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Úvod 
Komiks je v našich zemích prvek poměrně neprobádaný. Jako první o něm 

psal Josef Škvorecký1, do konce let šedesátých se vynořilo několik dalších článků, 

zdálo se, že se komiks dostane do každodenního života podobně jako literatura či 

film. Nestalo se tak. V letech sedmdesátých se z něj stává nepřípustná vyjadřovací 

forma a až na několik výjimek se prakticky zcela přestal vyskytovat. 

Komiksová kultura v naší zemi byla naprosto minimální, léta osmdesátá 

přinesla lehké uvolnění, ale doopravdy se komiks mohl začít rozvíjet až v letech 

devadesátých. 

V tomto období můžeme rozlišit tzv. první dvě vlny ve vydávání komiksu, 

další vlna přichází na počátku třetího tisíciletí. Právě třetí pototalitní vlna komiksu 

je předmětem této diplomové práce. Jedná se o období druhé postkomunistické 

čtenářské generace2, o jejíž rozhled a o celkový rozvoj komiksové scény se stará 

poslední generace předlistopadová, ale hlavně první porevoluční, která již má 

poněkud odlišný náhled i nezkreslený pohled na komiksovou kulturu s možností 

jejího sledování nejen pasivní formou. Taktéž je to generace internetová, neboť toto 

médium zvětšilo dostupnost komiksň i informací ze zákulisí vydávání. 
Vydavatelské vlny 

podle data 

1. 1989-1995 

2. 1995-1999 

3. 2000-2005 

Třetí vlna je proto z hlediska rozvoje komiksové kultury pro Českou 

republiku nej důležitější nejen pro množství vydaných titulů, ale také pro postupně 

zvyšované povědomí o komiksech ve společnosti. 

Obrazová kultura konkuruje kultuře psané stále výrazněji. A komiks je 

mezičlánkem mezi filmovým plátnem a knihou. A stejně jako v literatuře, stejně 

' Škvorccký. J: Prostinký svčt komiks. Světová literatura 6/1965 (roč. 10), str. 191-219 
" Pokud budeme generaci definovat netradičně cca sedmi lety, kdy se z mladých čtenářů (ve věku kolem 14 let) 
stanou lidé pracující nějakým způsobem na vytváření komiksové kultury u nás (vydávání, recenzování, 
překládání, atd.). 
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jako ve světě filmu, vznikají i v komiksu díla s velkým kulturním významem, 

vznikají zde díla převratná a vznikají zde díla kultovní. Právě taková díla si 

zaslouží bližší pozornost. 

Hlavním vytčeným cílem této práce je užitečnost, snaha vytvořit jakousi 

rukojeť anglo-amerického komiksu v Čechách, a to jako dokument doby mapující 

jak vydaná díla, tak důvody, které к jejich publikování vedly. Měla by sloužit jako 

základ pro další výzkumy a bádání, bere si za úkol vytvořit odrazový můstek pro 

budoucí badatele. 

Mimoto hodlá zmapovat nakladatelské prostředí spojené s vydáváním 

komiksň u nás. 

Komiks a totalitní režim 

Postavení komiksu v normalizačním Československu bylo jednoznačné: 

kapitalistický žánr neměl v uvědomělém socialistickém tisku místo, leda jako 

zábavně-didaktická pomůcka pro děti a mládež. 
v 

Čtenáři byli vychováváni na celkem jasně předurčené řadě časopisů od 

Sluníčka, přes Mateřídoušku až к Ohníčku; mladší čtenáři pokračovali к Pionýrovi či 

Sedmičce pionýru, až nakonec dosáhli к časopisu ABC mladých techniků a 

přírodovědců. 

Z těchto let se do paměti zapsali v Ohníčku otiskovaní Barbánek nebo kocour 

Vavřinec (jež s různými scenáristy kreslila Věra Faltová), později v čistě 

komiksovou sérii proměněné Ilustrované sešity, fenomén Čtyřlístek (vedle 

stejnojmenného vůdčího seriálu autorské dvojice Štíplová-Němeček se objevila i 

celá řada dalších kvalitních počinů), v Sedmičce Asterix. 

Kultovního postavení dosáhlo s několika naprosto novými seriály ABC. 

Jedním ze zástupců kresleného seriálu (i když spíše na hranici ilustrace), byly 

zejména díky kresbě a ironizujícím bublinám Jiřího Kalouska Obrázky z českých 

dějin a pověstí (Albatros, Praha 1987). 

"Náklady státem dotovaných oficiálních periodik se pohybovaly ve statisících, a 

i komiksy Káji Saudka, přestože vycházely pod hlavičkou České speleologické 
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společnosti Zlatý kůň' takřka jako underground, měly dnes neuvěřitelný 

pětadvacetitisícový náklad. Pravděpodobně nejvyšší čtenost za dob totality měl však 

„ komiks " z hlediska žánru takřka okrajový - kosmické příběhy z obalu pasty Tutti 

Frutti,"4 

Léta devadesátá 

Počátek devadesátých let přinesl s uvolněním trhu i se zjednodušením 

vydávání první komiksový boom, jenž trval zhruba od roku 1991 do roku 1997. 

V těchto letech bychom mohli mluvit o tzv. první vlně komiksové polistopadové 

kultury u nás, o období, kdy mnoho podnikavců mělo za to, že trh, po několik 

desetiletích vyprahlý, bude chtít ochutnat ono zakázané ovoce komiksu, a na 

pultech se začala objevovat nejrňznější nová periodika, projekty, vycházela i 

dokončení některých prací z let předrevolučních. 

Bohužel, nebo bohudíky, nedopadaly tyto projekty tak, jak si jejich 

podněcovatelé představovali; bylo to možná i proto, že v raném kapitalistickém 

prostředí u redaktorů převládal ještě poněkud socialistický duch, a to nejen co se 

týkal o volby témat, ale i nadhodnocených nákladů. 

Nás však v této práci zajímá vlna druhá a třetí. Druhá vlna podle Tomáše 

Matějíčka a jeho závěrečné práce na VOŠ publicisticky začíná právě rokem 1995 a 

masovějším rozšířením komiksových stripů do periodik5. Kreslený humor 

v novinách nebyl žádnou novinkou a díky tomu měly stripy (proužky) na co 

navazovat. Kromě oblíbených zahraničních stripů (Garfield, Calvin a Hobbes, 

Simpsonovi etc.) se objevují i „proužky" z domácí dílny, za všechny jmenujme 

snad nejúspěšnějšího Vladimíra Jiránka. 

* Nakladate ls tv í 
^Malčjíček, T.: Komiksová moderna (aneb bublinozpytný surf po vlnách domácího komiksu 1988-2002), (Praha 

Komiksové stripy odstartovaly v neděli 16. února 1896, kdy se v Pulitzerově deníku World objevila nová 
kreslená postavička Yellow Kid kreslíře Richarda F. Outcaulta. Nejednalo se jen o strip, ale též o vyzkoušení 
v té době problematické žluté barvy pro tisk. „Žlutý kluk" si získal velmi brzy popularitu a i přes značné protesty 
z řad čtenářstva, týkající se brutality jím užívané, zvýšil zanedlouho náklad a odstartoval bleskový vývoj 
komiksu. 
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Od něj je už jen krůček к politickému komiksu, jenž byl jen dalším 

postupným a zcela nutným bodem ve vývoji komiksové kultury u nás. 

Průkopníkem politického komiksu byl Klaushaus ve slovenském studentském 

časopise Echo. 

Nejznámější je vsak dodnes vycházející nekonečný seriál Zelený Raoul, jenž 

se i přes kolísání kvality objevuje každý týden na stránkách Reflexu. 

Je to údobí, během něhož si česká společnost zvyká na přítomnost západních 

vlivů u nás a učí se s nimi žít, můžeme je nazvat i počátky globalizace a 

konzumního způsobu života v Čechách. Časové odstupy mezi trendy západními a 

trendy u nás se minimalizují a přestávají být jakkoli odlišné. 

A právě v tomto okamžiku se na trhu objevuje časopis Crew, vlajková loď 

druhé komiksové vlny, která ve své inkarnaci později odstartuje s návratem 

к původní redakci i vlnu třetí. 

Za konec první vlny můžeme také brát časopis Aréna, jenž byl přímým 

předchůdcem časopisu Crew a jejž také vedl její první šéfredaktor - Vladimír 

Veverka, jenž se к ní vrátil v závěru vlny druhé. I když jeho místo v budování 

komiksové kultury u nás je zcela zásadní, jeho vkus se později rozchází s vkusem 

čtenářů (viz níže). 

