990, s. 167. 
64 PÍREK, Zdeněk. Čtenářské kluby Jaroslava Foglara. c. d. s. 28. 
65 NOSEK-WINDY, Václav. Jestřábí perutě. Povídání o foglarovkách., c. d., s. 124–144. 
66 PÍREK, Zdeněk. Čtenářské kluby Jaroslava Foglara. c. d. s. 28. 
67 NOSEK-WINDY, Václav. Jestřábí perutě. Povídání o foglarovkách., c. d., s. 73–84. 
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kdy souborné vydání pod názvem Dobrodružství v temných uličkách vydalo nakladatelství 

Olympia.68 

Nebývalá popularita Rychlých šípů byla založena na mnoha faktorech. Tisíce 

čtenářů ve čtenářských klubech i mimo ně si oblíbily jak kresby Jana Fischera, které 

postavám vtiskly nezapomenutelnou podobu a výraz, tak jednání oněch postav. Chlapci 

vždy stranili dobru, stáli na straně spravedlnosti, počínali si správně a šlechetně a byli si 

věrnými přáteli. Především však v jejich příbězích nechybělo napětí. Zdaleka ne všechny 

příhody pro ně končily kladně, často doplatily na neopatrnost a chyby. Vždycky ale hoši 

dovedli prohrávat. Podstatný je i smysl pro legraci a řada žertovných prvků v příběhu. 69  

Rychlé šípy zkrátka čtenářům přinesly jak napínavé čtení, tak zábavu, poučení, 

ale i mnoho námětů pro užitečnou činnost. Již v samých počátcích klubu si Foglar počínal 

tak, že pro oddané stoupence zdaleka nebyly Rychlé šípy jen pouhým čtivem, ale prakticky 

životním stylem. 

Tisíce chlapců, děvčat a čtenářských klubů si nejenže braly z jejich příběhů 

příklad, avšak postupem času se také zamýšlely nad otázkou reálné existence hochů 

z klubu. Snaží se vypátrat, kde žijí, chtějí si s nimi dopisovat a zvát je do svých kluboven. 

Zejména pak první román Záhada hlavolamu vyvolal mnoho reakcí a spolu s nimi rozsáhlá 

pátrání po Rychlých šípech, především v různých čtvrtích Prahy. 

 

2.2.1 Postavy z klubu Rychlých šípů 

Klub Rychlých šípů tvoří pětice chlapců – Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra 

Hojer, Červenáček a Rychlonožka. Přestože má každý z nich jiný charakter, základní rysy 

a vlastnosti je spojují. Hoši jsou veselí, odvážní, podnikaví, aktivní, zároveň také čestní, 

spravedliví, pomáhají slabším, nikdy nemluví vulgárně, sportují a neoddávají se 

zlozvykům jako kouření či pití alkoholu. Ve vztahu ke čtenářům nejenže představují jistý 

mravní vzor, avšak především se přímo nabízí možnost identifikace s některým z hlavních 

hrdinů. 70 

                                                
68 Tamtéž. 
69 PÍREK, Zdeněk. Čtenářské kluby Jaroslava Foglara. c. d. s. 28. 
70 HOPFINGER, Petr. Komunikace Jaroslava Foglara se čtenáři. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

Filozofická fakulta, Ústav českých dějin, 2002. s. 32. Vedoucí diplomové práce Martin Sekera. 
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Vedoucí klubu Mirek Dušín se jeví jako hoch, který nemá daleko 

k dokonalosti, čehož si kritický čtenář mnohdy s nelibostí povšimne. Mirek je ušlechtilý, 

zapálený pro pravdu, je také ohleduplný, chová se až rytířsky, dvorný k děvčatům a 

s chladnou hlavou řeší všechny problémy a spory. „Mirek, sám chlapec vzácně ušlechtilý, 

měl jedinou snahu, udělat z Rychlých šípů vzorné hochy, čestné a dobré. Netrpěl jim ani 

jedno hrubé slovo, rozebíral každý jejich čin, který byl něčím nesprávný. S Jarkou, který si 

v hloubi duše uvědomoval, že i jeho Mirek hodně pozvedl k lepšímu, hovořil stále o všech 

třech mladších hoších a měl ho k tomu, aby si jejich jednání a chování všímal i v Mirkově 

nepřítomnosti. Ano, Mirek byl správný chlapík na správném místě. Takoví by měli být 

všichni hoši, kteří kamarádí s mladšími.“71 

Postava Mirka Dušína je v příbězích o Rychlých šípech skutečně velmi 

důležitá, neboť jejím prostřednictvím se Foglar nejenže snaží čtenáři vštípit, jak se 

v různých situacích chová správný hoch, ale také dobrý vedoucí týmu. Dokazuje to i 

následující úryvek: „Mirek se ovšem nezlobil, že Jarka měl lepší nápad. Nebyl z těch 

hochů, kteří si myslí, že se musí dělat v klubu všechno podle nich, když je vedoucí. Dovedl 

otevřeně uznat, měl-li někdo lepší nápad než on.“72 

Písařem klubu a Mirkova „pravá ruka“ je Jarka Metelka, mírný ukázněný 

chlapec, který plně respektuje svého vedoucího. Disponuje prakticky všemi vlastnostmi 

jako Mirek, jen není zobrazován tak ikonicky. Jarka je velmi inteligentní a má nadání na 

řešení různých hádanek a hlavolamů.73 

Jindra Hojer, kterého Rychlonožka někdy z legrace nazývá „moje ublízané 

potěšení“, neboť vždy nosí pečlivě učesané vlasy s pěšinkou, je jemný, ale veselý hoch, 

statečný a věrný jako ostatní. Jindra je vždy připraven pomoci každému, kdo se ocitne 

v nouzi.74 

Červenáček je „hezký hoch“ a nerozlučný druh Rychlonožky. Jméno dostal 

podle červené čapky ve tvaru lodičky, kterou vždy nosí. Přestože je stejně jako ostatní 

                                                
71 FOGLAR, Jaroslav. Záhada hlavolamu. Praha: Olympia, 2003, s. 37. Sebrané spisy Jaroslava Foglara. 

ISBN 8070337796. 
72 FOGLAR, Jaroslav a STEGBAUER, Jiří, ed. Stínadla se bouří. Zvláštní bibliofilské vyd. Praha: 

Ostrov, 2012, s. 102. ISBN 9788086289762. 
73 PÍREK, Zdeněk. Čtenářské kluby Jaroslava Foglara. c. d. s. 29. 
74 Tamtéž. 
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členové dobré povahy, někdy činil v klubu problémy, jelikož podnikal málo uvážené činy 

na vlastní pěst nezřídka se také urážel.75 

Vtipálkem klubu je bezesporu Rychlonožka. Jeho průpovídky a vyřídilka jsou 

pro mnoho čtenářů nezapomenutelné. V příbězích je prezentován jako prostořeký hoch 

s nebývalým smyslem pro humor a se sklonem ke zlehčování vážných situací. Zároveň je 

však trochu strašpytel a popleta, přesto sportovně zdatný chlapec.76 

Vezmeme-li v úvahu marketingové hledisko, představují hoši z klubu 

Rychlých šípů ideální sestavu. Vynikající obchodní mix, který se skvěle prodává. Každý 

člen klubu je originál jak po duševní stránce, tak po fyzické. Klub má svého morálně 

nejvyspělejšího člena, který představuje vzor pro ostatní. Nejstarší, sportovní typ s blond 

vlnitými vlasy  – Mirek Dušín. O pár měsíců mladší brunet Jarka Metelka představuje 

kreativního a analytického člena klubu. Věkem následuje hodný, avšak lehce nerozvážný 

blonďák Jindra Hojer. A dva nejmladší členové – tmavovlasý krasavec klubu Červenáček 

s nadáním pro grafiku a v neposlední řadě humorný prvek příběhů ztělesňuje nazrzlý 

Rychlonožka.77 

Z výše popsaného i méně kritickému čtenáři vyplyne, že podobně vyváženou 

partu kluků, aby člověk v reálném životě skutečně pohledal. Foglarův marketingový talent, 

případně zkušenosti, které nabyl v propagačním oddělení Melantrichu, jsou i v tomto 

případě více než patrné. 

Ačkoli jsme právě popsali, že jednotliví členové čtenářského klubu Rychlé šípy 

se od sebe v mnohém liší, výrazným pojítkem mezi nimi je příslušnost k dobru. Jedná se 

vždy o „bílé“ čili kladné postavy, které jsou konfrontovány se zlem, tedy souborem 

záporných postav. Z tohoto úhlu pohledu jsou foglarovky skutečně vcelku schematické, 

neboť boj bezvýhradného dobra s bezvýhradným zlem je takřka pohádkový motiv. 

Na počátku seriálu Rychlé šípy, resp. v prvních deseti komiksech, hráli 

klíčovou úlohu Černí jezdci. Již samotný název napovídá, že nepochybně jde o záporné 

postavy. Černí jezdci byli jakýmsi gangem pouličních kluků, kteří nosí šátky přes obličej a 

ctnostmi příliš neoplývají. Prvních deset dílů kresleného seriálu tvoří v podstatě uzavřený 

soubor vzájemného soupeření mezi „dobrou“ a „špatnou“ partou. Je to svým způsobem 
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prolog všech dalších komiksů a stínadelské trilogie, neboť Rychlé šípy ještě nejsou 

oficiálně registrovaným čtenářským klubem, avšak jejich vznik se teprve formuje.78 

Nicméně temný obraz Černých jezdců nemusel být nutně odrazem jejich zlé 

duše. Vyvrcholení onoho prologu je příhoda, kdy se Černí jezdci nachomýtli u požáru 

truhlářské dílny. V tuto chvíli se v nich zřejmě hnulo svědomí, za hlavu hodili sváry 

s Rychlými šípy a jali se pomáhat při hašení. Nejenže vzájemné soupeření chlapeckých 

skupin bylo tímto definitivně ukončeno. Závěrem si totiž Černí jezdci i Rychlé šípy podají 

přihlášky do čtenářského klubu Mladého hlasatele a rozhodnou se přejít na stranu dobra. 

Sdělení závěrečné zápletky je zjevné – ačkoli jste si dosud počínali nešlechetně a marnili 

svůj cenný čas na ulici, kdykoli můžete přestoupit na druhý břeh. Založte si čtenářský klub 

a zažívejte neopakovatelná dobrodružství s populárním časopisem.79 

Černí jezdci se nejenže polepšili, ale především ze seriálu nadobro zmizeli. 

Jejich mravní převrat a náhlé zmizení se však nedá považovat za pouhý marketingový tah. 

Ačkoli z dnešní perspektivy se to může zdát úsměvné, ve třicátých a čtyřicátých letek 

nebyli hoši s šátky přes obličej běžnou součástí dětských příběhů. Foglar se inspiroval 

americkou brakovou literaturou, která mezi konzervativně smýšlejícími dospělými obvykle 

nenacházela pochopení. O vyprávění s Rychlými šípy a Černými jezdci se posléze začala 

zajímat reálná republiková policie. Je tedy velmi pravděpodobné, že Foglar původně 

neplánoval rychlý konec a mravní poučení členů Černých jezdců, ale vzhledem 

k okolnostem nebylo zbytí.80 

Podle teoretika Michala Jareše, který prvních 10 dílů Rychlých šípů rozebral 

v časopise Tvar,81  se za postavami Černých jezdců skrývá mnohem hlubší symbolika. 

Skupinka hochů s šátky přes obličej má údajně symbolizovat nacistické Německo a Rychlé 

šípy podrobené země. 

Nicméně zmizením Černých jezdců to nekončilo, Foglar do svých příběhu 

potřeboval zakomponovat záporné postavy. Proto zhruba rok po zmizení kontroverzní 

party se na scéně objevilo už dříve vzpomenuté Bratrstvo Kočičí pracky tvořené třemi 

členy se jmény Dlouhé Bidlo, Bohouš a Štětináč. Trojice chlapců původně měla patřit mezi 
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čtenáře Mladého hlasatele, avšak postupně se dali na scestí. Velice rychle se stali 

ukázkovým prototypem falešných neférových přátel. Ačkoli se účastnili nejrůznějších 

soutěží pořádaných časopisem, ducha čestného přátelství, duševní i fyzické hygieny 

postrádali. Ačkoli četli stránky Mladého hlasatele, nebyli schopni stát se ničím 

významnějším než pouliční chlapeckou partou. Z toho důvodu se ani nemohli registrovat 

jako čtenářský klub, i když by možná rádi. Bratrstvo zůstalo tak zaostalou skupinkou, která 

se brání jakémukoli duševnímu pozvednutí. 82  Poučení z toho plynoucí je tak opět 

nabíledni, založení čtenářského klubu Mladého hlasatele je svým způsobem prestiž, na 

kterou může dosáhnout každý, avšak dobré mravy a čestné chování jsou nezbytností. 