Časopis Crew 

Můžeme mluvit o čtyřech fázích existence jediného životaschopného 

komiksového periodika u nás. První fáze (1997) - pod vedením Vladimíra 

Veverky, fáze druhá pod taktovkou Václava Dorta. Ve třetím období se na 

několik málo čísel vrátil Vladimír Veverka, jehož koncepce se však neosvědčila a 

přivedla časopis prakticky ke konci. 

Fázi čtvrtou lze označit jako novou érou, původní redaktoři se osamostatnili a 

založili Crew2 („Crew na kvadrát"). S touto skupinou započal spolupráci největší 

současný vydavatel komiksu - BB/art. Tímto okamžikem začíná třetí fáze 

komiksové porevoluční historie v Čechách. 
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1. fáze 
První fáze (a ostatně i ta následující) zcela jasně navazuje na generaci čtoucí 

magazín Kometa6. Tento časopis vycházel od roku 1988 do roku 1992, což 

znamená, že její čtenáři v roce 1997 tvořili přesně tu věkovou skupinu, na niž byla 

Crew zaměřena. Skupinu redaktorů tvořili převážně členové skupiny Rigor Mortis 

(kromě Jiřího Pavlovského a již zmiňovaného Pavla Dobeše a dalších), která se 

na vydávání Crewe podílela přímo či nepřímo prakticky celá. Celý magazín 

pomáhal rozbíhat také V. Veverka, jenž se po krátkém čase stáhnul a s ním i 

finanční prostředky. 

2. fáze 
Ve druhé fázi se Crew z finančních důvodů spojuje s týmem Calibre (viz níže) a 

šéfredaktorem se stává Václav Dort, jehož vkus se poněkud odlišoval od původního 

pojetí, s odlišností přístupu se můžeme seznámit již v úvodnících magazínu z této 

doby. V Crewi se jedná o období kompromisů ohledně vydávání i nakupování práv, 

což nakonec vedlo к osamostatnění Calibre a odchodu Václava Dorta, což je důkaz 

toho, že práva na komiksy nebyla nakupována jedinou osobou. 

3. fáze 
Třetí a nejkratší fáze znamená Crew opět v rukou Vladimíra Veverky a 

nakladatelství Comics Art Publishers, s. r. o., jež mělo Crew odvrátit od krachu. 

Bohužel vkus nového vedení se od dob časopisu Aréna nezměnil, zatímco vkus 

čtenářů vychovaných Pavlovským a jeho spolupracovníky rozhodně ano. Změnu 

vedení můžeme rozeznat velmi snadno i na grafické úpravě, konkrétně logo 

magazínu pozbylo plastickou kapku krve u písmena C, na kterou měla copyright 

předešlá redakce. Změnila se i náplň časopisu, po doběhnutí ohlášených komiksů 

z předchozích čísel se těžištěm stávají díla méně známých autorů, čehož důsledkem 

je opadnutí zájmu čtenářské obce. Crew upadla do šedého průměru. Konečnou 

1 Kometa dosáhla za 4 roky léto bilance: šestatřicet čísel, nčkolik speciálů, řada dalších vedlejších aktivit 
(mimopublikační činnost - Klub Komety, soutčže. vletech 1990 a 1991 spolupořádání Dní komiks), široká 
paleta autorů a příběhů, trefné zaměřených na svou cílovou skupinu, zpočátku takřka neuvěřitelný náklad 
250.000 výtisků. Kometu vydávalo vydavatelství Svépomoc, mimo ni tisknoucí formuláře, pohlednice a podobné 
materiály (později se osamostatňuje nakladatelství COMET). 
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ranou pro Crew bylo číslo 21, ve kterém vyšla první kapitola McCloudova 

Understanding Comics, což byl dozajista nejzáslužnější počin třetí fáze vydávání 

časopisu, ale znamenalo to zdánlivě úplný konec tohoto magazínu a jeho delší 

hibernaci. 

4. fáze 
Crew2 se poučila téměř ze všech chyb předchozích fází, pojala časopis 

poněkud komerčněji, ale stále se snaží nabízet nejzajímavější komiksové projekty 

poslední doby. K tomu jí napomáhá i stále klesající kurz dolaru, díky němuž klesly 

náklady na výrobu komiksu prakticky o třetinu. 

Rozhodně také pomohla inzerce, kterou si v magazínu objednalo 

nakladatelství BB/art, čímž pomohlo časopisu postavit se na vlastní nohy. Za to 

Crew pomáhala BB/artu s jeho vlastním edičním plánem a s vyjednáváním práv. 

Objevili se také dva mladí redaktoři: Ľudovít Plata a David Zachoval, jenž 

vede komiksový e-zine coinx.cz a pořádá každoročně celorepublikové setkání 

fanoušků komiksu ComiCZcon7. Nejslabší stránkou nové Crewe je publicistika, o 

kterou se i nadále, jako ve fázích předchozích, stará Jiří Pavlovský a s ním právě 

dva noví členové, z nichž ani jeden nedosahuje stylistické úrovně srovnatelné 

například s Ivanem Adamovičem, který zasvěceně píše o sci-fi. Na někoho 

takového český komiks stále marně čeká. 

Přesto se úroveň v poslední fázi rapidně zvýšila, a to i od pouhého začátku 

vydávání Crewe2. Počáteční problémy s grafickou úpravou, které snižovaly 

čitelnost článků, byly v podstatě odstraněny, к dobru musíme připočíst kvalitu 

překladu. К již vypsaným překládajícím se přidala právě jména jako Podaný a 

Janiš. 

Dokladem toho, že se Crew za pomocí BB/artu vydala cestou, po které 

prahla již od svých počátků, je například komiks Hitman (viz níže). Konečně 

Ten se každoročně koná během ledna v pražském klubu Mlejn. Jedná se o událost, na níž se setkávají všichni, 
kteří mají skomiksem něco společného (vydavatelé, překladatelé, čeští tvůrci a pochopitelně fanoušci). 
Každoročně se zde udílejí ceny za uplynulý rok. Na pořádání se dále podílejí Jiří Miňovský, Martin Foret. 
Tomáš Matějíček a řada dalších! 
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vydávají tituly, o kterých od roku 1996 s upřímným nadšením psali, ale obávali se, 

že u nás nikdy nevyjdou. Dá se říci, že si Crew čtenáře doslova vychovala. 

Calibre 

Toto nakladatelství vzniklo rozpadem nakladatelství Crew na dvě části. 

Jedním z důvodů rozchodu byly i odlišné názory na ediční plán nakladatelství, o 

němž nemůžeme říci, že by se lišil přímo diametrálně, ale jisté rozdíly v něm 

najdeme. Od založení konkurenčního vydavatelství se také traduje konkurenční boj 

nejen na profesionální úrovni. Obě nakladatelství spolu komunikovala jen velice 

zdráhavě a s omezením na nejnutnější styky. Tato politika přešla ze zkrachovalého 

nakladatelství Calibre do následujícího projektu jeho redakce - Comics Centra. 

Comics Centrum 

Je nakladatelství zrodivší se ze zaniklého Calibre. Vztah mezi tímto a 

ostatními vydavatelstvími je velmi ambivalentní, ale povětšinou jde pouze o 

obchodním jednání. Jeho majitel - Václav Dort patří к jednomu ze zakládajících 

členů časopisu Crew a před ním i časopisu Aréna. Nakladatelská politika je velmi 

zajímavá, neboť Václav Dort jako jediný vyhlásil, že fanouškovská komunita jej 

„neudrží naživu" a vrhnul propagační snahy směrem к široké veřejnosti, což se mu 

se střídavými úspěchy vyplácí. 

Další zajímavostí je cena publikací Comics Centra, která převyšuje asi o 

třetinu ceny ostatních nakladatelství. Je pravda, že jejich knihy jsou na 

nejkvalitnějším papíře, ale i tak se právě fanouškům komiksu zdají přemrštěné. To 

je největší problém, se kterým se Comics Centrum denně potýká. Zajímaví jsou 

také lidé, kteří pro nakladatelství překládají. Nejznámější z nich je Jan Kantůrek, 

jenž se proslavil překládáním Pratchettovy Zeměplochy. Pak jsou zde ne tolik 

oceňovaní překladatelé - z nich za zmínku stojí MVDr. Dana Krejčová (viz níže). 
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BB/art 

Jeden z největších nakladatelských domů u nás, jeho majitel Jiří Buchal je 

velký milovník komiksů. K nej důležitější m okamžikům vývoje české komiksové 

kultury patří chvíle, kdy si tento muž chtěl přečíst svoje oblíbené komiksy z ABC 

v důstojnější formě, než je zadní stránka časopisu pro mládež. Podobně také chtěl 

číst legendární komiksy v češtině a zároveň to umožnit i dalším. Je důkazem, že 

v českých podmínkách se většina projektů dělá z větší části z fanouškovského 

nadšení. 

BB/art vstoupil na komiksovou scénu více než dobře vydáním Velké knihy 

komiksů z časopisu ABC8 (2002). Kniha měla obrovský komerční úspěch, BB/art 

navázal vydáváním dalších českých komiksů sebraných z nejrůznějších periodik. 

Vydal vše, к čemu se podařilo zajistit práva, ale takový úspěch jako první kniha už 

neměla žádná publikace, jednoduše také proto, že v knize první byly 

nej populárnější příběhy. Prodejnost Velké knihy komiksů se dá i přes její relativně 

vysokou cenu (590,- Kč) objasnit jednoduše. Jednalo se o projekt zaměřený ne na 

čtenáře nejmladší, ale na původní čtenáře ABC, skupinu, která je dnes na vrcholu 

produktivity a ráda zavzpomíná na staré časy strávené nad stránkami „ábíčka". 

Velká kniha se ukázala i se svými tvrdými deskami a exkluzivním provedením jako 

výborně promyšlený marketingový tah, ВВ/art se stal součástí komiksové scény. 

Nehledal sice ještě nové čtenáře, ale oživil vzpomínky generace čtenářů starších a 

skvěle si připravoval půdu pro přijetí edičního plánu v noblesním obalu. 

Poté následovalo něco, co bychom mohli nazvat krokem stranou. BB/art 

zkusil po poradě s odborníky z Crewe obsadit po zkrachovalém nakladatelství 

Barlow uvolněné místo specializovaného nakladatelství zaměřeného na komiksy 

evropské provenience, převážně na Francii. BB/art začal vydávat celou řadu 

francouzských sérií, které však do jedné na trhu propadly. Menší úspěchy 

zaznamenali pouze již z dřívějška známý hrdina Thorgal (vydávala jej ve svých 

* V publikaci se objevuje výbčr z nejlepších kultovních českých sci-fi komiksů, jež postupně vycházely od roku 
1966 v dčtském časopise ABC. Mezi nimi nalezneme například Příhody malého Boha, Kruanova dobrodmžství, 
1. výpravu do ztraceného svčta. Vzpouru mozků, Galaxii a další. 
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speciálech mj. i Crew) a humoristická rada Trollí války. K roku 2005 byly všechny 

tyto řady ukončeny, zbylý náklad (více než 50 %) poslán do Levných knih. 

Neúspěch se dá vykládat několika způsoby (např. nekvalitní překlady 

v prvních knihách), ale nejpravděpodobnější je neochota platit za jednu epizodu 

uceleného příběhu 199 Kč, byť i v pevných deskách. Crew nastavila předtím trend 

sešitů s měkkou vazbou, v jejím podání stál sešit Thorgala 119 Kč, což je pro 

fanouškovskou peněženku podstatný rozdíl. 

Francouzské komiksy jsou zatím proto jediným projektem třetí komiksové 

vlny, který skončil opravdovým fiaskem (i když ostatní „úspěchy" povětšinou 

nejsou od tohoto případu mnoho vzdáleny). 

Souběžně s francouzskou proveniencí však BB/art pustil na trh Ligu 

výjimečných Alana Moora a další cesta byla jasně vytyčena. Pak už následovaly 

skvělé tituly jako Z pekla, Top 10, tíažináč, Jimmy Corrigan - nejchytřejší kluk na 

světě, lehčí komiksy jako Punisher a Batman - Ticho, Hitman a Preacher. 

V neposlední řadě komiksová legenda Watchmen - Strážci. Chystá se legenda další 

- Kingdom Come, alternativní civilní komiks Blankets, pokračování TOP 10 pod 

názvem S max a jiné komiksy. Za čtenářskou pozornost stojí i Komiksová historie 

světa (viz níže). 

Netopejr 

Nakladatelství zastupované v podstatě pouze majitelem Karlem Petříkem. 

Kontroverzní dům, jehož ediční plán se řídí rozmanitým vkusem nakladatele. Jeho 

první úspěch na poli komiksu byly tři sešity značně alternativního komiksu Schizo, 

který ve stripové formě velice nevybíravým způsobem paroduje a kritizuje 

současnou společnost. Množství projektů nakladatelství je nepřeberné. Hlavní 

zaměření je na beletrii v oboru sci-fi (to je u nás s komiksem tak jako tak 

neodlučitelně spjato). Orientuje se převážně na horor, ale nevyhýbá se ani žánru 

fantasy, či vydávání tarotů. 

Z komiksů к jeho nej větším projektům patří edice Komiksové legendy, ve 

které u nás vycházejí výběry z několik desítek let staiých marvelovských řad, 
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konkrétně se jedná o jakousi dvoranu slávy, o začátky dnes již kultovních a 

celosvětově známých postav. Doposud zde takto vyšel Spider-Man, Barbar Conan, 

Wolverine, X-men a Punisher. Příběhy už rozhodně nejsou moderní, ale dávají 

českému fanouškovi nahlédnout do dob dávno minulých, starší čtenáři se také 

konečně mohou podívat na komiksy z času vzniku svých oblíbených postav. 

Dějové linky působí pateticky a vypjatě, jsou psány v předmillerovských dobách, 

kdy psychologie postav nebyla to hlavní, oč v komiksu šlo. K tomu evokují 

v nepoučených čtenářích pocit, že v rukou drží přesně to, co podle nich znamená 

komiks - akci. 

Komiksové legendy vycházejí černobíle a stejně jako jsou černobílé obrázky, 

jsou černobílé i charaktery hlavních hrdinů. V legendách je notná dávka nostalgie, 

kterou si ale asi mnoho čtenářů u nás neužije. Pro nízkou cenu jsou komiksové 

legendy dostupné širšímu okruhu čtenářů a mají na trhu úspěch. 

V současné době fanouškovská obec čeká, až Netopejr vydá poslední, třetí 

díl minisérie Sláine a Rohatý bůh v překladu Jana Kantůrka. 

0 dalších projektech nakladatelství níže. 

Překladatelé a překládání 
Počátky 

1 s překládáním komiksů se u nás začínalo úplně od začátku. Psaní komiksů 

má svoje pevná ustanovení, jimiž se řídí, má svoje názvosloví. To vše bylo potřeba 

vymyslet i v češtině. V komiksu se v souvislosti s jednou stránkou používá 

v češtině označení obrázek a panel. Panelem se rozumí jeden „řádek" komiksu 

v průběhu z leva doprava, obrázky jsou součástí panelů. Komiksový strip má 

nejčastěji pouze první a jediný panel a obvykle tři obrázky. 

Pak je zde již dlouhá léta ustálený termín bublina, zřídka se také užíval 

termín obláčky, ale ten nejvíce ve spojení s časopisem Čtyřlístek, kde byl 

opodstatněný. 
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Problém s českým převáděním textu je i ten, že čeština je ve srovnání s angličtinou 

asi o 10 až 20 % delší. Problém se dá sice řešit změnou fontu či drobným zvětšením 

bubliny, ale i tak by měl překladatel dbát, aby se vyjadřoval co nejpregnantněji. Je 

to otázka celkové zkratkovitosti komiksu, jenž se nalézá přesně na hranici mezi 

kulturou textovou a obrazovou. 

Ještě více se této hranice dotýká problém SFX9 (sound effects, v češtině 

vyslovované jako „esefíxka"). Nemáme na mysli pouze ona klasická komiksová 

„Bum!" a „Prásk!", jde také o popisky mimo bubliny, nápisy na budovách a 

předmětech... Ty všechny se zapojují přímo či nepřímo do děje a jejich překlad je 

vůbec nejobtížnější z celého komiksu, neboť obsah je mnohdy zcela propojen 

s formou a na SFX je použit zcela speciální font vytvořený kreslířem právě pro toto 

jediné citoslovce nebo slovo. Překladatel potom stojí před rozhodováním, zda je 

SFX natolik popisné a důležité pro děj, že je nutno přeložit jej, nebo postačí 

ponechat jej v originále. Pokud se rozhodne pro první možnost, znamená to další 

práci pro grafické studio a prodražení nákladů. V mnoha případech je překládání 

SFX naprosto nutné. 