O specifickou škálu postav obohatila fenomén Rychlých šípů stínadelská 

trilogie. Hoši ze Stínadel představovali podivuhodnou kastu, se kterou si není radno 

zahrávat. Jednalo se o rezervované, uzavřené kluky, nepřátelské k chlapcům z jiných čtvrtí, 

kteří si říkali Vontové. Každý hoch, který se ve Stínadlech narodil, se automaticky stával 

Vontem. Pojmenování vzniklo podle Vojtěcha Vonta, který kdysi sjednotil všechny 

chlapecké skupiny ve Stínadlech, a nastolil tak mír.83 

Navenek se Vontové skutečně jeví jako prazvláštní sekta, ačkoli jde spíše o 

hnutí se zakořeněnými tradicemi. Jejich znakem je žlutý špendlík, který nosí v klopě svého 

oděvu. Vontové jsou věrni stínadelským záležitostem, vyhýbají se hochům z jiných 

pražských čtvrtí, a dokonce jim ani neumožňují beztrestný vstup do Stínadel. V jistém 

smyslu se vontské hnutí podobá státu, neboť má například i parlament, jemuž předsedá 

Velký Vont. Jeho mandát trvá do té doby, než vyroste z chlapeckého věku a mezi jeho 

znaky patří vontské kroniky a ježek v kleci. Ve stínadelské hierarchii ihned za Velkým 

Vontem následuje Velká rada Vontů, dále náčelníci různých ulic a nakonec obyčejní 

Vontové.84 

Ačkoli jsou Vontové v trilogii popisováni jako nepřátelští, tajnůstkářští chlapci, 

mnohdy dovedou překvapit. Například bývalý vůdce Karel Nekola či následující Otakar 

Losna jsou velice féroví a mají charakterově blízko například k Mirkovi Dušínovi. 

V prvním dílu trilogie také velice spravedlivě postupuje Velká rada Vontů, když se snaží 

posoudit dva kandidáty na vůdce – Losnu a Mažňáka, přičemž Mažňák zdaleka nedosahuje 

takových charakterových kvalit. Právě tito dva kandidáti nakonec způsobí rozkol mezi 
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stínadelskými hochy. Stoupenci Mažňáka, povětšinou zlí a nebezpeční chlapci, založí 

skupinu Uctívači ginga. Podpůrci Losny utvoří sdružení Žlutý květ, z jehož středu nakonec 

vzejde nový Velký Vont Vláďa Dratuš.85 

Specifickou postavu stínadelské trilogie, kterou však vzhledem k významnosti 

a proslulosti je radno zmínit, představuje Jan Tleskač. Známý vynálezce se nikdy nemohl 

s Rychlými šípy setkat, neboť zemřel dlouho před jejich narozením. Jednalo se o sirotka, 

který byl nalezen po výbuchu domu kdesi ve Stínadlech. V ruce měl hlavolam zvaný ježek 

v kleci. Malý Jan vyrůstal v sirotčinci a kdykoli se mu podařilo vyndat ježka z klece, tak 

tleskal. Tímto způsobem přišel ke svému jménu. Představoval velmi nadané a zvídavé dítě, 

chtěl sestrojit létající kolo, což se mu nakonec povedlo. Avšak stihl provést pouze jednu 

zkoušku kdesi za městem, neboť jako 15letý tragicky zemřel při pádu ze zvonice kostela 

svatého Jakuba.86 

2.3 Hodnotový rámec Rychlých šípů podle teorie Iva Jiráska 

Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, dílo Jaroslava Foglara zdaleka 

nemá jen zábavní účel. Foglarovky v sobě vždy nesly jisté mravní a výchovné poselství. 

Podle teoretika Iva Jiráska Rychlé šípy vytvářejí svébytný hodnotový svět, který se opírá o 

několik ideových předpokladů. 87  K jeho vymezení budu čerpat z Jiráskova zevrubného 

shrnutí, které navrhuje následující základní hodnoty: 

1. Zdravý životní styl. Jedná se zejména o tělovýchovu a aktivní pohyb obecně, 

otužování, opalování, odpor ke kouření a alkoholu. Zcela symptomatická jsou pak slova 

Mirka Dušína „nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík“88 

2. Protikladnost pobytu v přírodě a ve městě. Kontrast dravé netknuté divočiny 

a strukturovaného městského prostředí Foglar ve svých dílech popisuje velice senzitivně. 

Neupřednostňuje jedno či druhé. Město plné klikatých uliček v sobě skrývá mnohá 
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tajemství, na které si Foglar potrpěl, stejně jako na splynutí s tichou podmanivou a mocnou 

přírodou.89 

3. Etický aspekt mravnosti, dobra a čestného jednání. Do této kategorie patří 

slušná mluva jednajících postav, absence vulgarismů, připravenost konat dobro vždy, když 

je to potřebné, spravedlnost v majetkových poměrech nebo motiv poctivosti v rozličných 

aktivitách realizovaných vrstevníky patrný například při odrazování od podvodu padělání 

vysvědčení.90 

Jirásek však upozorňuje na to, že aktivity, které jsou v Rychlých šípech dávány 

za příklad někdy trochu hraničí s pověstným šplhounstvím a udavačstvím. V této 

souvislosti pak kontroverzně působí také tehdejší spolupráce Foglara se státní autoritou a 

nabízí se prostor pro spekulace, do jaké míry jednání členů Rychlých šípů plynulo z pozice 

loajality vůči politickému systému.91 

4. Sociální vrstevnická soudržnost. Spoluúčast na fungování klubu vede jak 

k sebereflexi sebe sama, tak sdílení kolektivně vyznávaných hodnot a principů. Foglar 

mládeži předává poselství nabádající k sebevýchově. Některé aspekty činnosti klubu 

podněcují čtenáře k vlastní klubové aktivitě a podporují kolektivní soudržnost.92 

5. Holistický rámec a výzva k celostnímu rozvoji. Členové využívají svou 

časovou kapacitu k aktivizaci svého života. Autor záměrně stírá hranici mezi fikčním resp. 

možným světem a realitou, čímž dochází k ještě naléhavější motivaci čtenářů, kteří mohou 

za své aktivity mimo jiné získat Čestný odznak Rychlých šípů s osmi stužkami.93 

6. Význam romantiky, dobrodružství a výzvy. Osudy postav se nezřídka 

vyskytnou i na samé existenciální hranici života a smrti s možným tragickým koncem, jak 

dosvědčuje například úmrtí geniálního vynálezce Jana Tleskače. Avšak smrt, které Foglar 

ve svém mládí nejednou čelil a jež má v jeho dílech významné místo,94 zde nepředstavuje 

fatální a nepřekročitelný horizont, jakož spíš jistou anonymitu, jinakost a nepřístupnost.95 
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7. Nerespektování hranice fantazie, autorské fikce a reality. Poslední uvedená 

základní hodnota Rychlých šípů je mimo jiné také stěžejní pro tuto práci. Právě Foglarovo 

balancování na pomezí reality a fikce a mystifikace s tím spojená představují naprosto 

zřejmé a plánované transmediální vyprávění z jeho vlastní inciativy. V příbězích se 

nachází řada návodů k realizaci a seberozvojovým aktivitám jako psaní deníku, lovení 

bobříků, žití Modrým životem, ale také se zde čtenář nezřídka setkává se zmínkami o 

autorově další tvorbě, případně narážkami na výrobek inspirovaný ježkem v kleci. 96 

Podrobněji se transmediálním produktům vytvořeným samotným Foglarem věnuje čtvrtá 

kapitola. 

2.4 Tři možné světy Rychlých šípů 

Kapitolu Horizont světa Rychlých šípů uzavřeme teorií Iva Jiráska vztahující 

se k hypotéze o možných světech. Jak bylo uvedeno v první kapitole, označit fenomén 

Rychlých šípů jako nejsoucí fantazii by nejen vzhledem ke vlivu na realitu čtenáře bylo 

příliš radikální. Z toho důvodů hovoříme v této práci nikoli o fikčním, ale o možném světě 

Rychlých šípů. Vezmeme-li hypotézu možných světů jako relevantní, můžeme dle Jiráska 

vymezit minimálně tři možné světy, jež se k Rychlým šípů, a šířeji k horizontu Jaroslava 

Foglara vztahují.97 

1. Foglaring. Ze tří možných světů je takzvaný foglaring tím nejrozsáhlejším. 

Jedná se o soubor hodnot a životní orientace zahrnující myšlenkové či textové souvislosti, 

jakož i praktickou realizaci idejí, svět prolínající literaturu a život, autora a jeho vliv na 

čtenáře, stejně jako rozvíjení fikčních témat v reálném společenském prostředí. Do světa 

foglaringu lze vstoupit prožitkem jeho realizace, tedy akceptováním Foglarem 

formulovaných hodnot shrnutých v podkapitole 2. 3. Je to například přijetí zdravého 

životního stylu, zařazení pravidelné pohybové aktivity do denního režimu, realizace 

pobytu v přírodě, cílené posilování mravního úsilí apod.98 Ve vztahu k transmediálnímu 

vyprávění je foglaring hůře uchopitelným, přesto zásadním pojmem. Jaroslav Foglar totiž 

vždy usiloval, aby se čtenáři sžili s hlavními hrdiny natolik, že akceptují jím vymezené 

základní hodnoty. Z jistého úhlu pohledu se jedná o nejvyšší formu transmediace, tedy 
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takovou, která přímo ovlivňuje chování a životní styl jedince. Zasahuje do jeho 

každodenního života, čímž zcela přesahuje hranice standardního literárního díla. 

2. Foglarismus. Jak naznačuje přípona -ismus, jedná se o pojmenování 

ideového a ideologického kontextu díla. Rychlé šípy tvoří relativně ucelený ideový soubor, 

z toho důvodu je i v tomto případě možné hovořit o svébytném možném světě. Podle 

Jiráska je foglarismus jistým výsekem světa foglaringu, tím, jež tvoří ideje a slova. Do 

foglarismu vstupuje zájemce především pilnou četbou nejen foglarovek, ale také 

sekundární literatury zabývajících se touto problematikou včetně řady časopiseckých 

příspěvků či neperiodických publikací.99 

3. Foglarologie. Pojmenování je možné často zaznamenat na webových 

stránkách zabývajících se foglarismem a foglaringem a obvykle označuje prakticky vše, co 

jistým způsobem souvisí s osobností a dílem Jaroslava Foglara. Přípona -logie z řeckého 

logos slouží k pojmenování vědeckých disciplín a vědních oborů. Avšak označit 

foglarologii za vědu lze dle Jiráska pouze s velkou nadsázkou. Foglarovu dílu se více 

věnují nadšenci a amatérští badatelé, než historikové a literární vědci, neboť financované 

instituce nepovažují toto téma za dostatečně nosné. Možný svět foglarologie je tak 

podmnožinou foglarismu, jenž je podmnožinou foglaringu. Zatímco v případě foglarismu 

jsme uvedli, že do něj vstupují čtenáři, kteří krom foglarovek konzumují i sekundární 

literaturu, do foglarologie vstupují zájemci o bádání a hlubší studium. Jinými slovy jedinci, 

kteří se posléze mnohdy věnují právě tvorbě oné sekundární literatury jako jsou odborné 

články či různé popularizační texty.100 

 

3 Transmediální vyprávění Jaroslava Foglara  

Původcem rozvětvení příběhů o Rychlých šípech do vícero mediálních 

platforem je nepochybně samotný Jaroslav Foglar. Ačkoli v pozdějších letech a posléze po 

autorově smrti se inciativy ujmou čtenáři a fanoušci klubu, v počátcích a  nejplodnějším 

období to byl právě Foglar, který Rychlé šípy vědomě koncipoval jako rozsáhlý 

transmediální projekt.  
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Následující kapitola se snaží přehledně a v rámci možností chronologicky 

shrnout klíčovou Foglarovu tvorbu a aktivity vedoucí k výjimečné popularitě Rychlých 

šípů. Počínaje samotným jádrem fenoménu, kterým jsou komiksy, přes knižní románová 

zpracování až po soubor doprovodných aktivit, které zapříčinily, že se Rychlé šípy 

noblesně a přitom intenzivně vpily do čtenářovy reality. 

 

3.1 Rychlé šípy v komiksových okénkách 

Rychlé šípy se napříč historií objevily takřka na všech myslitelných mediálních 

platformách, na samém počátku stál však komiks. Přestože posléze vznikly beletristické 

verze, filmy, televizní seriály či divadelní hry, dodnes jsou příběhy Rychlých šípů 

vystupujících z komiksových okének zřejmě nejproslulejší formou. 

Na konci roku 1938 se Foglar v redakci Mladého hlasatele, do kterého konečně 

mohl plně zasahovat z redaktorského křesla, setkal se stejně starým kreslířem, jenž 

pracoval ve službách Melantrichu, Dr. Janem Fischerem. Na Foglarovu otázku, zda by 

zvládl kreslit seriál pro děti, odpověděl, že se pokusí.101 Aniž by to jeden z nich předem 

očekával, vzniklo tak spojení nebývale nadaného autora a neméně talentovaného malíře, 

jejichž společné dílo navždy vstoupilo do českých dějin. 

Jako svého dvorního kreslíře si Foglar nevybral Fischera náhodou. Studovaný 

doktor práv byl v té době již poměrně známým umělcem, kterého nejvíce proslavily kresby 

sportovních námětů a karikatur, což nadšenému skautovi pochopitelně imponovalo. 

Fischerovo působení pod hlavičkou téhož vydavatelství, pod nímž vycházel i Mladý 

hlasatel, bylo jen dalším z pádných důvodů, proč oslovit právě jeho. 102 

Po prvním zkušebním zpracování byl Foglar s Fischerovou prací velice 

spokojen. Mladí zaměstnanci Melantrichu tak navázali spolupráci, která trvala deset let, 

přenesla se do různých médií a nechala vzniknout nejslavnějšímu českému kreslenému 

seriálu.103 

Prvních deset komiksů není jen o Rychlých šípech, ale také o partě Černých 

jezdců, a tvoří tak jakousi uzavřenou sérii. Černý jezdci představovali záporné postavy, na 

obličejích měli šátky a působili jako gangsteři. Přestože dětem to nevadilo, někteří dospělí 

                                                
101 NOSEK-WINDY, Václav. Jestřábí perutě. Povídání o foglarovkách., c. d., s. 124–144. 
102 Tamtéž. 
103 Tamtéž. 



 

28 

se ozvali, že nepůsobí jako dobrý příklad. V pozdějších letech pak Foglar onu první 

desítku příběhů nechal překreslit jiným autorem tak, aby Černí jezdci šátky přes obličej 

neměli.104 

Původním Foglarovým plánem bylo vydat na zadní straně Mladého hlasatele 

jen několik pokračování příběhu. Jelikož však číslo od čísla popularita Rychlých šípů 

raketově stoupala, s kreslířem Fischerem se dohodli, že budou ve spolupráci i nadále 

pokračovat. Týden co týden tak vznikala nová dobrodružství Rychlých šípů a jejich přátel, 

jen Černí jezdci se už neobjevili. Avšak po několika měsících je nahradila nová parta, jež 

měla tvořit záporný protipól pětice čestných chlapců, a to Bratrstvo kočičí pracky. 

Fischerovy kresby nepochybně výrazně přispěly k popularitě příběhů, neboť nadaný kreslíř 

uměl výborně vystihovat emoce i dějové napětí. Zcela mistrně však zvládal zejména veselé 

příběhy, v nichž plně uplatnil svůj smysl pro humor. 105 

Pro Mladého hlasatele nakreslil Jan Fischer celkem 107 pokračování. V dubnu 

1941 však odjel mimo Prahu a Foglar byl nucen hledat náhradu. Druhým kreslířem 

Rychlých šípů se stal Václav Junek, jenž pro časopis nakreslil osm pokračování. Ačkoli se 

taktéž jednalo o nadaného umělce, jeho zpracování nemělo takový úspěch jako Fischerovo. 

Naneštěstí v Mladém hlasateli nakonec vyšlo pouze šest z oněch osmi zpracování. 

Důvodem však nebyly některé kritické hlasy, ale mnohem závažnější skutečnost. Na 

nařízení německých úřadů bylo vydávání časopisu zastaveno. Poslední číslo vyšlo 

v polovině května 1941.106  

V letech 1938–1941 tak na stránkách Mladého hlasatele vyšlo celkem 113 

kreslených příběhů o Rychlých šípech. Následovala dlouhá odmlka zapříčiněná restrikcemi 

během Druhé světové války. Na stránky časopisů pro děti a mládež se Rychlé šípy vrátily 

až v roce 1946.107 

Po skončení Druhé světové války se Foglarovy podařila obnovit spolupráce 

s oblíbeným kreslířem Janem Fischerem. Zároveň navázal spolupráci s časopisem Junák, 

kde vyšly první čtyři poválečné díly. Po krátké době však došlo k roztržce mezi Foglarem 

a šéfredaktorem Junáku, což vyústilo v zastavení spolupráce. Foglar přešel do časopisu 
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Vpřed, kde mezi lety 1946–1948, kdy příběhy o Rychlých šípech přestaly na dlouhých 

dvacet let vycházet, vyšlo ve spolupráci s Fischerem dalších 102 pokračování.108 

Přestože první a druhou etapu Rychlých šípů dělí několik let, samotní členové 

klubu zestárli nanejvýš o týden. Foglar se tak už v této době rozhodl známou pětici navždy 

zakonzervovat v chlapeckém věku.109 

Po komunistickém puči v únoru 1948 bylo na ústředí Svazu české mládeže 

rozhodnuto, že není potřeba, aby vedle sebe vycházely dva časopisy pro mládež, tedy 

Vpřed a Junák. Došlo k jejich sloučení a posléze ukončení spolupráce s Jaroslavem 

Foglarem. Poslední díly Rychlých šípů v časopisu Vpřed vyšly v létě 1948. 110 

Odmlka mezi druhou a třetí etapou Rychlých šípů byla žalostně dlouhá. Trvalo 

dvacet let, než se v časopisu Skaut-Junák objevil nový příběh pětičlenného klubu. Kreslíř 

Jan Fischer v roce 1960 zemřel, Foglar tak logicky musel najít nástupce. Dalším kreslířem 

Rychlých šípů se stal Marko Čermák.111 

Komiksových příběhů o Rychlých šípech je celkem 316, přičemž výtvarně se 

na nich podílely celkem čtyři ilustrátoři. Avšak i v odborných publikacích, natož pak 

v populárně naučných článcích, se často hovoří pouze o dvojici kreslířů. Proto si to nyní 

shrňme: 

1. Jan Fischer nakreslil 213 pokračování, z toho 107 vyšlo v Mladém hlasateli, 

čtyři v Junáku a 10 v časopisu Vpřed. 

2. Václav Junek výtvarně zpracoval osm pokračování, ze kterých bylo původně 

otištěno jen šest, zbývající dva se dočkaly až o mnoho let později. 

3. Bohumír Čermák má na kontě tři pokračování, z nichž původně bylo 

otištěno pouze jedno v časopisu Vpřed. Na zbylá se opět dostalo o roky později. 

4. Marko Čermák, vystudovaný výtvarník, vyhrál konkurz na nového malíře 

vyhlášený v časopisu Skaut-Junák. Mezi lety 1968–1971 nakreslil 91 nových příběhů a 

dalších 11 upravil nebo překreslil po Junkovi či Fischerovi.112 

Rychlé šípy v Čermákově podání se však již neobjevovaly v časopisu Skaut-

Junák, kde nakonec vyšel pouze jediný příběh, ale v novém časopisu s příznačným názvem 
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Rychlé šípy. Pro přehlednost uveďme, v jakých časopisech a publikacích vycházely mezi 

lety 1938–1989 nové komiksové příběhy. 

V Mladém hlasateli vyšlo v letech 1938–1941 celkem 113 komiksů. V roce 

1946 vyšla čtyři pokračování v Junákovi, posléze následovala druhá éra Rychlých šípů 

v časopise Vpřed. Zde se v rozmezí 1946–1948 objevilo 103 nových dílů. Po dlouhé 

odmlce se roku 1968 objevil jeden komiks v periodiku Skaut-Junák. Třetí éru si příběhy o 

pětičlenném klubu odbyly v časopisu Rychlé šípy, kde v letech 1970–1971 vyšlo 87 

nových komiksů. Dalších sedm do té doby nepublikovaných pokračování našlo své místo 

v publikaci Píseň úplňku. Zcela překvapivě se pak 30. prosince 1989 objevil jeden nový 

příběh v novinách Mladá fronta. Foglar ho spolu s Marko Čermákem a redakcí tehdy 

zpracovali do netradiční podoby – jednotlivá komiksová okénka byla otištěna na 

jednotlivých stránkách novin, teprve po vystřižení a složení vznikl dohromady klasický 

komiks. Po přečtení příběhu si však čtenář mohl povšimnout, že se setkal jen s autorovu 

další marketingovou, potažmo transmediální hrou. Ve skutečnosti se totiž nejednalo o 

samostatný ucelený příběh, ale pouze reklamu na třetí díl románové stínadelské trilogie 

Tajemství velkého Vonta.113 Dosud poslední kreslený příběh vyšel v roce 2010 na zadní 

straně publikace Zápisník třinácti bobříků. Jednalo se o nově objevený a do té doby 

nevydaný díl s názvem Rychlé šípy u železničního mostu.114 

Závěrem kapitoly o Rychlých šípech v komiksových okénkách nutno 

podotknout, že oněch 317 kreslených vyprávění se k čtenářům po léta vracelo, a stále 

vrací, v nejrůznějších souborných vydání. Ze všech jmenujme publikaci nejčastěji 

skloňovanou. V říjnu roku 1998, po šedesáti letech od vydání prvního komiksu, se čtenáři 

dočkali kompletního souborného vydání kresleného seriálu. Nakladatelství Olympia 

vydalo pečlivě zpracovanou výpravnou knihu Rychlé šípy, která obsahovala všechna do té 

doby publikovaná pokračování, tedy 316 příhod klubu Rychlých šípů. O knihu byl 

ohromný zájem, proto ještě téhož roku v prosinci Olympia připravila objemný dotisk.  

Jaroslav Foglar se knižní senzace, kterou Rychlé šípy vyvolaly po desítkách 

let, dožil. Mnozí teoretici uvádí, že se jednalo o nejkrásnější ocenění jeho tvorby na 
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sklonku života. Spisovatel zemřel v lednu 1999, kdy se chystalo již druhé vydání souborné 

knižní publikace.115 

 

3.2 Stínadelská trilogie 

Rychlé šípy v podání Jaroslava Foglara nesestávají pouze z 317 komiksových 

příhod, ale také z prozaického zpracování v podobě populární románové trilogie. K psaní 

románu Foglara motivovaly zejména čtenářské kluby Mladého hlasatele, u nichž vyprávění 

o chlapeckém klubu vzbudila nesmírný ohlas. Čtenáři posílali do redakce dopisy 

s prosbami o nové kreslené příběhy, ale i beletristickou verzi. Necelé dva roky od vydání 

prvního komiksu tak v periodiku začala vycházet románová příloha. Jednalo se o první 

román z tzv. stínadelské trilogie, která zahrnuje knihy Záhada hlavolamu, Stínadla se 

bouří a Tajemství Velkého Vonta. Ačkoli nakladatelství Olympia trilogii v roce 1990 

poprvé souborně vydalo pod názvem Dobrodružství v temných uličkách a v roce 2005 pod 

názvem Rychlé šípy ve Stínadlech, tato pojmenování se prakticky nepoužívají. Do pamětí 

čtenářů se totiž dobře vepsalo právě označení stínadelská trilogie.116 

Román Záhada hlavolamu kreslený Jan Fischerem byl poprvé knižně vydán 

roku 1941 v nakladatelství Kobes. Zápletka na konci knihy umožnila na dějovou linku 

přímo navázat. Když Foglar po válce začal působit v časopisu Vpřed, obrovský zájem a 

ohlasy čtenářů ho opět přiměly napsat pokračování. Druhá kniha Stínadla se bouří 

vycházela nejprve také jako vkládaná románová příloha, a to ve Vpředu od října 1946 do 

dubna 1947. Prvního knižního vydání se dočkala až roku 1970, kdy ji vydalo nakladatelství 

Olympia.117 

Román Tajemství Velkého Vonta vyšel s výraznějším časovým rozestupem, 

tedy až po zdolání „foglarovského temna.“ Rukopis autor dle záznamu na konci dokončil 

26. 2. 1977, k tuzemským čtenářům se však dostal až o mnoho let později.  

První vydání posledního stínadelského románu vyšlo poněkud kuriózním 

způsobem. V Mnichově působilo nakladatelství Obrys/Kontur, které řídil plzeňský rodák 
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pro české emigranty. Jednalo se mimo jiné o velkého fanouška foglarovek. Mezi lety 

1984–1986 pro české děti žijící v zahraničí postupně vydal romány Hoši od Bobří řeky, 

pak Záhadu hlavolamu, Stínadla se bouří a nakonec Tajemství Velkého Vonta. Všechny 

romány byly opatřeny Fischerovými ilustracemi, neboť v případě třetího dílu se podařilo 

vhodně využít kresby z prvních dvou. V cizině tak třetí román vyšel dříve, než v tehdejším 

Československu. Zdejší čtenáři si ho mohli koupit až v roce 1990, kdy, jak již bylo 

zmíněno, nakladatelství Olympia souborně vydalo celou stínadelskou trilogii nově 

ilustrovanou Marko Čermákem. Prvního samostatného knižního vydání se román 

Tajemství Velkého Vonta dočkal až v polovině roku 1992, kdy Olympia vydala celou 

trilogii po jednotlivých dílech s elegantně rozdělenými Fischerovými ilustracemi.118 

 

3.3 Fenomén čtenářských klubů 

Čtenářské kluby a aktivní publikum Mladého hlasatele představovaly 

nepochybně další důležitý faktor vedoucí k bleskové popularitě Rychlých šípů. Vznik 

klubů ale nebyl úplně bez komplikací, když Foglar v roce 1937, kdy ještě pracoval v 

propagačním oddělení, předložil vedení Melantrichu svou myšlenku o založení 

čtenářských klubů, tehdejší šéfredaktor Mencák jí příliš nevěřil.119 

Sám Foglar později vzpomínal: „Svou myšlenku čtenářských klubů jsem začal 

uplatňovat hned se svým návrhem na nový časopis pro mládež. Redakce časopisu Malý 

hlasatel pochopila mé myšlenky nového typu časopisu i čtenářských klubů jen zčásti.“120 

Místo čtenářských klubů v té době vznikl Tábor mladých. Z původního nápadu 

Jaroslava Foglara tak zůstalo pouhé torzo – jen nápad pokusit se prostřednictvím obsahu 

v časopisu zainteresovat mládež na užitečné činnosti. Tábor mladých představoval 

sdružení mládeže, jehož členy se chlapci a dívky mohli stát tehdy, když vykonali něco 

výjimečného. Pro většinu čtenářů tak bylo jen málo možné stát se právoplatným členem.121  

Foglar si čtenářské kluby představoval jednak jako bezpodmínečné a jednak 

poněkud akčnější. Podle jeho vize si svůj klub mohla založit jakákoli parta dětí 
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s podobnými zájmy bez podmínky vykonání něčeho výjimečného. Naopak základní 

myšlenka byla založena nikoliv na velkých skutcích, ale na spoustě malých činů.122 

Na jaře roku 1937 se Foglarův původní návrh čtenářských klubů opět dostal na 

pořad jednání. Když se pak v dubnu celá záležitost rozhodla ku prospěchu s definitivní 

platností, mnozí projektem pohrdali. Tehdejší šéfredaktor Pražského ilustrovaného 

zpravodaje, Jan Morávek, velmi vlivná osobnost v nakladatelství Melantrich, na konci 

jednání sdělil Foglarovi onu známou větu: „No. Když se vám těch klubů přihlásí sto, tak 

budete rád!“123 

Jak je již patrné z kapitoly 2.1, „prorocká“ slova Jana Morávka se ani zdaleka 

nesplnila. Do května roku 1941 se přihlásilo 24 600 klubů a náklad Mladého hlasatele 

z původních 35 tisíc vzrostl na 210 tisíc.124 Foglar k nebývalému fenoménu, který mu 

vzkvetl pod rukama, mohl říct jen následující: „Znal jsem potřeby a touhy hochů a děvčat 

lépe než tito nedůvěřiví pánové! Proto se záhy kluby rozrostly jako houby po dešti.“125 

Skepse redakce a dalších členů Melantrichu nebyla úplně nepodložená. 