Jde především o indexy slov či citoslovcí. Pokud je např. citoslovce „KAP" 

vyvedeno krvavým fontem, z nějž odkapává krev, dostáváme se na pole 

pragmatické lingvistiky1", kdy symbol splývá se znakem. 

Na to vše překladatel komiksu musí brát zřetel při jejich převádění do češtiny. 

Autoři překladů jsou v Crewi uváděni od druhého čísla, setkáváme se se 

jménem Pavla Dorta, Jiřího Pavlovského, Štěpána Kopřivy, Šimona Španihela, 

Petra Litoše a Vladimíra Veverky, jenž byl v té době šéfredaktorem. Všechna 

uvedená jména patří fanouškům komiksu, vlastním redaktorům magazínu, kteří 

nejen překládali, ale sami také vybírali komiksy vhodné к vydání (konkrétně Litoš 

a Pavlovský). U těchto překladů je nej důležitější onen vhled do problematiky, jenž 

redakčnímu kroužku nechyběl podobně jako jejich nezdolné nadšení. Invenčním 

9 Přesto je užívání termínu SFX novinka zavedená před nčkolika málo lety. do té doby se užívalo české označení 
citoslovce, případně onomatopoia. 

Toto však u nás není novinka, podobně pracoval s textem již nestor českého komiksu Kája Saudek. 
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překladatelem je i filmový kritik František Fuka, který se v Crewi poprvé objevil 
v f 

se svými překlady dnes již i u nás kultovního stripového seriálu Red Meat (Cerstve 

maso), který útočí na čtenáře bizarními situacemi, nápady i jejich zpracováním. 

Fuka se obdivuhodně dokázal naladit na dekadentní poetiku Maxe Cannona a 

jeho překlady, i když jsou mnohdy významově poměrně posunuté kvůli anglickým 

slovním hříčkám, patří к velmi zdařilým. 

Štěpán Kopřiva postupně dostal do překladatelské péče všechny příběhy ze 

Sin City, přeložil i první dvě knihy, než Sin City přešlo do rozkmotřeného Calibre, 

kde se mu již bohužel nedostalo tak dobrých překladů. Kopřivův cit pro „pulpový" 

slovník je obdivuhodný a dokonale s příběhy ladil. Poslední Sin City (Hell and 

Back) přeložila brněnská překladatelka Dana Krejčová, která do té doby 

překládala převážně pro nakladatelství Návrat, specializující se na sci-fi literaturu. 

Krejčová je známa jako překladatelka velice íychlá, ale její rychlost je bohužel 

často na úkor kvality. Její užívání expresiv je místy dosti nešťastné (patří mezi ně 

například naprosté odsuzování vulgarismů, které, jako koření jazyka, к pulpovým 

komiksům neoddělitelně patří. Jako náhražku používá někdy moravismy, které 

působí dost nepatřičně). Naštěstí Comics centrum má dobré redaktory, ale ani tak 

se její převody neubrání kritice skalních fanoušků. Její první velký komiksový 

překlad jsou marvelovské Zázraky, jejichž překlad je velmi tristní. Její převádění 

velice známých komiksových jmen je místy velmi násilné a nešťastné. 

Souputník českého komiksu a hlavně magazínu Crew Jiří Pavlovský je asi 

největší odborník na komiksy nakladatelství Marvel, proto mu připadl Spider-Man 

a další komiksy této provenience. Pavlovský má rozhodně invenci, ale jeho 

překlady potřebují důkladnou redakci. Pokud ji mají, dokáží být velice čtivé. 

Pavlovský se také věnuje publicistice a i přes některé jeho nedostatky na tomto poli 

odvedl od roku 1997 velký kus práce (viz níže). 
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Nástup profesionálů 

Překladatelský zlom, chceme-li, nastal v Crewi číslo 13, rok 1999, kdy se na 

stránkách poprvé objevil překlad Sandmana v podání Viktora Janiše, který byl v té 

době již relativně zkušený překladatel, ale na svém kontě neměl jediný komiks. 

Dnes přiznává, že když od Jiřího Pavlovského dostal nabídku a bez zaváhání ji 

přijal, bylo to z jeho strany více než odvážné, přiznává také, že v roce 1999 neměl 

přečtený jediný komiks v angličtině a o problematice mnoho nevěděl. 

Ale zároveň s povídkou Poslední císař Ameriky datujeme novou éru 

v překladovém komiksu. Janiš" se svým translatologickým vzděláním na FF UK 

přinesl do komiksu prvek profesionality, a i když jeho rané komiksové překlady 

jsou poznamenány jistou neobeznámeností s celkovým obrazem, získal komiks 

nejen výtečného překladatele, ale i fanouška. 

Krátce poté byl osloven i Jan Kantůrek, jenž je znám jako dlouholetý 

obdivovatel a znalec komiksů, což jej spolu se zkušenostmi s překládáním 

Pratchettovy Zěměplochy a např. Barbara Conana etablovalo na překladatele 

komiksového. Jeho první komiksový překlad vyšel v Crewi čís. 14, 1999 

v komiksové povídce s keltskou tematikou - Sláine. Sláine je hrdina, jenž se 

11 Viklor Janiš 
1993-1998 FF UK (angličtina - tlumočnictví/překladatclství), 1993-2001 FSV UK (politologie), 
šéfredaktor nakladatelství Talpress. Od roku 1995 až doposud redaktor a překladatel na volné noze; přeložil přes 

40 titulu od spisovatelů jako Graham Greene, Louis de Bernicres, Margaret Atwoodová, Iain Banks, Hanif 
Kureishi, Isaac Asimov, Tom Clancy. Neil Gainian a Alan Moore. Od roku 2000 recenzent deníku MF Dnes. 
Ocenění 
2000 - Cena Jiřího Levého za překlad románu „Mandolína kapitána Corelliho", Cena Tomáše Hrácha za překlad 
románu „Mandolína kapitána Ccrelliho", 2002 - cena „Jazyk českého komiksu" za překlad „Ligy výjimečných", 
„Nejlepší překladatel roku", ocenění Akademie SF. fantasy a hororu, 2003 - cena „Jazyk českého komiksu" za 
překlad grafického románu „Z pekla" 
Bibliografie: 
Gainian, Neil: Sandman: Preludia a nokturna (Sandman: Preludes and nocturnes, Pralia, Crew 2002), Moore, 
Alan: Liga výjimečných (The League of extraordinary gentlemen, Praha. BB-Art 2002), Gaiman, Neil: 
Sandman: domeček pro panenky (Sandman: House of dolls. Praha, Crew 2003). Miller, Frank: Návrat temného 
rytíře (The Dark Knight Returns. Praha. Crew, 2003), Moore, Alan: Bažináč (Swamp thing, Praha, BB/art, 
2003), Moore. Alan: Z pekla (From Hell. Pralia. BB/art. 2003), Ware. Chris: Jimmy Corrigan. nejchytřejší kluk 
na Zemi (Jimmy Corrigan, the smartest kid on the Earth, Pralia. BB/art 2003), Moore, Alan: Liga výjimečných II 
(The League of extraordinary gentlemen, volume II. Pralia, BB/art 2004), Kupcr. Peter: Proměna (The 
Metamorphosis, Praha, Netopejr. 2004). Pratcliett. Terry. Briggs Stephen: Stráže! Stráže! (Guards! Guards!, 
Pralia, Netopejr, 2004), Moore. Alan: Strážci (Watchmen, Praha. BB/art 2005). Gaiman, Neil: Krajina snů (The 
dream country, Pralia, Crew, 2004), Gainian. Neil: Údobí mlh (The season of mists, Pralia, Crew, 2005) 
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v Crewi objevil již před tím, ale až Kantůrek do něj dosadil cosi z conanovské 

poetiky, která je doopravdy obdobná, a díky jeho jazykovým schopnostem získal 

český překlad nový rozměr. Později se Kantůrek chopil také překládání Hellboye, 

ve kterém se též nalézá ona špetka patosu, která je silnou stránkou Kantůrkových 

překladů. 