Skutečností bylo, že v československých krajích šlo o věc do té doby nepraktikovanou.  

Počítalo se s tím, že čtenářům bude delší dobu trvat, než pochopí smysl klubů a najdou 

důvod, proč je zakládat. Co nastalo po 8. květnu 1937, kdy vyšlo 36. číslo II. ročníku 

Mladého hlasatele s výzvou k zakládání klubů, předčilo i očekávání samotného Foglara. 

První stovka klubů vznikla do pouhých dvou týdnů.126 

Náplň čtenářských klubů zdaleka nebyla jen soubor nahodilých úkolů a her. 

Díky jasně stanoveným pravidlům a požadovaným administrativním náležitostem jim 

Foglar dal punc důležitosti. Každý klub musel mít svůj oficiální název, vlajku, razítko, 

odznak, na základě pořadí přihlášky dostal své číslo, měl povinnost vést si kroniku a 

jednotliví členové obdrželi oficiální legitimaci, kterou v případě vystoupení z klubu museli 

vrátit.127   
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Právě mnoha zdánlivými detaily a také skutečností, že k chlapcům a děvčatům 

nepřistupoval jen jako k dětem, ale jako k sobě a dospělým rovným, dokázal Foglar to, co 

se v tuzemsku nikomu před ním nepovedlo. 

Svůj program si jednotlivé kluby vypracovávaly samy. Přesto ale redakce 

Mladého hlasatele měla zájem na tom, aby se krom zábavy věnovaly i nějaké užitečné 

činnosti. Motivem snad všech Foglarových příběhů bylo mravní poučení a cesta 

k ušlechtilosti. Svou celoživotní touhu mládež vychovávat, vést k sebezdokonalování a 

konání dobrých skutků Foglar mimo jiné promítnul do Klubových zákonů, které redakce 

Mladého hlasatele postupně vyhlašovala. Objevil se zde zákon cyklistický, který říká 

„každý člen, pokud mu to dovoluje zdraví, naučí se jezdit na kole.“ Zákon denního cvičení, 

jenž nařizoval: „Každý člen klubu bude každý den cvičit prostná aspoň 10 minut.“ Zákon 

dobrého srdce čtenáře vyzýval: „Každý klub jistě ve svém okolí zná nějakého starého 

osamělého člověka, který zdánlivě nic od nikoho nepotřebuje, s nikým se nestýká apod. 

Nabídněte mu své služby – dojděte mu pro uhlí, opatřete mu nákupy, vyplňte úřední listy 

apod. Každý klub by měl být ochráncem a pomocníkem takového člověka.“ Další byl 

zákon plavecký, který nařizoval, aby se každý člen naučil plavat s tím, že plavci učí 

neplavce. Zákon prázdninové pomoci uváděl, že každý člen bude o prázdninách pomáhat 

při polních pracích.128 

„Čtenářské kluby započaly něco, co dosud nebylo obvyklé ani u jiných 

periodik – překročily hranice vymezující časopis jako něco ke čtení, poučení a zábavě a 

přikročily interaktivně pomocí návodných článků, propracovaných dlouhodobých soutěží, 

uveřejňování ohlasů čtenářů a jejich prací a zcela specificky právě i pomocí klubů, se 

kterými byly spjaty i k takové činnosti, které výrazně převyšují rámec jakéhokoliv 

periodika a jsou typické spíše pro různé zájmové spolky – jako například srazy a besídky 

klubů.”129 

Nutno podotknout, že čtenářské kluby Mladého hlasatele nefungovaly čistě jen 

pro výchovu a vzdělávání mládeže. Projekt podobného charakteru by vedení Melantrichu 

Foglarovy jistě ani nepovolilo. Jednalo se samozřejmě o velice komplexní marketingovou 

kampaň, třebaže předem nebylo plánováno, že nabyde takového rozsahu.  

                                                
128 PÍREK, Zdeněk. Čtenářské kluby Jaroslava Foglara. c. d. s. 9–13. 
129 ŠVEJDOVÁ, Tereza. Časopis Mladý hlasatel a jeho autoři. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta 

sociálních věd, Katedra žurnalistiky, 2009. s. 53. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Jana Čeňková, PhD. 



 

35 

Čtenářský klub musel sestávat z minimálně čtyř, maximálně osmi chlapců nebo 

dívek, přičemž nejčetněji byly zastoupeny chlapecké kluby, objevovaly se však i smíšené 

či dokonce čistě dívčí kluby. Podmínkou členství bylo odebírání Mladého hlasatele.130 

Z toho důvodu náklad časopisu rostl paralelně s rostoucím počtem registrovaných klubů. 

Úctyhodnou transmediální kampaň založenou na čtenářských klubech Foglar 

započal až ve chvíli, kdy byl na stránkách Mladého hlasatele oznámen vznik čtenářského 

klubu Rychlých šípů. Pět hochů, kteří, jak píše Foglar ve své autobiografii, „o úžasná 

dobrodružství zakopávali na každém kroku,“ 131  se stalo vzorem pro ostatní čtenářské 

kluby. Čtenáři se s nimi nejenže chtěli seznámit a prožít různá dobrodružství, především 

toužili být stejní jako oni. Popularitu výjimečného čtenářského klubu výrazně podporoval i 

mýtus ohledně jeho existence. Zejména poté, kdy Foglar v románu Záhada hlavolamu 

Rychlé šípy zavedl do křivolakých temných uliček Prahy, se čtenářské kluby pouštěli do 

organizovaného pátrání po pětici oblíbených hochů. Pod pláštěm tajemství Foglar uchoval 

Rychlé šípy po celý svůj život. Ačkoli většina teoretiků se přiklání k verzi, že si je autor 

vymyslel, případně se jen částečně inspiroval reálnými postavami, dodnes se mnoho 

amatérských badatelů pokouší rozluštit záhadu onoho oblíbeného klubu.132  

 

3.4 Síť Foglarových marketingových aktivit 

Foglarovo počínání vztahující se k Rychlým šípům by se v současné 

terminologii mohlo se špetkou nadsázky nazvat crossmediální marketingovou kampaní. 

Cílem této kapitoly není, a snad ani nemůže být, shrnout a popsat veškeré Foglarovy 

marketingové a reklamní aktivity, jimiž jednak zvyšoval popularitu Rychlých šípů, a 

jednak prostřednictvím klubu propagoval jiné komerční materiály. Pokusíme se však na 

několika příkladech nastínit, jak rozsáhlá byla Foglarova síť propagačních činností. 

Zjevně nejefektivnějším Foglarovým propagačním počinem byly čtenářské 

kluby popsané v předchozí kapitole. V současné době bývá jedinec neustále konfrontován 

s rozličnou nabídkou „členství“ v nejrůznějších věrnostních klubech, které spolu se 

zapojením nabízí jisté výhody. V případě Mladého hlasatele to bylo s trochou nadsázky 

                                                
130 PÍREK, Zdeněk. Čtenářské kluby Jaroslava Foglara. c. d. s. 9–13. 
131 FOGLAR, Jaroslav. Život v poklusu. c. d. s. 120. 
132 BUREŠ, Karel. V týmu s Foglarem.  Příběh redaktora legendárních časopisů. Praha: Toužimský & 

Moravec, 2009, s. 140–152. ISBN 9788072641062. 
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podobné. Čtenáři založili klub, který znamenal pro redakci jisté náklady. Nicméně členství 

bylo podmíněno odebíráním časopisu, což se rovná výdělku. Pokud zůstaneme u 

časopiseckých příkladů – v současné praxi je velmi běžné, že čtenáři k předplatnému 

získají mnohdy hodnotné dárky. Velice často bývají od inzerentů, kteří s redakcí uzavřou 

barter a za poskytnutí svých produktů pro předplatitele bezplatně získají reklamní prostor 

na stránkách časopisu. Podobné aktivity vyžadují na jedné straně jisté úsilí, avšak význam 

nepochybně mají, neboť v závěru by měly vést ke zvýšenému prodanému nákladu, tedy i 

k vyšším finančním příjmům. 

Je vskutku obdivuhodné, že Foglar s touto rovnicí kalkuloval už ve čtyřicátých 

letech minulého století. Dalo by se říct, že v tehdejším Československu z jistého úhlu 

pohledu předběhnul dobu. Svou roli však jistě sehrála motivace, která se dá připodobnit 

dnešní realitě. Zatímco řada periodik vycházela s tím, že jen plní svou povinnou službu, 

Foglar musel o existenci Mladého hlasatele, potažmo čtenářských klubů, dosti bojovat. 

Doprovodných činností, které zajišťovaly všeobecnou známost Rychlých šípů, 

bylo skutečně mnoho. Některé jsme již jmenovali v předcházejících kapitolách. Foglar 

nechal členy klubu Rychlých šípů vykročit z komiksových okének na další stránky 

časopisu. Mirek Dušín a spol. se tak objevovali nejen na titulní straně Mladého hlasatele, 

ale také v dalších rubrikách. Taktéž mnohokrát zmiňovaný projekt čtenářských klubů byl 

skutečně do detailu dotažený. Redakce odběratelům, resp. registrovaným čtenářským 

klubům, dodala mnoho atraktivních doprovodných materiálů a předmětů – počínaje 

vlajkou, oficiální licencí, konče různými odznaky, nášivky s Rychlými šípy, razítky apod. 

Došlo také ke zhmotněné řady prvků, jenž se objevovaly v příbězích. Zároveň redakce se 

čtenáři udržovala kontakt například prostřednictvím klubové pošty, kterou zasílal klubový 

písař. Foglar na hlášení klubů reagoval vždy buď na klubovní stránce v časopisu, případně 

zaslal přímo dopis, bylo-li třeba zodpovědět jistý dotaz.133 Kluby se také mohly účastnit 

různých dlouhodobých soutěží. Mimo jiné se téměř v každém čísle časopisu objevovaly 

fotografie z klubové činnosti, přičemž otištění vlastního snímku na stránkách časopisu, 

hned vedle zpodobnění Rychlých šípů, bylo snem mnoha čtenářů. V Mladém hlasateli se 

objevovala výzva: „Fotografie ze života klubů. Poproste někoho dospělého, aby pořídil 

fotografie z vaší klubovny, kde jste právě při práci nebo při klubovní výpravě atd. 

Otiskneme je, budou-li jasné a na lesklém papíru. Těšíme se, že jich bude hodně.“  
                                                
133 MAMULOVÁ, Martina. Čtenáři komiksu Rychlé šípy a čtenářské kluby Mladého hlasatele jako aktivní 

publikum, c. d., s. 32–34. 
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V neposlední řadě vynikající marketingovou taktikou bylo využití členů 

čtenářských klubů, jakožto propagátorů Mladého hlasatele. Redakce vyzývala kluby, aby 

šířily časopis mezi své kamarády, aby jej přinesly do škol a informovaly o výhodách 

členství v klubu.134 

Podobně jako v Mladém hlasateli si po Druhé světové válce Jaroslav Foglar 

počínal v časopisu Vpřed. Zde vznikly Foglarovy čtenářské kluby, k nimž byla taktéž 

vázána řada přidružených marketingových činností. Krom toho, že se rozesílaly dopisy ve 

speciálních obálkách propagujících časopis i Rychlé šípy, tak vznikl například nápad 

s nálepkami. Za ním nestál nikdo jiný než sám Jaroslav Foglar. Barevné nálepky redakce 

přikládala do dopisů a jiných zásilek. Záhy se rozšířilo jejich vyměňování a touhou 

každého čtenáře bylo mít je všechny, přičemž nejhodnotnější nálepka byla ta s Rychlými 

šípy. Na tento trend redakce Vpředu reagovala zavedením udílení Čestného odznaku 

Rychlých šípů, jenž čtenáři mohli získat za statečnost, houževnatost, obětavost, věrnost, 

duševní zdatnost, tělesnou zdatnost, pracovitost či poctivost.135 

Rychlé šípy byly marketingově podpořeny i transformací komiksových příhod 

do jiných mediálních platforem. Ačkoli se obvykle nejednalo o Foglarovu iniciativu, jakož 

o spontánní generování transmediálního vyprávění, v mnoha případech bylo třeba 

spisovatelova malého či většího přičinění – v nejmenší míře se jednalo o udělení souhlasu. 

Komiksy byly převedeny do prózy a vydány jako knižní publikace, objevily se na audio 

platformách, ve filmu, na divadelních prknech i televizních obrazovkách. Každým 

takovým rozšířením se zvyšovalo všeobecné povědomí o pětičlenném klubu. 

Velmi zajímavá byla propagace posledního dílu stínadelské trilogie Tajemství 

Velkého Vonta. Jak již bylo zmíněno, v novinách vyšel černobílý komiks v atypickém 

provedení, který svou formou zaujal nejen věrné čtenáře Rychlých šípů. Po kompletním 

prostudování však vyšlo najevo, že se jedná skutečně jen o upoutávku na daný román. 

Adaptacemi a dalšími sekundárními zpracováními příběhů o Rychlých šípech 

se budeme ještě šířeji zabývat v následujících kapitolách. Závěrem této kapitoly, jež 

stručně shrnuje rozsáhlost sítě Foglarových marketingových aktivit, ještě zmiňme využití 

Rychlých šípů k propagaci určitého produktu. Ostatně product placement byl 

v prvorepublikových seriálech či filmech využíván poměrně hojně. Nemohl se tedy 

vyhnout ani mimořádně populárním komiksovým příběhům. „Účelem několika příběhů 

                                                
134 Tamtéž. 
135 PÍREK, Zdeněk. Čtenářské kluby Jaroslava Foglara. c. d. s. 98–99. 
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Rychlých šípů bylo upozornit na určité komerční zboží nebo službu. Obsahovaly 

nefalšovaný product placement. Vedle všeobecně známého obrázkového příběhu 

s dřevěným hlavolamem od firmy Moučka je dalším takovým příkladem příběh o výměně 

starých desek za nové. Iniciátorem byla v tomto případě zřejmě firma ESTA, sesterský 

podnik Melantrichu. Šelakové desky byly totiž recyklovatelné a z drti starých desek se 

daly vylisovat nové, což samozřejmě bylo ekonomicky výhodné.“136 

 

3.5 Intertextualita a záměrné stírání hranice mezi realitou a fikcí 

S Foglarovými Rychlými šípy byla odjakživa spojena značná mystifikace. 

„Skutečně tato skupinka hochů někde existuje a zažívá ona úžasná dobrodružství?“ Zněla 

věčná otázka příznivců fenomenálních příběhů. Autor jim pak prakticky po celý život 

vzkazoval, že Rychlé šípy skutečně existují, avšak on sám je nikdy neprozradí. 

Pětice chlapců, která představovala nejslavnější čtenářský klub, jenž měl jít 

dalším klubům příkladem, představovala v podstatě geniální marketingovou strategii, a to 

nehledě na skutečnost, zda ona strategie vznikla záměrně nebo bezděčně. Rychlé šípy a 

jejich fantastická dobrodružství se staly živoucí realitou čtenáře. Kdybychom chtěli najít 

přirovnání ze současné kultury, resp. mezi příběhy, které se staly hitem ve 21. století, je to 

jako kdybychom mladistvé fanoušky Harryho Pottera přesvědčili, že známe někoho, komu 

přišel dopis z Bradavic. Jako kdyby se ve světových médiích pravidelně objevovaly 

zprávy, jak jistý jedinec zahlédl létající auto nebo mozkomora.137  Ovšemže příklad je 

míněn s jistou nadsázkou, neboť Rychlé šípy na rozdíl od uvedeného nepředstavovaly 

nadpřirozeno, avšak v bazálním principu se jedná o to stejné. 

Zpět však k Foglarově mystifikaci a intertextualitě, kterou se pokusíme nastínit 

na příkladu dvou dílů kresleného seriálu. Jaroslav Foglar nejenže za svůj život nikdy 

nepřiznal, že Rychlé šípy byly výplodem jeho myšlenek, jen nepatrně inspirované reálnými 

lidmi – ačkoli o této skutečnosti je dnes přesvědčena většina literárních teoretiků 

zabývajících se Foglarovým dílem, včetně například Karla Bureše mladšího, potomka 

Foglarova spolupracovníka z Mladého hlasatele. 138  Co víc, po léta záměrně přiživoval 

                                                
136 DVORSKÝ, Miloš. Mýtus zvaný Stínadla: Rychlé šípy, Vontové a hlavolam – Realita versus fikce, c. d. 

s. 60. 
137 Mozkomor je zlý tvor objevující se ve filmech a knihách ságy Harry Potter. 
138 BUREŠ, Karel. V týmu s Foglarem.  Příběh redaktora legendárních časopisů. c. d. s. 140–152. 
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domněnky čtenářů, že jsou Rychlé šípy skutečné, a to nejen v rovině doprovodných 

komentářů, ale i v rovině dějové linie samotných příběhů. Filozof a teoretik Petr Dvořák 

poukazuje na komiks Jindra Hojer visí nad propastí139 a následné pokračování Jindra 

Hojer uniká vzdušnou cestou.140 Základní motiv těchto dvou příběhů souvisí v té době 

s nově publikovaným románem na pokračování Záhada hlavolamu. V prvním uvedeném 

kresleném příběhu – v pořadí 82. – píše Mirek Dušín poznámky, dle kterých má být napsa-

né druhé pokračování románu. Slova Jindry Hojera hned v druhém okénku zní: „Teď jen 

aby to pokračování pan Foglar podle nich rychle sepsal, nebo nebude ve druhém čísle 

románová příloha!“141 Jindrovým úkolem je doručit dopis s poznámkami nejdéle do šesti 

hodin odpoledne na poštu a poslat ho doporučeně do redakce Mladého hlasatele. Je to 

velice důležitý úkol, neboť pokud dopis nestihne poslat, v dalším čísle Mladého hlasatele 

očekávaný druhý díl románové přílohy nebude publikován. Avšak parta chlapců z Dvorců 

„Dvořečáci“ se domnívá, že v dopise budou pro ně nelichotivé informace, proto se jej 

rozhodnou zmocnit. Pronásledují Jindru Hojera, načež ho zaženou do slepé uličky na 

pavlač domu. V závěru příběhu Jindra visí nad propastí a poslední okénko komiksu uvádí: 

„Uskuteční Jindra svůj smrtelný skok na dlažbu dvora? Bude včas podán na poště dopis 

redakci? Tisk románu pro druhé číslo je vážně v ohrožení!“142 

Dva komiksy s titulním hrdinou Jindrou Hojerem jsou ve své podstatě meta-

příběhem vůči části románu Záhada hlavolamu. V následujícím dílu kresleného seriálu, 

který vyšel v druhém čísle Mladého hlasatele spolu s druhým pokračováním románové 

přílohy, se čtenář dozvěděl, jak Jindra Hojer „unikl vzdušnou cestou“, a díky tomu byl 

dopis doručen včas. Avšak celý týden až do pátku, kdy Mladý hlasatel vycházel, držel 

Foglar čtenáře v napětí, zda románová příloha nakonec vyjde či nikoli. 

Tato důmyslná Foglarova literární technika neboli intertextualita měla za cíl 

ještě více rozmazávat hranici mezi skutečností a autorovou fikcí čili mezi reálným a 

fikčním neboli možným světem. Meta-příběh má dát románové dějové linii zdání reality. 

V podstatě je tak snažením Foglara učinit fikční svět světem reálným. Tento cíl lze spatřit 

                                                
139 Vyšlo v 1. Čísle VI. Ročníku Mladého hlasatele (1940). Viz obrázková příloha č. 7. 
140 DVOŘÁK, Petr. Kauzalita v narativní struktuře vybraných Foglarových děl. c. d. s. 65–87. 
141 FOGLAR, Jaroslav. Rychlé šípy. Ilustroval Jan FISCHER. Velké Přílepy: Olympia, 2012, s. 83. 
142 FOGLAR, Jaroslav. Rychlé šípy. Ilustroval Jan FISCHER. Velké Přílepy: Olympia, 2012, s. 83. ISBN 

9788073763206. 
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za již zmíněným Foglarovým přiživováním spekulací čtenářů, zda nejslavnější čtenářský 

klub opravdu existuje.143 

Komiks o Jindrovi představuje vůči druhému románovému pokračování 

Záhady hlavolamu také tzv. paratext. Teorií paratextu se zabývá Umberto Eco ve své knize 

Šest procházek literárními lesy, přičemž ji ilustruje na příkladu díla Dobrodružství Arthura 

Gordona Pyma od Edgara Allana Poea. Román vyšel roku 1837 původně časopisecky a 

jeho první věta zněla „Jmenuji se Arthur Gordon Pym“. To znamená, že text byl uveden 

vypravěčem v první osobě, avšak podepsán Poeovým jménem, z čehož je zřejmé, že Poe 

představuje empirického autora. O rok později vyšla dobrodružství knižně, ovšem na 

titulní straně chybělo jméno autora. Předmluva k románu pak byla podepsána jménem A. 

G. Pym. Příhody byly prezentovány jako reálná fakta. Čtenářům bylo řečeno, že jméno 

pana Poea se u časopiseckého článku objevilo jen z toho důvodu, neboť by nikdo příběhu 

nevěřil, a proto se v časopisu vyprávění prezentovalo tak, aby bylo bezpečně považováno 

za smyšlenku. V případě Poeova románu se jedná o skutečný textový propletenec, neboť 

závěrem knihy se čtenář dozvěděl, že poslední kapitoly se ztratily kvůli nenadálé truchlivé 

smrti pana Pyma. O této skutečnosti pak informuje neznámý autor. Závěr knihy tak 

rozhodně nemohl napsat pan Pym, jelikož byl v té době již mrtvý. Čtenáři si tak naléhavě 

kladli otázku, zda je Pym skutečně autorem románu, nebo zda to byl nakonec Poe, jenž 

však autorství odmítal.144  

Ve svém principu si Jaroslav Foglar se čtenářem hrál velice podobně jako 

tehdy Edgar Allan Poe. S tím rozdílem, že Poe svou osobu od vyprávění zcela distancoval, 

aby dal čtenářům zdání reality, zatímco Foglar postupoval přesně naopak. Za účelem 

mystifikace čtenáře a reálného vyznění příběhů do nich sám sebe více či méně promítal. 

Foglarově mystifikaci současný mladistvý čtenář zjevně nemůže podlehnout 

v plné míře, jak tomu bylo u čtenářů Mladého hlasatele, popřípadě Vpředu. V úvahu je 

potřeba vzít i logiku příběhů, tedy většina z nich byla otiskována bezprostředně poté, co 

k nim údajně došlo. Byť šlo o fikci, měla působit jako realita. Jednotlivé díly seriálu z toho 

důvodu korespondovaly s ročním obdobím, svátky, popřípadě aktuálními kampaněmi 

Mladého hlasatele apod. Klub měl pak být založen zhruba dva roky předtím, než nastala 

dobrodružství ve Stínadlech, tedy v létě či na podzim roku 1938. Proto v prvních šesti 

                                                
143 DVOŘÁK, Petr. Kauzalita v narativní struktuře vybraných Foglarových děl. c. d. s. 65–87. 
144 ECO, Umberto. Šest procházek literárními lesy: přednášky na Harvardově univerzitě. Olomouc: Votobia, 

1997, s. 28–37. ISBN 8071982482. 



 

41 

dílech má pětice chlapců na sobě letní oblečení, zatímco později obléknou péřovky a teplé 

boty.145 

Prostřednictvím komiksů Foglar se čtenáři jednal vždy tak, jako by byl 

s Rychlými šípy nepřetržitě v kontaktu, dokonce je úkoloval. Stejné zdání pak plynulo i 

z různých oznámení a komentářů uvnitř časopisu a jinak tomu nebylo ani v případě přímé 

korespondence se čtenářskými kluby. Nezřídka do redakce chodily žádosti o adresu 

Rychlých šípů k dopisování. Foglar v návaznosti na ně například psal: „Odpovídáme Ti, že 

to není možno, protože by Mirkovi Dušínů chodily tisíce dopisů a jemu by nezbyl čas ani 

na učení, ani na jeho klub.“ Jiným žadatelům se vymluvil slovy: „Adresu Rychlých šípů 

sděliti nesmíme, protože pan domovník toho domu, kde mají Rychlé šípy klubovnu, by se 

z tisíců návštěv čtenářů utrápil. Také na stohy dopisů by hoši Rychlých šípů nemohli 

odpovídat – a tak zakrátko místo přátelství a obdivu  by klub Rychlých šípů měl všude jen 

samý hněv a trpkost.“146 

Vyhýbavě Foglar reagoval i na různé novinářské dotazy ohledně existence či 

neexistence Rychlých šípů. Po celý život trval na odpovědi, že klub existuje, avšak on ho 

nemůže prozradit. Vysvětlení našel i pro palčivou otázku, zda fyzická podoba chlapců, za 

níž stál kreslíř Jan Fischer, je tedy vymyšlená nebo se Fischer s Rychlými šípy poznal. 