Posledním z profesionálních překladatelů je Richard Podaný. Ten nemá ve 

své překladatelské bibliografii tolik komiksů z anglo-americké provenience, 

zaměřuje se jako romanista na komiksy francouzské, jež do nedávné doby vydával 

BB/art, jeho vliv je přesto značný, ze všech tří je to překladatel nej zkušenější, dělá 

redakci většiny komiksů, jež do češtiny převádí Viktor Janiš. Jeho práce na 

Moorově TOP 10 získala cenu za nejlepší komiksový překlad roku 2004. Na 

převádění jazykových hříček a básní si jej zvou i ostatní překladatelé, erudovanost 

v převádění básní je pověstná nejen mezi čtenáři komiksu, ale i beletrie. 

Výhody spojené se zkvalitněním komiksové produkce z této podkapitoly 

jasně vyplývají, ale je zde ještě jeden aspekt, který měl výraznější důsledky. 

Všichni tři jmenovaní jsou členy překladatelské obce, mají v oboru velmi dobré 

renomé a díky nim se na komiks zaměřila i pozornost takových sociálních skupin, 

které do té doby braly tuto formu umění jen jako nutné zlo, povedlo se jim něco, co 

se v podstatě obskurnímu spolku Rigor Mortis nemohlo nikdy podařit. Komiks 

vyšel z undergroundu (i když toto označení je už dosti nadnesené), emancipoval se 

na trhu, změnilo se nahlížení na něj. 

Nová překladatelská éra ergo především znamená, že komiks přestal být 

přehlížen. 

Základní typy komiksovych hrdinů 

I komiks si za celé své trvání osvojil mnohá schémata, jichž se úzkostlivě 

drží či držel a která se jen velmi nesnadno překonávala. Největšími změnami prošel 

anglo-americký komiks v 80. letech 20. století. Byla to v první řadě dvě díla, která 
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• 1 2 / 

změnila celý budoucí vývoj a proměnila od základů superhrdinský komiks . Svým 

způsobem předjímala i éru takzvaného komiksu civilního, jenž na svých stránkách 

odmítá jakékoli zázraky. Je to však nutně dáno vývojem, že u nás kvůli mnohaleté 

absenci bude mít v devadesátých letech superhrdinský komiks stále dost čtenářů, i 

když podle edičních plánů můžeme vidět posun vkusu, růst publika, zaměření 

к méně „pestrým" dílům s hlubším podtextem a dále pak směřování ke komiksu 

civilnímu (viz níže). 

Hlavní zákonitostí a nej důležitější m motivem superhrdinského komiksu je, 

že jen čtenář je jako jediný spolumajitelem onoho nej skrytějšího tajemství hrdinů, 

tajemství identity. To vytváří onu potřebnou atmosféru a pocit zasvěcení, 

ze kterých superhrdinský komiks těží po celá desetiletí. Ono spříznění s hlavním 

hrdinou je důvod, proč si celé generace kupují každý měsíc další a další 

pokračování. 

Pak přišel Alan Moore a zbořil toto tabu, čímž založil celé nové odvětví 

komiksů (viz níže). Staré paradigma však existuje současně a souběžně vedle 

paradigmatu nového. 

Obdobně jako ve světě se největší popularitě těší několik akčních hrdinů, 

kteří ovlivnili celosvětovou scénu. Jsou to v první řadě: Spider-Man, Superman a 

Batman. Uvedené pořadí není náhodné. 

V řadě druhé se jedná o postavy Loba, Hellboye, Wolverina a několika málo 

dalších. 

Každý z těchto hrdinů je zástupcem určitého komiksového postupu vytváření 

charakterů. Autor se musel rozhodnout, do které větve komiksových hrdinů jej 

zařadí, zda do zcela akční nebo jiné. První tři postavy patří do primární skupiny 

akčních hrdinů lišících se přístupem к řešení problémů. Jedná se o „velkou trojku" 

- nejznámější americké komiksové hrdiny. Další uvedení už jsou pouze jejich 

deriváty, které různě mísí jejich charakterové rysy s většími či menšími 

odchylkami. 

12 Miller, F.: Návrat temného rytíře 
Moore, A.: Strážci 
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Spider-Man13 

Uveďme jej jako prvního už jen z toho důvodu, že byl prvním opravdovým 

komiksovým hrdinou, jenž se u nás vyskytl, což mu zajistilo u českých čtenářů 

výsadní postavení. 

Patří k nej známějším postavám nakladatelství Marvel a ke komiksovým 

postavám, o nichž bylo napsáno nejvíc příběhů. Nejmladší české generaci je znám 

spíše jako hrdina filmový, ale to nemění nic na tom, že se jedná o postavu 

s vývojem trvajícím několik desetiletí. Stejně jako většinu hrdinů světa 

nakladatelství Marvel stvořil i Spider-Mana scenárista s geniální fantasií - Stan 

Lee. Spider-Man se poprvé objevil roku 1962 v 15. čísle měsíčníku Amazing 

Fantasy, zbytek již patří к nejznámějším faktům komiksové historie. 

Na jeho stránkách se začalo poprvé pracovat s obrazovou perspektivou, na 

něm pracovali nejslavnější komiksoví tvůrci (malíři i scenáristé) všech dob. 

Příběh o knihomolském studentovi pokousaném radioaktivním pavoukem 

patří dnes к nejznámějším i v povědomí lidí, kteří se o komiks nezajímají. Petr 

Parker je postava stvořená pro -náctileté. Celý příběh začíná jako vnitřní boj mezi 

pubertálním uvažováním a zodpovědností, kterou přinášejí nadlidské schopnosti. 

Děj během mnoha let pochopitelně mnohonásobně rozkošatěl, ale jedno Spider-

Manovi zůstalo - nasměrování к mladšímu publiku, které se projevuje nejen v jeho 

nedospělém chování, ale také ve velmi mladistvém vyjadřování. V odborné 

terminologii nenalezneme vhodnější označení, než je poněkud slangové komiksové 

slovo „hláškař". To se stalo jednoslovným pojmenováním charakterového typu 

Spider-Mana. Postava, která mnoho a pokud možno vtipně glosuje probíhající děj a 

události. 

Spider-Man byl vlastně prvním ze superhrdinů, kteří se na našem trhu 

objevili, a to na přelomu první a druhé komiksové vlny. Tehdy (1991-1994) jej 

vydávalo slovenské nakladatelství Semic-Slovart. Díky tomu můžeme říci, že se 

jedná o jediného vícegeneračního komiksového hrdinu v našem komiksovém 

prostředí, v Čechách, což je z hlediska komiksové kultury velice důležitý okamžik, 
13 Obrazová příloha čís. 1 
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na základě něhož se můžeme sociologicky alespoň vzdáleně přiblížit západním 

komiksovým kulturám. Právě toto mezigenerační propojení tvoří to pravé sociální 

podhoubí pro růst dalších generací komiksových čtenářů. Vtom tkví Spider-

Manovo prvenství. 

Podruhé se v šesti sešitech vytržených z jakéhokoli kontextu objevil roku 

1998 u nakladatelství Unicorn Comics, jež záhy zkrachovalo (i kvůli špatné kvalitě 

zpracování komiksů). Třetí pokus o obnovení sešitového vydání proběhl v roce 

1999 a vydržel pod taktovkou nakladatelství Crew se sedmnácti čísly až do roku 

2001. Jednalo se o výběr z tehdy samotným nakladatelstvím Marvel anulovaných 

řad (předtím měly jednotlivé série pořadová čísla 600 a výše). Nakonec se však 

ukázalo, že Spider-Man nemá tolik fanoušků, kteří by byli ochotni platit každý 

měsíc 69 Kč, aby se udržel na trhu. Řada byla s číslem 17 ukončena a s ní prakticky 

i činnost původního nakladatelství Crew. V roce 1999 vyšel také speciál magazínu 

Crew s názvem Masky, kde se Spider-Man střetává s dalším hrdinou 

marvelovského vesmíru - Ghost Riderem a jedním ze svých úhlavních protivníků -

Hobgoblinem. Příběh je jedno z nej temnějších Spider-Manových dobrodružství 

vůbec. 

Pokračování sešitových vydání se chopilo nově vzniklé vydavatelství 

Calibre, jež se nepříliš úspěšně pokoušelo nahradit Crew novým časopisem 

Comics, který se dočkal čtyř čísel. S jeho koncem nadobro skončilo i měsíční 

vydávání Spider-Mana. 