„Pan Fischer se nikdy osobně nesetkal se živými představiteli Rychlých šípů, ale já získal 

jejich fotografie a dle nich je pak kreslíř vždy namaloval.“147 

Záhada reality či virtuality klubu je s příběhy spjata skutečně od samého 

počátku. Na tisíceré dotazy Foglar odpovídal opakovaně už od roku 1940 až prakticky do 

konce svého života. Avšak jeho vytrvalé vysvětlování cíleně svědčilo o opravdovém 

prožívání chlapců. Proto vždy, když se objevily nějaké nové indicie, pátrání po klubu ještě 

zesílilo. Například v roce 1987 se objevily zdánlivě důkazní fotografie, které ve veřejnosti 

paradoxně vyvolaly odpor, že tajemství bylo vyzrazeno. Nicméně se časem ukázalo, že 

stejně jako vždycky předtím nešlo o nic jiného než o zvýrazňování nezřetelnosti hranice 
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mezi realitou a imaginací, jelikož fotografie pořídil už ve 40. letech „foglarovec“ Vladimír 

Stárka „Wabi“, když podle kreseb hledal chlapce podobné komiksovým hrdinům.148   

Několik dní před svou smrtí Foglar údajně přiznal, že Rychlé šípy reálně 

neexistovaly.149 Nehledě na to se i poté řada odborníků a amatérů jala pátrat po stopách 

slavného klubu. Podle teoretika Miloše Dvorského, který učinil poměrně rozsáhlé bádání 

zabývající se mýty ohledně Stínadel a Rychlých šípů, podle různých indicií, narážek 

pamětníků a neplánovaných prozrazení ze strany Foglara lze dnes složit plastický obraz 

postupného vzniku celého slavného klubu. Pětice chlapců i další postavy, které se 

v příbězích objevují, jsou vlastně syntézou několika různých osob, přičemž základní skelet 

sestává z Foglarových vzpomínek na dětství strávené na Vinohradech. Vzhledem k tomu, 

že na holou kostru, prapůvodní vzory z dětství, nabaloval autor mnoho dalšího materiálu 

včetně čirých výplodů své fantazie, zřejmě by se nepoznali ani dotyční, kteří byli zdrojem 

autorovi inspirace. Koncem 80. let představoval velkou senzaci tehdy 65letý Jindra Hojer 

(*1924), člen Foglarova junáckého oddílu. V době, kdy kreslený seriál začal vznikat, 

Foglar Hojera požádal, zda by mohl jeho jméno takto literárně použít. Ve skutečnosti však 

reálný Jindra Hojer s tím z Rychlých šípů měl jen pramálo společného. Foglar opravdu 

jako inspiraci využil pouze jméno a drobné reálie, například oba dva byli opečovávanými 

jedináčky, osobnostní charakter se však už v mnoha místech lišil. 150  

Reálný Jindra Hojer se pak dle všeho dodnes domnívá, že pokud šlo o 

Červenáčka, předobraz měl ve Václavovi Černém zvaném Černoch, jenž byl taktéž 

předválečným členem Foglarova oddílu. Oddílový předobraz měla i postava Rychlonožky. 

Trochu náročnější je to již s Mirkem Dušínem a Jarkou Metelkou. Někteří pamětníci se 

domnívají, že Mirek byl odrazem jistého „Mirka z Dvojky“, který platil podobně jako 

Mirek Dušín za výborného běžce. Jarka Metelka, jakožto písař klubu, by pak v mnoha 

rysech odpovídal alter egu samotného Foglara.151  Závěrem však nutno podotknout, že 

ačkoli pravděpodobnost je u uvedených tvrzení značná, nejedná se o zcela podložená fakta. 

Jak to celé bylo doopravdy, si autor skutečně, jak se říkává, vzal s sebou do hrobu. 

                                                
148 JIRÁSEK, Ivo. Rychlé šípy, „mundus imaginalis“ a implicitní náboženství. In: HOŠEK, Pavel. Duchovní 

rozměr fenoménu Foglar, c. d., s. 144–145. 
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4 Adaptace Rychlých šípů 

Ještě za Foglarova života vznikla řada adaptací kresleného seriálu i 

románových vyprávění o Rychlých šípech. Četná dobrodružství pětičlenného klubu ožila 

na filmových plátnech, gramofonových deskách, divadelních prknech, ale například i 

v publikacích pro nevidomé. Následující kapitola shrnuje významné adaptace, přičemž 

využíváme jednoduché kategorizace. V první podkapitole uvádíme různé adaptace 

komiksů o Rychlých šípech, v druhé adaptace románů Záhada hlavolamu, Stínadla se blíží 

a Tajemství Velkého Vonta. 

 

4.1 Adaptace komiksů 

Bezmála padesát komiksů z celkového počtu 317 bylo převyprávěno do prózy. 

Vycházely v letech 1970–1973 v sobotní příloze Svobodného slova Slovíčku, a to i přesto, 

že publikace Foglarových děl nebyla v období normalizace povolena. Další vydání do 

prózy převyprávěných příběhů o Rychlých šípech publikovala brněnská Rovnost v letech 

1991–1992. Později je ve spolupráci se Sdružením přátel Jaroslava Foglara vydala 

v souborném sešitu Příběhy Rychlých šípů v edici 9,90.152  

Rychlé šípy v próze následně Sdružení Jaroslava Foglara ve spolupráci se 

Slepeckým muzeem v Brně převedly do Braillova písma, díky čemuž si dobrodružnou 

četbu mohly užít i nevidomé děti.153 

Po ukončení činnosti Mladého hlasatele za Druhé světové války vůbec poprvé 

ožily Rychlé šípy na gramofonových deskách. Šlo o dramatizaci osmi vyprávění, přičemž 

hlasy Rychlým šípům propůjčili členové Foglarova skautského oddílu. V roce 1997 pak 

tyto desky, které jsou dnes skutečnou vzácností, neboť v sobě mají mimořádný kus dobové 

autenticity, byly Tiskovým a distribučním centrem Junáka převedeny na kompaktní disk s 

názvem Rychlé šípy na gramodeskách. CD se pak stalo speciální přílohou časopisu Skaut-

Junák, konkrétně čísla, které bylo věnováno oslavě Foglarových devadesátin. Na 
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gramofonových deskách se však objevilo nejen vyprávění, ale i hudební zpracování 

Rychlých šípů. CD s písničkami o dobrodružství klubu pak vyšlo po roce 1990.154  

Na filmovém plátně se komiksoví hrdinové objevili roku 1978, kdy režisér 

Tomáš Vorel – tehdy ještě amatérsky během studií na ČVUT v Praze – natočil grotesku o 

založení klubu Rychlých šípů. Inspirace komiksem byla v jeho krátkometrážním filmu 

záměrně velice patrná. Snímek byl němý, slova se hrdinům objevovala u úst ve formě 

bubliny a celková stylizace včetně chůze a pohybů herců skutečně evokovala hrdiny 

z časopiseckých stránek.155 

Komiks o Rychlých šípech se přenesl i do méně tradičních mediálních 

platforem. Existují různé videokazety, videohry, počítačové hry, online hry, ale i deskové a 

různé společenské hry. V Praze dokonce existuje úniková hra Tajemství hlavolamu.156 

Rychlé šípy se dočkaly i celé řady divadelních zpracování, která mohla mít 

charakter od přímé adaptace až k parodii. Pravděpodobně první divadelní hra s pěticí 

hochů v titulních rolích proběhla v divadle Sklep. Inscenace nesla název Rychlé šípy 

soutěží. Herci Sklepu zpodobnili Rychlé šípy i v pražské Lucerně v dubnu roku 1998. Na 

slavnostním Večeru pro Jaroslava Foglara se křtilo také výroční CD Jestřáb vypravuje.157 

Za zmínku stojí i inscenace Roberta Bellana Rychlé šípy aneb Hlídka malého skauta (2000, 

Uherské Hradiště) a její pokračování Sněhová mise (2003, Praha-Rokoko).158 

Avšak příhody klubu Rychlých šípů se staly inspirací nejen pro velká pražská 

nebo menší mimopražská divadla, ale také pro řadu amatérských divadelních spolků a 

herců, dramatických kroužků, inspirovala se jimi i různá školní představení apod. Bezmála 

devatenáct let je inscenace s názvem Rychlé šípy pravidelně na programu Slováckého 

divadla v Uherském Hradišti. Hra měla premiéru v říjnu roku 2000 a ihned se stala jednou 

ze zdejších nejúspěšnějších komedií. „Není divu, vidět na vlastní oči Mirka Dušína i se 
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svými věrnými přáteli stejně jako zrádné Bratrstvo kočičí pracky se stalo lákadlem nejen 

na domovské scéně Slováckého divadla, ale i mimo ni,“ uvedli k inscenaci pořadatelé.159 

Kolikrát celkem byly Rychlé šípy zdramatizované, není možné tak snadno 

spočítat – mnohdy se jimi inspirovali například studenti středních škol. Převlékli se za 

postavy z příběhů během takzvaného posledního zvonění či tanečního vystoupení na 

maturitním večírku. Kostýmy Rychlých šípů byly nezřídka viděny i na maškarních bálech 

či masopustech. Velmi zajímavou adaptaci s charakterem parodie mohli zaznamenat 

obyvatelé Třebíčska během Velikonoc 2019. Ulicemi města putoval malý průvod 

inspirovaný Rychlými šípy. Skupinka mužů se představovala jako „Rychlé pípy“ a 

„Bratrstvo močící klacky“.160  

Rychlé šípy se mnohokrát staly také předlohou ke vzniku nejrůznějších 

předmětů jako jsou třeba vlaječky, karty, odznaky, různé hry či například omalovánky 

s výjevy z kresleného seriálu. Kolem šedesátých let vznikla dětská tiskárnička s hlavičkami 

Mirka, Jarky, Jindry, Červenáčka, Rychlonožky, Bubliny a Široka. Nejeden sběratel má 

doma na polici výstavku rozličných ježků v kleci, a to jak v kovovém, tak třeba 

v plastovém, dřevěném či papírovém provedení. Dokonce existuje i skleněná verze 

slavného hlavolamu. Někteří zase místo ježků v kleci sbírali kovové a látkové odznáčky či 

nášivky s nápisy a hlavičkami hochů z klubu. Nejcennější jsou pak nášivky vydávané 

časopisem Vpřed.161 

Výjimkou nejsou ani křížovky na motivy Rychlých šípů. V roce 1994 bylo 

jedno celé číslo křížovkářského periodika Harlekýn věnováno rekordům Jaroslava Foglara, 

přičemž tematika Rychlých šípů zde pochopitelně zastávala nemalý prostor.162  

Kdybychom chtěli vyjmenovat vše, co více či méně souvisí s Rychlými šípy 

čili veškeré hmotné i nehmotné prvky, které kdy vznikly, zřejmě by nestačily ani dva tucty 

archů papíru. Jak uvádí Václav Nosek-Windy: „Výčet všeho, co může obsahovat sbírka 

motivovaná Rychlými šípy, je nekonečný.“163 Může se jednat jak o vše výše zmíněné, tak 

například o rozmanitou škálu papírenského zboží zahrnující vystřihovánky a sešity 
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s podobiznami členů klubu, také poznámkové bloky, pohlednice, dopisní papíry, 

samolepky, balicí papíry, papírová měřítka, deníčky, plakáty, penály apod. Z dalších 

výrobků můžeme jmenovat třeba příležitostná poštovní razítka, reklamní letáky a záložky, 

reklamní transparenty, billboardy, hrací kostky, pexesa, fotografie, textilní zboží jako 

trička s potisky Rychlých šípů apod.  

 

4.2 Adaptace knih 

Podobně jako kreslený seriál i románová trilogie o Rychlých šípech byla 

mnohokrát adaptovaná, a objevila se tak na celé řadě mediálních platforem. V roce 1990 

natočilo hudební vydavatelství Supraphon dramatickou úpravu románu Záhady hlavolamu 

a vydalo ji na dvou deskách. Za režií a dramatizací stál tehdy Petr Obdržálek, hudbu 

zpracoval Zdeněk Merta a v roli vypravěče byl Ladislav Mrkvička. O devět let později 

byly obě desky převedeny na CD a vydány v edici Za dobrodružstvím, v rámci níž vyšly 

také populární mayovky, dumasovky či vernerovky a řada dalších adaptací slavných 

románů.164  

Podobně jako komiksové příhody i romány se staly předlohou pro divadelní 

inscenace. Například v březnu 1987 v pražském kulturním středisku Dobeška ožila Záhada 

hlavolamu pod režií Tomáše Vorla. Roku 1991 pak v dramatizaci Vlastimila Nováka a 

Zbyňka Srby měla v Městském divadle v Mostě premiéru hra Rychlé šípy a Záhada 

hlavolamu.165  

V devadesátých letech vznikl také muzikál na motivy Záhady hlavolamu. Stál 

za ním český hudební skladatel a houslista Evžen Zámečník, který byl od mládí s Foglarem 

v kontaktu. Ve spolupráci s libretistou Františkem Zacharníkem, jenž připravil texty ke 

zhudebnění, vytvořili muzikál s názvem Rychlé šípy. Hudba, libreto i texty písní se 
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Foglarovi velmi líbily, finálního provedení se však bohužel nedočkal. Muzikál měl 

premiéru 21. Května 2000 v rámci Pražského jara ve Vinohradském divadle v Praze.166 

První díl stínadelské trilogie se několikrát objevil na televizních obrazovkách. 