V roce 2002 se pavouci muž objevil dvakrát. Jako vedlejší postava na 

stránkách největšího opusu nakladatelství Marvel v posledních letech - románu 

Zázraky14 (Marvels), což je pozoruhodné dílo zachycující celou genezi a historii 

marvelovského univerza očima starého novináře. Hlavním přínosem není ani tak -

trochu strojeně - napsaný příběh, jako spíše skvělé grafické ztvárnění celého 

jednoho světa superhrdinů malířem Alexem Rossem. 

Podruhé ve stejný rok se se Spider-Manem čtenáři setkali v Komiksových 

legendách vydávaných společně Crewi a nakladatelstvím Netopejr, což jsou 

25 Viz výše obrazová příloha čís. 5 
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černobílé příběhy z dávné pavoukovy historie, konkrétně je v něm uvedeno devět 

sešitů. O rok později vyšla druhá kniha. 

Předposlední Spider-Man se objevil v příběhu Návrat z pera J. Michaela 

Straczynskeho, jenž je ověnčen cenou Willa Eisnera za nejlepší seriál roku 2002, 

v němž se jedná o uzavřenou epizodu z všednodenního života maskovaného 

pavouka. 

A konečně v roce 2004 vyšla třetí kniha sebraných sešitů, která obsahuje 

dalších devět pokračování Spider-Mana z počátků superhrdinovy kariéry. 

Superman 

Supermanovo postavení v našich podmínkách je poněkud rozporuplné. 

Zařadil se sice i do běžného slovníku normálního Čecha, ale původ tohoto lexému 

je poněkud zastřený a není zcela jisté, že se jedná o mimozemšťana Kal Ela 

z planety Krypton oblékajícího se do trikotu v amerických barvách se záměnou bílé 

za žlutou. 

Po roce 1989 byl Superman snad první komiksovou postavou, která se objevila na 

televizních obrazovkách" a tím se nesmazatelně vryla do vědomí národa, jenž se se 

superhrdinským komiksem do té doby setkával pouze velice sporadicky, pokud 

vůbec. 

Přesto u nás dosud nevyšel jediný komiks, v němž by byl Superman jediná a 

hlavní postava. Objeví se například na stránkách Temného rytíře nebo Bažináče, 

zmínku o něm nalezneme v Lobovi (viz níže), ale český recipient jej doopravdy zná 

pouze přefiltrovaného z televizních obrazovek, kde se ze všech superhrdinů 

objevuje asi nejpravidelněji - po již zmíněných filmech následoval seriál16 a po 

něm další seriál, tentokrát o Supermanově dětství17. 

Superman reprezentuje symbol cti a morálky. Svým způsobem je symbolem 

Ameriky podobně jako státní vlajka nebo hymna. A to je právě jeden z největších 

15 Jedná se konkrétné o filmy Superman I-I1I. vyrobené v letech 1978. 1980, 1983, hlavní roli Supermana 
ztvárnil Christopher Reeve. 
16 Lois a Clark natočený v letech 1993-1997 
17 Smallville. první díl seriálu byl natočen roku 2001 
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důvodů, proč se u nás asi nikdy neobjevil v samostatném komiksu. Příběhy jsou 

natolik spjaté s prostředím, že je zde oprávněná obava o přijetí. Přesto se letos 

v edičním plánu Crewe objevil komiks Kingdom Come18, další ze zajímavých 

projektů devadesátých let, v němž se Superman v jedné z hlavních rolí objeví. 

Batman19 

Batman patří ke komiksové elitě nejen objemem příběhů, ale také hloubkou 

charakteru. Jako komiksová postava debutoval v květnu 1939 na stránkách 

sedmého čísla Detective Comics. Postava stvořená Bobem Kaném záhy získala 

díky rostoucí popularitě celou řadu pro sebe. Až do osmdesátých let si držel 

Batman svou popularitu, objevovaly se přidružené postavy jako Robin, Batgirl, 

Batwoman, dokonce Batdog. Čtenářský zájem upadal více a více, až se roku 1986 

chopil komiksu Frank Miller, což znamenalo naprostý obrat nejen v Batmanovi, 

ale v celém superhrdinském komiksu, jak byl do té doby vůbec chápán. Když jako 

první nechal superhrdinu zestárnout, porušil do té doby nepsané tabu. Hrdina byl 

vždy pln mužných sil, i jeho názory byly stejně zakonzervovány. V roce 1986 se u 

Batmana začala plně projevovat jeho nová temná charakterová stránka. Jako první 

z komiksových hrdinů dostal Batman opravdovou hloubku, za což se autorům 

odměnil nebývalým obnovením popularity. Právě Batman ukázal v osmdesátých 

letech novou a nezbytnou cestu komiksu. Byla to cesta odpovědí na to, o čem 

hrdinové přemýšlejí a jak uvažují. Nový Batman také ztratil veškeré iluze, jeho 

příběhy jsou depresivní, ze stránek mnohokrát dýchá bezvýchodnost, z kladného 

pestrého hrdiny let padesátých, šedesátých a sedmdesátých se stal černý hrdina 

postmoderny, hrdina rezignující na dobro světa. 

Batman se stal postavou na hranici světla a stínu, mužem, jehož pronásledují 

vlastní noční můry, a proto se sám stává noční můrou druhých. Je vykreslen jako 

hrdina, jehož na straně zákona a pořádku drží pouze jeho silná vůle, která však není 

nezdolná. Jeho temné stránky čas od času nechá některý scenárista vystoupit na 

l s Obrazová příloha čís. 3 
19 Obrazová příloha čís. 4 
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povrch a v tom okamžiku se z Batmana stává psychopat ne nepodobný zločincům, 

před kterými chráni svoje město Gotham. 

Města vůbec hraji v superhrdinských komiksech důležitou úlohu a velmi 

často reprezentují svým vzhledem i vzhled svých nadlidských obyvatel. 

Nejpatrnější je to právě u Batmana, jenž Gotham doopravdy nazývá svým městem 

a je na něj zásadně fixován. Gotham je nejčastěji temné neogotické místo plné 

nejpochybnějších existencí a tato kulisa umožňuje autorům postupy, kterých by se 

v odlišném prostředí nemohli odvážit. 

Další nedílná součást Batmana je jeho civilní tvář: samotářský multimilionář 

Bruce Wayne, jenž dokonale koresponduje s prvkem tajemna, jehož je právě 

Batman největším zástupcem. 

S Batmanem a českým čtenářem je to poněkud složitější. Ti šťastnější, žijící 

blízko к rakouským hranicím, mohli na svých obrazovkách sledovat již počátkem 

osmdesátých let televizní seriál se jménem hrdiny v názvu. 

Další příležitost se objevila v roce 1990, kdy se v kinech objevil rok starý 

film Ti m a Burtona sprostým názvem Batman, který byl již natočen podle 

millerovského kánonu a jenž tehdy na Západě odstartoval tzv. Batmánii. 

S upadající kvalitou následovaly další tři filmy s batmanovskou tématikou, na léto 

2005 se chystá film pátý. 

Na papíru se u nás Batman poprvé objevil opět na stránkách magazínu Crew, 

kde během krátkého období vyšlo několik krátkých povídek ze série Black and 

White a k tomu jeden z nejslavnější batmanovských příběhů z pera Alana Moora: 

Kameňák20 (The Killing Joke). 

Poté se objevilo několik sešitů nevalné kvality a pochybného původu 

(skenován a překládán byl údajně z maďarštiny) od Unicorn Comics (1998-1999), 

což je nakladatelství, o němž se toho dá zjistit jen velice málo. V jejich produkci 

vyšel v roce 1997 také jediný obstojně technicky zvládnutý komiks Batman a 

Robin napsaný podle filmové předlohy (s velmi slabým libretem). 

25 Viz výše obrazová příloha čís. 5 
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Rok 1998 byl vůbec ve znamení Batmana, jelikož se objevily také čtyři 

speciály magazínu Crew s obsahem dvou crossoverů21 Batman vs. Soudce Dredd 

s názvy Rozsudek nad Go t ha me m a Zemřít smíchy, což jsou dva příběhy, z nichž 

ten první je nezapomenutelný hlavně kvůli kresbě famózního Simona Bisleyho. 

Poté se Batman samostatně objevil až v Návratu temného rytíře Franka 

Millera (2003) (viz níže) a pak pod taktovkou Jepha Loeba v prvním dílu příběhu 

s názvem Ticho (Hush), což je velmi barevně provedený příběh, ve kterém se 

vyskytne většina Batmanových protivníků a mj. také Superman. Po celou dobu se 

netopýří muž téměř pravidelně objevoval na stránkách Crewe. 