Mimo jiné jako seriál o devíti epizodách režírovaný Hynkem Bočanem.167 První díl byl 

odvysílán 24. prosince 1969, seriál pak běžel každý den až do Nového roku čili 1. ledna 

1970. V návaznosti na tento televizní počin vycházel v měsíčníku Větrník (od roku 1968 

do 1970 Pionýr) fotografický seriál v komiksovém duchu, avšak místo kreseb byly 

v jednotlivých okénkách fotografie Jaroslava Trousila. Fotoseriál předběhnul samotný 

televizní seriál, na nějž odkazoval. Začal vycházet již v listopadu 1969, avšak poslední díl 

vyšel v pátém, resp. květnovém čísle 1970. Následující červnové číslo pak obsahovalo 

reportáž z natáčení televizního seriálu.168 V současnosti se podobné počiny, kdy dvě a více 

médií vzájemně podpoří své produkty, nazývají jako crossmediální kampaň. Pro účely této 

práce budeme hovořit o dalším z mnoha aktů transmediálního vyprávění. 

Televizní seriál o Rychlých šípech běžel od roku 1970 také na Slovensku, 

přičemž o Vánocích 1970 stihla Česká televize odvysílat reprízu. Do třetice byla Záhada 

Hlavolamu od Hynka Bočana odvysílána velmi krátce po sametové revoluci, v prosinci 

1989. Černobílý seriál je však stále v archivu České televize a také v druhém tisíciletí byl 

několikrát zařazen do programového schématu, a to nejen na prvním či druhém kanálu, ale 

také na dětském programu ČT :D, kde devět zhruba 20minutových epizod běželo 

naposledy v létě 2014.169 

Z knihy na obrazovku a zase zpět. Rychlé šípy skutečně střídaly jednu mediální 

platformu za druhou. Stačí vzít jen v potaz, že v návaznosti na zmíněný televizní seriál 

byla také roku 1970 vydána kniha Rychlé šípy v televizi. Nakladatelství Mladá fronta a Puls 

                                                
166 ZÁMEČNÍK, Evžen. Rychlé šípy – muzikál. s. 208–210. In: ČERNÝ, Václav a Jindřich HOJER. 

Jestřábe, díky: Jaroslavu Foglarovi Hoši od Bobří řeky a přátelé. Praha: Ostrov, 2000, 239 s. ISBN 

8086289125. 
167 Záhada Hlavolamu [TV seriál]. Režie Hynek BOČAN. Česko: Česká televize, 1969. Délka 3 h 44 min. 
168 Magazín Větrník. Praha: Mladá fronta, 1970, 64 s. Knihovnička Větrníku, svazek 2. 
169 Záhada hlavolamu. Česká televize [online]. [cit. 2019-03-30]. Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/898400-zahada-hlavolamu/ 
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Ostrava ji společně vydaly pro Knihovničku časopisu ABC. V roce 1991 vyšlo rozšířené 

vydání v nakladatelství Šebek a Pospíšil.170 

Románová dobrodružství Rychlých šípů našla své místo i na stříbrném plátně. 

V roce 1993 běžel v kinech celovečerní film Záhada hlavolamu171, přičemž na scénáři se 

podíleli Ivan Arsenjev a Petr Kotek.172 Snímek byl ceněn pro svou atmosférickou temnou 

výpravu, zářivým motivem ve filmu byla vždy jen červená lodička na hlavě Červenáčka. 

Nevyhnula se mu však ani kritika, která poukazovala na příliš naivní mluvu hlavních 

hrdinů. K filmu byla vydána i sešitová publikace obsahující fotografické komiksy.173 

Režisér Petr Kotek se Foglarovou stínadelskou trilogií zabýval už jako student 

1. ročníku FAMU. Roku 1986 v jeho režii vznikl krátkometrážní dokumentární snímek 

Cesty za modrým světlem, do kterého dokonce zakomponoval Foglarovo vyprávění. Film 

se zabývá mýtem ohledně Stínadel. Zavádí diváka do tajuplných uliček a zákoutí vontské 

čtvrti a díky dramatické vizuální i hudební úpravě ho někteří foglarovci považují za větší 

skvost než samotný seriál.174 

Další neodmyslitelnou platformou je rádio. Od prosince 1965 do února 1966 

vysílala Ostrava soutěžní hru Záhada hlavolamu v úpravě Bohumila Jírka a Miloše 

Zapletala. V roce 1967 pak Ostrava vysílala rozhlasovou adaptaci druhého pokračování 

Stínadla se bouří. Na stanici Československo 1 byla Záhada hlavolamu v roce 1966 

předčítána na pokračování. O dva roky později se četbě románu na pokračování věnovalo 

zase rádio v Mladé Boleslavi. Po dlouhé odmlce se četba foglarovek na pokračování začala 

v rozhlase objevovat opět až v devadesátých letech.175 

Podobně jak se kreslený seriál dostával do knižních publikací, tak se romány 

čas od času objevovaly v některých periodikách. Kreslenou Záhadu hlavolamu postupně 

otiskoval například skautský časopis Tik-Takee nebo časopis Wont. 

                                                
170 FUKA, Otakar. Rychlé šípy v televizi: reportáže a rozhovory o natáčení televizního seriálu podle románů 

Jaroslava Foglara Záhada hlavolamu a Stínadla se bouří. Mladá Boleslav: Šebek & Pospíšil, 1991. 130 s. 

ISBN 808521007X. 
171 Viz obrázková příloha č. 9. 
172 Záhada hlavolamu [film]. Režie Petr KOTEK. Česko: Magic Box, 1993. Délka 97 min. 
173 FOGLAR, Jaroslav. Záhada hlavolamu: velký fotocomics podle stejnojmenného románu Jaroslava 

Foglara a celovečerního filmu. Praha: Two Brothers, 1993. 64 s. ISBN: 9788090002340. 
174 Cesty za modrým světlem [film]. Režie Petr KOTEK. Česko, 1986. Délka 21 min. 
175 NOSEK-WINDY, Václav. Jestřábí perutě. Povídání o foglarovkách., c. d., s. 82–86. 
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Záhadná dobrodružství Rychlých šípů odjakživa lákala čtenáře k domýšlení a 

psaní vlastních pokračování. Z toho důvodu se objevuje nepočitatelně dalších počinů 

vztahujících se k románové stínadelské trilogii, na nichž však Foglar nemá žádný podíl. Ze 

všech v této kapitole jmenujme alespoň pražskou skupinu Žlutý kvítek, která podle 

stínadelské trilogie zpracovala slovník s názvem Malý průvodce po Stínadlech a dalších 

čtvrtích. Sešitová publikace obsahuje seznamy postav z Foglarových románů o Stínadlech 

a Rychlých šípech. Mimo jiné zde čtenář najde seznam part ve Stínadlech, jména a 

přezdívky Vontů nebo třeba jména dospělých postav ze Stínadel.176  

Za zmínku nepochybně stojí i řada fiktivních děl z per jiných autorů, ale i 

nebeletristická díla, která se mimo jiné zabývají problematikou mystifikace versus realita 

ve vztahu k Rychlým šípům. Právě této tematice je věnována následující kapitola. 

 

5 Ozvěny Rychlých šípů v dílech dalších autorů 

S úmrtím Jaroslava Foglara v lednu 1999 nenastal konec vydávání nových 

beletristických či odborných děl o Rychlých šípech. Na Foglarovo dílo navázali další 

autoři, kteří pro pětičlenný klub připravili nová dobrodružství. Těm, jejichž dílo je 

považováno za významné, se budeme věnovat v odstavcích této kapitoly. Je však nezbytné 

zmínit, že vlastní pokračování nebo tzv. spin-off příběhy produkovala také řada 

amatérských autorů, jejichž dílo sice nebylo knižně publikováno, nicméně se i přesto 

mohlo k jisté skupině čtenářů dostat. Taková díla se předávala takzvaně „z ruky do ruky“ a 

mohla mít na konzumenty nemalý vliv. Mnohdy pokračování příběhů o Rychlých šípech 

psaly i samotné čtenářské kluby. Tato díla sice není možné komplexně zmapovat, je však 

důležité připustit si jejich existenci. 

 

5.1 Pokračovatelé stínadelské trilogie 

V této kapitole budeme hovořit o nejznámějších pokračovatelích stínadelské 

trilogie, tedy o Jaroslavu Velinském, Josefovi Červinku-Grifinovi, Svatopluku Hrnčířovi, 

Jiřím Hoganovi.  

Jaroslav Velinský se narodil roku 1932 v Praze. Všeobecně je známý nejen 

jako autor detektivních románů, ale také jako písničkář a nakladatel. Už v mládí byl 

                                                
176 SPJF (kol. autorů). Malý průvodce po Stínadlech a přilehlých čtvrtích. Praha: Orin, 1996. 50 s. 
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velkým obdivovatelem Foglara a jeho stínadelské trilogie. Ještě za Foglarova života se 

vzhledem k velkému množství otevřených záhad, které po sobě zanechal román Stínadla se 

bouří, Velinský spolu s kamarádem rozhodli, že napíšou třetí díl. Po dlouhých letech svůj 

rukopis dokonce poslal Foglarovi, který v té době pracoval na románu Tajemství Velkého 

Vonta. Spisovatel pak Velinskému v dopisu přiznal, že v mnohém se oba romány shodují. 

Deset let po vydání třetího dílu stínadelské trilogie z pera Jaroslava Foglara Velinský vydal 

svou verzi třetího pokračování. V reakci na nevysvětlené záhady celé trilogie a jako poctu 

jejímu autorovi vyšla kniha Poslední tajemství Jana T.177 

Druhým jmenovaným autorem byl Josef Červinka-Grifin, který v letech 1964–

1997 působil jako vedoucí turistického oddílu mládeže. Grifin v devadesátých letech začal 

pro středisko Žlutý kvítek vydávat časopis Echo, kde se psalo zejména o věcech spojených 

se skautskými oddíly ze střediska. V roce 1980 Grifin dokončil první verzi románu 

Poselství ze Stínadel. Přestože původně se mělo jednat jen o podkladový materiál 

k připravované stejnojmenné hře, na přelomu 80. a 90. let dílo vzbudilo velký ohlas a 

začalo se šířit prostřednictvím samizdatu. Na základě tohoto námětu dokonce vzniklo i 

filmové zpracování se stejným názvem. Režisérem filmu, který vznikl v letech 1994–1995, 

byl Karel Eskalik Hrivňák. V roce 2015 Grifin vydal ještě jeden stínadelský román, a to 

Poslední stínadelské tajnosti.178 

Svatopluk Hrnčíř se narodil roku 1926 v Lázních Bělohradě u Jičína a zemřel 

v roce 2014 v Praze. Po nedokončeném gymnáziu se vyučil knihkupcem a v roce 1945 

odmaturoval. Absolvoval Státní knihovnickou školu a v letech 1948–1986 pracoval 

v redakcích dětských časopisů. Mimo jiné například ve Vpředu, ve Větrníku či v časopisu 

Ohníček. V letech 1968–1987 působil také jako externí redaktor rubriky Slovíčko ve 

Svobodném slovu, kde díky němu mohla být zveřejňována tvorba Jaroslava Foglara.179 

V rozmezí let 1969–2004 Hrnčíř přispíval pohádkami i komiksy do mnoha časopisů jako 

Sluníčko, Mateřídouška, Čtyřlístek atd. Podílel se také na přípravě pořadů pro mládež pro 

Československý rozhlas. Vydal řadu knih určených pro mládež a děti staršího věku. Mimo 

jiné také trilogii, kterou volně inspiroval Foglarovou stínadelskou trilogií. Sestává z knih 

                                                
177 VELINSKÝ, Jaroslav. Jak jsem napsal čtvrtý díl Stínadel. In: JIRÁSEK, Ivo. Fenomén Foglar. Praha: 

Prázdninová škola Lipnice, 2007, s. 295–301. Gymnasion, 01. ISBN 9788023997361. 
178 DVORSKÝ, Miloš. Mýtus zvaný Stínadla. c. d. s. 170–185. 
179 ŠUBRTOVÁ, Milena. Čeští spisovatelé. In: Slovník autorů literatury pro děti a mládež. II. Praha: Libri, 

2012, s. 174–175. ISBN 978-8072775064. 
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Ostrov Uctívačů ginga: po stopách neznámých příběhů Rychlých šípů (1999), Poklad 

Uctívačů ginga: tajemství neviditelného srubu (2000) a Maják Uctívačů ginga: Bratrstvo 

ztraceného talismanu (2005).180 

Jiří Hogan se narodil v roce 1934 ve Veverských Knínicích. Je autorem pěti 

chlapeckých próz: Tajemství Volavčího jezera (1995), Společnost správných romantiků 

(1996), Meč Vontů (1999), Případ zelený drak (2005) a Konec Romantiků (2008). Kniha 

Meč Vontů volně navazuje na foglarovky – ve Stínadlech se po padesáti letech opět chystá 

volba Velkého Vonta. 