Lobo22 

Nejrozporuplnější komiksový hrdina, jehož na trh vrhlo nakladatelství Crew 

hned v prvním čísle magazínu Crew v roce 1997. Lobo je naprosto záporný hrdina, 

příběhy jsou plné krve a na první pohled neoplývají inteligentním humorem. Přesto 

je to jeden z nej úspěšnějších komiksů u nás. 

Lobovy příběhy jsou oblíbené hlavně u -náctiletého čtenářstva, asi pro to, co 

se dá vysvětlit jedině tak, že Lobo je „cool". Tento americký termín stále nemá 

dostatečný český ekvivalent. Příběhy na zralého čtenáře působí na první pohled 

dost odpudivě, ne každý snese hrubou mluvu a litry krve. Pod tím vším se ale téměř 

vždy skrývá nějaká intertextová narážka na již existující díla americké popkultury 

(Bulíkův případ - Bulittův případ režiséra Petera Yatese, Sedm jatečných - Sedm 

statečných Johna Sturgese, dokonce i původ Loba paroduje původ Supermana. 

Také on je poslední zástupce svojí rasy, svou planetu však vyvraždil a zničil sám 

osobně). 

Stará schémata jsou řešena pouze hrubým násilím a nejhrubší slovní 

komikou, autoři se neštítí prakticky ničeho, jen aby byl komiks dostatečně efektní a 

zabíjení na jeho stránkách efektivní. 

2 ' Označení pro příběh, titul, ve kterém se setkají dva či více superlirdinů z různých komiksových řad. 
" Obrazová příloha čís. 6 
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Lobova popularita v Čechách je také v rozporu s jeho celkovými úspěchy ve 

světě, v USA dokonce byla jeho postava odstavena, až loni se objevil v další řadě. 

Postava se zprvu objevovala jako vedlejší charakter v nejrůznějších sériích včetně 

Supermana, ale roku 1991 odstartovala Lobova vlastní komiksová řada. Stvořil jej 

malíř Keith Giffen, nejvíce libret к němu napsal Alan Grant. Několik sešitů 

nakreslil i jeden z nejznámějších komiksových kreslířů Simon Bisley. 

Lobo se v edičním plánu nakladatelství Crew objevuje pravidelně již od roku 

1997. Ač opadlo nadšení ze strany redaktorů Gejich komiksový vkus se naštěstí 

také poněkud vyvíjí), rozhodně neopadl zájem čtenářů, nebo spíše dorůstají stále 

další a další. 

Garfield23 

V této části nesmíme v žádném případě opomenout nejprodávanějšího 

komiksového hrdinu v Čechách vůbec - Garfielda. Nejedná se sice o komiks 

superhrdinský, ale v textu na něj přinejmenším nalezneme dostatek aluzí. Garfield 

patří ke klasice amerického komiksu, jeho role i ve vývoji u nás je nesporná, proto 

si zde zaslouží být vedle všech maskovaných. Garfielda za superhrdinu můžeme 

pokládat, pokud na něj budeme nazírat v konsekvencích jeho vlastního 

časoprostoru. 

Jim Davis jej začal kreslit v roce 1978 a strip s tlustým kocourem se stal 

během let jedním z nej úspěšnějších na světě. Tuto oblibu můžeme pozorovat i 

v českých podmínkách, kde se Garfield objevil v novinách jako jeden z prvních 

stripů. Jeho úspěch můžeme přičíst nadčasovosti a nadnárodní srozumitelnosti; 

kočky se chovají podobně na celém světě. К chování kočičímu si Davis bere na 

mušku civilizační problémy jako je obezita nebo nelehký osobní život Garfieldova 

pána Jona, což je opět jazyk, jemuž rozumí celá naše kultura. Vůbec poprvé se u 

nás Garfield objevil ve čtyřech sešitech nakladatelství Semic-Slovart, které střídaly 

starší a novější stripy. První kniha sebraných Garfíeldových stripů se objevila 

v roce 1997, tedy ve stejném roce jako Crew. První tři sešity vyšly u nakladatelství 

23 Obrazová příloha čís. 7 
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С. Р. А., рак změnil vydavatelství i formát a jako sešity A4 začal vycházet u 

nakladatelství Crew. Z počátku se náklad stěží zaplatil, ale Garfield získával další a 

další fanoušky, dnes vychází v 6 000 výtiscích a vydělává nakladatelství peníze na 

další, ne tolik úspěšné, komiksy. 

Jako zajímavost můžeme uvést, že úplně první Garfieldovy stripy u nás 

vyšly až v roce 2004, Vydavatelé se obávali, že první Davisovy pokusy, kdy se 

Garfield moc nepodobá tomu, jak je zpodobňován dnes, by se čtenářům nelíbily. 

Na dotazy, zda „nultý" Gardield někdy vyjde, vyhýbavě odkazovali к patnáctému 

sešitu, pokud zůstane Garfield populární. Čtenost se neustále zvyšuje, proto se 

fanoušci dočkali i svého nultého dílu, na kterém je vidět geneze Davisovy kresby a 

jenž tak nedílně patří к historii tohoto komiksu. 
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Nejdůležitěiší představitelé analo-amerického komiksu 

vydávaní u nás24 

Tak jako každé kulturní odvětví i komiks má svoje nejlepší autory, vůdce, 

kteří určují další vývoj a směr. V komiksu k nim dříve patřil Stan Lee, jenž stvořil 

celé universum Marvelu. Na něj ale navazovaly další generace autorů, kteří byli 

kdysi uneseni marvelovským světem a komiksovým světem šedesátých a 

sedmdesátých let vůbec, kteří v něm vyrostli a začali pokládat vlastní otázky 

týkající se životů superhrdinů. Někteří navazovali přímo a postupně se pouštěli do 

dalších a dalších inovací, až stvořili nové komiksové paradigma (Moore a Miller), 

další hledali nové a odlišné cesty, které však stále souvisejí nějakým způsobem 

s komiksem superhrdinským (byť by se jednalo pouze o vztahy aluzivní). Mezi ně 

patří také Neil Gaiman. 

A právě tito autoři, kteří se nějak zasloužili o modernizaci komiksu, o 

prohloubení jeho námětů, o zvětšení potenciálu komiksů vůbec, se dočkali také 

vydání u nás. Na jejich pracích můžeme sledovat nástup postmoderny do komiksu a 

jejího propojení s popartem. Význačných autorů je mnoho, ale učinit výběr není 

zase tak těžké, protože je několik jmen, která v komiksové scenáristice vyčnívají. 

Alan Moore 

Postava přinejmenším výstřední. 

Narodil se v britském Northamptonu v roce 1953, kde žije dodnes. Mimo 

jiné pro svou lásku ke komiksům nedokončil střední školu. Záhy však začal 

komiksy vytvářet, a to nejen psát, ale i kreslit, dostavila se neoblomná touha dělat 

zavedené věci J inak". Začal na „podřadný" komiks klást vyšší ambice a zkoušel 

do něho převádět moderní literární postupy užívané zatím jen v beletrii. 

Jako kreslíři se mu mnoho nedařilo. V roce 1979, po osmi letech bez 

zaměstnání, se mu podařilo uspět se svými krátkými komiksovými seriály jako 

24 Talo kapitola vychází převážně z článků otištěných v magazínu Crcw a časopise Pevnost (autoři Pavlovský, J. 
a Litoš, P. Za Pevnost Jireš, O.). 
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Skizz či D.R. & Quinch v časopise 2000AD a započal svou první velkou 

superhrdinskou sérii Marvelman (za velkou louží zvanou Miracleman) a už 

grafickým románem V for Vendetta (1981-1988) na sebe strhl pozornost komiksové 

scény. Dystopický příběh o boji za svobodu se odehrává v budoucnosti Anglie, 

ovládnuté fašistickým režimem. V jedné z kapitol autor odkazuje na Aleistera 

Crowleyho. Tento okultista nadále ovlivnil Moorův život. Alan Moore propadl 

kouzlu magie a přírodních sil, což staví autora do poněkud jiného, až přízračného 

světla. 

Podle Crowleyho platí, že prvním krokem při kreativní činnosti je destrukce. 

Tuto teorii použil Moore v praxi v roce 1986, kdy stvořil svůj nejznámější opus: 

Strážci - Watchmen (viz níže). Strážci dokonce získali prestižní literární cenu 

Hugo, kterou nikdy nedostal žádný jiný komiksový titul. 