 

5.1 Další literární díla s inspirací ve foglarovkách 

Foglarovým dílem se skutečně inspirovali jak profesionálové, tak nepočitatelně 

amatérských autorů. Krom výše uvedených volně rozvíjel příběhy ze Stínadel například 

také Václav Levý. Vydal několik e-books čili elektronických knih jako například Tajemství 

Stínadel (2007) či Mezi Vonty. Miloš Dvorský nazývá Levého jako jednoho z „pátračů“, 

přičemž jeho stínadelská činnost je v knihách více než patrná. Do skupinky těchto autorů 

řadí například i Stanislava Kotka a jeho dílo Za tajemstvím ježka (2003).181 

Všemožných spin-off pokračování se nedočkala jen stínadelská trilogie, ale ta-

ké kreslené příběhy Rychlých šípů, dále rozvíjené více či méně svébytným stylem. Drtivá 

většina takových děl má formu jednostránkových komiksů, přičemž k publikaci docházelo 

v časopisech tématicky blízkých oddílům mládeže či trampingu. Za všechny jmenujme 

například Příběh Maxmiliána Drápa, který napsal Vladimír Tučapský či fotografický 

komiks od Ivana Vápenky Širokko stále uniká. Oba dva příběhy, ačkoli se jen volně 

inspirovaly autorovou tvorbou, vyšly jako součást souborné sbírky Foglarových menších 

prací, které nahodile vycházely v různých časopisech a novinách. 182  Tučapský spolu 

s Luďkem Kličkou vytvořili také Objev Lorda a Kejdy s příběhem dvou trampů, kteří se 

ukryjí před bouřkou v opuštěném sídle, přičemž ráno zjistí, že se jedná o bývalou klubovnu 

Rychlých šípů. Následně potkají i zestárlého Rychlonožku. Podobný příběh, který vznikl 

navzdory Foglarově tendenci zachovat členy klubu navždy v chlapeckém věku, vytvořil 

                                                
180 Tamtéž. 
181 DVORSKÝ, Miloš. Mýtus zvaný Stínadla. c. d. s. 251–255. 
182 Kreslené seriály Jaroslava Foglara. Mladá Boleslav: Šebek-Pospíšil, 1990. 88 s.  
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také Pavel Čech. V příběhu Jako tenkrát... se čtenář setkává s pěti staříky, kteří se po 

desítkách let sešli, aby si rozdali žluté špendlíky a vstoupili do Stínadel.183  

Čech byl mimo jiné autorem řady dalších komiksů, ve kterých vystupovaly 

postavy z příběhů o Rychlých šípech. Jedná se například o příhody jako Mirek Dušín ještě 

netuší nebo Rychlé šípy u rybníka.184  Mnohdy se však dostal až za hranice fantasy a 

parodie zároveň, to například v příběhu Širokko versus Batman, Spiderman, Hulk.185 

Zdaleka ne vždy se postavy Rychlých šípů objevovaly ve vyprávění jiných 

autorů explicitně. Mnohdy posloužily jako stěžejní inspirace pro vytvoření obdobného 

literárního schématu, tedy chlapeckého klubu, který taktéž zažívá zábavná dobrodružství. 

Jako příklad bychom mohli uvést komiksy Vlastislava Tomana, dlouholetého šéfredaktora 

časopisu ABC. Na stránkách periodika vycházely celkem ve třech vlnách – v průběhů 

šedesátých až osmdesátých let – komiksové příhody Strážců. Toman psal scénáře, přičemž 

jeho dvorními kreslíři byli František Kobík a Libuše Šafaříková. Podobenství s Rychlými 

šípy bylo více než patrné. Chlapců bylo celkem pět, dva byli více do blond, dva 

tmavovlasí, jeden zrzavý. Chovali se vzorně, měli velice vyvinuté smysly pro mravní 

hodnoty a o napínavá dobrodružství neměli nouzi. Původně vycházely příběhy Strážců 

v období, kdy Foglar nové komiksy nevydával. Pamětníci tak vzpomínají, že jim Strážci 

tehdy nahrazovali nedostupné Rychlé šípy.186 

Velmi netradiční sérii deseti příběhů Rychlých šípů vytvořil v průběhu 90. 

letech akademický malíř Vlastimil Toman, bývalý člen čtenářského klubu Mladého 

hlasatele Ochránci slabých. Jednalo se o graficky mimořádně zdařilá díla, která však 

postrádala hlubší příběh, neboť se nadanému výtvarníkovi nepodařilo najít vhodného 

scénáristu.187 

Jak uvádí Miloš Dvorský, ačkoli výše uvedená díla jsou výsledkem práce lidí, 

kteří patřili mezi Foglarovy skalní fanoušky a ctitele, sám Foglar odvozeniny typu spin-off 

                                                
183 BALÁK, Libor (ed.). Dobrodružství s Bobří stopou: seriály, povídky, dobrodružné příběhy, rady a 

nápady, hry. Velké Přílepy: Olympia, 2013, 171 s. ISBN 9788073763411. 
184 Slovník české literatury po roce 1945 [online]. Pavel Čech. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 

[2008?]- [cit. 2019-05-06]. Dostupné z: 

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1920&hl=pavel+%C4%8Dech. 
185 Viz obrázková příloha č. 10. 
186 TOMAN, Vlastislav. Strážci. První samostatné souborné vydání. Žalkovice: Josef Vybíral, 2016. 191 

stran. ISBN 9788088098126. 
187 DVORSKÝ, Miloš. Mýtus zvaný Stínadla. c. d. s. 251–255. 
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nesnášel. Nelíbilo se mu, že se po něm „někdo opičí“. O to hůř vnímal jiný typ 

experimentů na motivy jeho díla – parodie. Fenomén Rychlých šípů se jednoduše stal 

součástí pop-kultury se všemi jejími klady i zápory. Dnešní společnost už bere jako 

samozřejmost, že každý významnější umělecký počin se dočká kladných, ale i záporných a 

zesměšňujících reakcí. Ve Foglarově době, tedy době, kdy nebylo běžnou součástí 

každodenního života používání internetu a sociálních sítí, to však společnost vnímala jinak. 

Jaroslav Foglar, jehož mnozí označovali za přísného mravokárce, tak pochopitelně vnímal 

parodie velice citlivě, tedy rozhodně ne s pobavením. Údajně první parodií byl krátký strip 

z 60. let Rychlé šípy proti Dlouhému Bidlu, který byl vytvořen za účelem propagace 

státního podniku Sběrné suroviny. Kreslíř Michal Hrdý přispíval mezi lety 1987–1988 do 

měsíčníku Škrt komiksem Rychlé pípy.188 Avšak nejvíce parodií se začalo objevovat až po 

roce 1989. Za všechny jmenujme celkem drsnou parodii Rychlé džípy otiskovanou v letech 

1998–2001 v časopise Peloton.189 

Zatímco různá spin-off pokračování a parodie, jež vycházely v knihách či 

časopisech, stále měla stanovené jisté meze, a to jak do množství, tak do svéráznosti 

formy, v době internetu všechny tyto hranice padly. Různých fanouškovských verzí 

příběhů je nepočitatelně a parodie skutečně neznají žádná tabu. Otrlejší čtenáři se při jejich 

četbě jistě zasmějí, avšak skutečný foglarovec, který si za své vzal v příbězích 

znázorňované mravní hodnoty, jimi může být mírně znechucen. Pro lepší představu 

uveďme ukázku z povídky publikované amatérským autorem na portálu Liter.cz. Nese 

název Mirek Sušín a Dlouhé Blidlo: „To si takhle jednou vzor vší dokonalosti – 

samozřejmě tím nemyslím nikoho než světoznámého Mirka Sušína – vykračoval 

prosluněnými ulicemi malebné Druhé strany. Ale co čert nechtěl, že tam narazil zrovna na 

notoricky známé Dlouhé Blidlo!!! Toto exoto (ve vztahu k Dlouhému Blidlu opravdu 

nejde použít výrazu dement, to by byla urážka pro všechny dementy) získalo svou poblitou 

přezdívku tak, že bylo široko daleko známé svými anorektickými sklony. Bylo vysoké a 

vychrtlé jako násada od smetáku a navíc každou chvíli strachem o svou štíhlou linii 

odbíhalo na veřejné záchodky (nebo alespoň za keř), kde úporně zvracelo.“190 

                                                
188 Viz obrázková příloha č. 11. 
189 DVORSKÝ, Miloš. Mýtus zvaný Stínadla. c. d. s. 251–255. 
190 +DOLL+. Mirek Sušín a Dlouhé Blidlo. Liter.cz [online]. [cit. 2019-04-02]. Dostupné z: 

https://www.liter.cz/povidky-humor-237377-cist 
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Chceme-li předložit v rámci možností komplexní výčet literárních děl, která by 

nebýt Rychlých šípů nevznikla, je nutné zmínit i naučnou literaturu. Zmínit bychom mohli 

praktický jakýkoli zdroj, jenž byl použit v této práci. Mimo jiné je to publikace Mýtus 

zvaný Stínadla od Miloše Dvorského, také velmi hodnotné dílo Jestřábí Perutě, které 

napsal Václav Nosek-Windy. Významná díla o foglarovkách má na svém kontě také 

teoretik Ivo Jirásek, který mimo jiné vydal obsáhlou publikaci Fenomén Foglar. Za 

zmínku by však stály také všemožné slovníky, sborníky, encyklopedie nebo školní čítanky, 

kde se ukázky příběhů o Rychlých šípech v beletristické či komiksové podobě běžně 

objevují. V neposlední řadě zmiňme i univerzitní závěrečné práce, které se zaobírají fe-

noménem Rychlých šípů ze všemožných méně či více typických hledisek. 
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo ilustrovat koncept transmediálního vyprávění, 

který můžeme vystihnout jako tok obsahu jisté fikce skrze vícero mediálních platforem, na 

příkladu z českého prostředí, konkrétně na Rychlých šípech od Jaroslava Foglara. Potvrdili 

jsme si, že fenomén, který v tuzemsku baví již několikátou generaci, a o kterém jen 

málokdo ze zdejších obyvatel nikdy neslyšel, má skutečně velmi rozvinutý transmediální 

charakter. V prvních letech od vzniku se o rostoucí popularitu Rychlých šípů 

prostřednictvím transmediace zasloužil především sám autor Jaroslav Foglar. V rámci 

tohoto účelu se jako velmi efektivní ukázaly Foglarovy čtenářské kluby, avšak také 

autorova mystifikace ohledně existence klubu. V pozdějších letech byly Rychlé šípy již 

natolik proslulou záležitostí, že docházelo ke spontánnímu vzniku transmediálního 

vyprávění. Vznikla celá řada televizních, filmových i audio adaptací, divadelních 

inscenací, ale také nejrůznější přepisy z komiksů do prózy apod. Zároveň na Foglarovo 

vyprávění navázali další autoři, kteří jednak vytvářeli nové komiksy, jednak rozvíjeli 

románovou stínadelskou trilogii. Jako součást transmediálního vyprávění můžeme 

nepochybně označit i literaturu faktu, která se zabývala Foglarovým dílem, potažmo přímo 

Rychlými šípy. Mnoho z těchto publikací, které svou měrou přispěly k rozvinutí 

transmediálního vyprávění Rychlých šípů, uvádíme mezi literaturou použitou k tvorbě této 

diplomové práce. Kruh se tak uzavírá, avšak jenom ve vztahu k současnosti. V budoucnu 

se dá očekávat vznik řady dalších adaptací a literárních děl na motivy Foglarova 

legendárního klubu Rychlé šípy.  

 

Summary 

The aim of this thesis was to illustrate the concept of transmedia narrative, 

which can be described as the flow of content of a certain fiction through several media 

platforms, on the example from the Czech culture, namely on the story Rychle sipy by Ja-

roslav Foglar. We have confirmed that the phenomenon that has been in the Czech Repub-

lic for several generations, and which few of the local people have never heard of, has a 

very developed transmedial character. In the early years of the story Rychle sipy, the grow-

ing popularity was caused by the author himself, Jaroslav Foglar. For this purpose, Foglar's 

reading clubs, but also the author's mystification about the existence of the club, proved to 
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be very effective. In later years, the Rychle sipy were so well-known that there was a spon-

taneous emergence of transmedia storytelling. A number of television, film and audio ad-

aptations, theatrical productions, as well as various transcripts from comics to prose, etc. 

were created. At the same time, other authors followed Foglar's narrative, creating new 

comics and developing a Stinadla trilogy. As part of the transmedia storytelling, we can 

undoubtedly also refer to non-fiction literature that dealt with Foglar's work, or directly 

with the Rychle sipy. Many of these publications, which have contributed to the develop-

ment of the transmedia storytelling of the Rychle sipy, are among the literature used to 

write this thesis. The circle is thus closed, but only in relation to the present. In the future, 

a number of other adaptations and literary works can be expected based on Foglar's leg-

endary club of Rychle sipy. 
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