Ve stejném roce jako Strážci vyšel i Návrat Temného rytíře od Franka 

Millera, který zásadním způsobem prohloubil Batmanovy příběhy a přinesl tak 

další nové a neotřelé možnosti tradičním komiksovým příběhům. Rok 1986 byl 

proto snad nejdůležitější v dosavadní historii komiksu. 

Také Moore se dotknul batmanovské poetiky, a to v příběhu Kameňák (Crew 

číslo 3-7, Praha 1997, překlad Š. Španihel)25. 

Roku 1983 se Moore chopil série o Bažináčovi (Swamp Thing) a otesal ji do 

podoby psychologických příběhů zabývajících se inj. ožehavými tématy rasismu, 

radioaktivního odpadu či rozšíření zbraní. Po třech letech předal psaní této 

pravidelné měsíční série svým následovníkům. Sám se ještě nejednou zúčastnil 

cizích projektů, z těch větších je to naposledy v roce 1995 nová generace 

klasického superhrdinského týmového komiksu WildC.A.T.S, ten psal po dobu 

dvou let. 

Označíme-li Strážce za jeho nejvýraznější počin let osmdesátých, léta 

devadesátá jsou ve znamení Z pekla (1993). Moore na adresu svého opusu 

poznamenal: „Přísahal bych, že můj zájem o Jacka Rozparovače vznikl v roce 

1988, ale když zemřela moje matka, a my procházeli její dům, našli jsme velký kufr, 

25 Viz výše obrazová příloha čís. 5 
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ve kterém bylo mnoho starých knih a komiksů a věci, které jsem míval jako dítě. 

Včetně dvou nebo tří dvoustran z The Sunday Mirror, jež měly co do činění s 

J аскет Rozparovačem a jež jsem zjevně z nějakého důvodu sešil. Nepamatuji si, že 

bych to dělal, ale zřejmě jsem měl zájem o Jacka Rozparovače už od dvanácti nebo 

třinácti let." К tomu dodává: „Domnívám se, že obdobná témata a nápady 

procházejí celým naším životem stejně, jako se vyvíjí hudba - základní akordický 

podklad se nemění, ale hudba je pravděpodobně postupem času propracovanější, 

pronikavější a hlubší. " (viz níže) 

Ke konci devadesátých let rozpracoval kratší samostatné série, z nichž je 

nej výraznější patrně Liga výjimečných. Jak poznamenal překladatel Viktor Janiš v 

diskusi o problematice překládání komiksů: iyLiga výjimečných má skvělou 

vlastnost, že ši ji může číst dítě a pobavit se na čtivém dobrodružném příběhu, nebo 

si ji může plně vychutnat odborník na viktoriánskou literaturu, který zde najde 

celou řadu odkazů na tehdejší brakovou literaturu." Moore spojil dohromady 

hrdiny z románů H. R. Haggarda, B. Stokera, E. R. Burroughse a řady dalších 

spisovatelů této éry a vymyslel pro ně nový příběh plný dobrodružství, napětí a 

poněkud uštěpačného humoru. Jako příklad stovek odkazů na staré romány může 

posloužit šifra, kterou lze rozluštit podle návodu ve Vernově knize Tajemství 

pralesa ( v české verzi pochopitelně získáme text český). 

Intertextovost patří k Moorovým nejoblíbenějším literárním postupům. Již 

patnáct let pracuje na grafickém románu Lost Girls (Ztracené dívky), který pečlivě 

kreslí Melinda Gebbie. Syžet je asi takovýto: v roce 1913 se v hotelovém pokoji 

setkává Dorotka z Čaroděje ze země Oz, Wendy z Petera Pana a Carrollova 

Alenka, aby pak společně objevovaly svou sexualitu. 

Další známá série je Moorův Top 10 (viz níže) 

Kromě těchto tvoří další série s názvy Promethea, Tom Strong či celá řada 

komiksových jednoaktovek. 

Další z podivných vrtochů Alana Moora, největší osobnosti britského 

komiksu: po oslavě svých padesátých narozenin prohlásil, že se už nemíní 

komiksem nadále zabývat. I po tomto prohlášení však Moore ohlašuje další a další 
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projekty, z nichž některé už se dočkaly prvních sešitů, takže jak je to s jeho 

odchodem na odpočinek, se můžeme jen domýšlet. 

Ocenění: 
Jack Kirhv Awards 1985 - Best Single Issue - Swamp Thing #2, Best Continuing Series - Swamp Tiling, Best 
Writer - Swamp Thing; 1986 - Best Continuing Series - Swamp Thing. Best writer - Swamp Thing; 1987 -
Best Continuing Series - Swamp Thing; Best New Series - Watchmen, Best Writer - Watchmen, Best 
Writer/Artist combo - Watchmen; Eisner Awards 1988 - Best Finite Series - Watchmen, Best Graphic Album 
- Watchmen, Best Writer - Watchmen, Best Writer/Artist combo - Watchmen; 1989 - Best Graphic Album -
Batman:TK Joke; Best Writer - Batman:TK Joke; 1993 - Best Serialised Story - From Hell; 1994 - Best New 
Graphic Album - A Small killing; 1995 - Best Writer - From Hell; 1996 - Best Writer - From Hell; 1997 - Best 
Writer - From Hell / Supreme; 2000 - Best Single Issue - Tom Strong #1, Best Serialised Story - Tom Strong 
#s4-7. Best New Series - Top Ten. Best Writer - Alan Moore; 2001- Best Single Issue - Promethea #10, Best 
Continuing Series - Top Ten, Best Writer - Alan Moore; 2003 - Best Ltd Series - League of Ex G Vol II; 
Harvcv Awards 1998 - Best Writer - Watchmen, Special Award for Excellence - Watchmen. Best Continuing 
Series - Watchmen. Best Single Issue - Watchmen #9; 1989 - Best Story/Single Issue - BatmanTK Joke, Best 
Graphic Album - BatmanTK Joke; 1995 - Best Writer - From Hell; 1996 - Best Writer - From Hell; 1999 -
Best Writer - From Hell / Supreme; 2000 - Best Writer - League of Ex. Gentlemen; 2001 - Best Writer -
Promethea; Eagle awards 1982 - Favourite Comics Writer - V for Vendetta, Best Story - V for Vendetta; 1983 
- Best Comics Writer - V for Vendetta; 1985 - Best Comic - Swamp Thing. Best Comics Writer - Swamp 
Thing; 1999 - Favourite New Comic - Top Ten. Favourite Comics Writer - Alan Moore; 2000 - Favourite 
Comics Writer - Alan Moore; National Comic Awards 2002 - Best Writer Ever, Lifetime Achievement Award. 

Frank Miller 

Druhý znejvětších libretistů současné doby. Narodil se v roce 1957 a už od 

dětství miloval komiks. A ještě jeden žánr mu učaroval: tzv. drsná škola, noir 

s tvůrci jako jsou Raymond Chandler, Dashiell Hammett nebo Mickey Spillane. 

К vlivu těchto filmových velikánů se připojil velikán komiksový - Will Eisner. Při 

této kombinaci může vzniknout i nový originální styl. K tomu však byla ještě 

daleká cesta, osmdesátá léta prožívá pouze s příležitostnými zakázkami jako je 

hostování v řadě The Twilight Zone v dnes již zaniklém nakladatelství Golden Key 

Comics, pro nakladatelství DC napsal několik hororů, na kontě má také několik 

dílů Spider-Mana. Svoje kreslířské schopnosti rozvíjel na stránkách dalšího hrdiny 

z marvelovského vesmíru - Daredevila. Posléze převzal i psaní scénáře a v nyní již 

noirovém prostředí stvořil jednu z nej slavnějších záporných hrdinek Elektru, ke 

které se postupem času ještě několikrát vrátil. 
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Roku 1983 souhlasilo nakladatelství DC s jeho samostatným projektem 

Ronin, jenž pro svůj mnohovrstevnatý děj a naprostou novost nebyl čtenáři 

pochopen. Dnes jej můžeme zařadit do žánru cyberpunku, ten v té době však ještě 

neexistoval. 

V roce 1985 začaly jeho práce na Návratu temného rytíře pro stejné 

nakladatelství (viz níže). Po jeho úspěchu se pokusil navázat a napsat příběh o 

prvním Batmanově dobrodružství s maskou (Batman: Year One). Komiks už 

takového úspěchu nedosáhl. 

Poté napsal několik příběhů z prostředí válečné antiutopie, první kniha se 

jmenovala Give Me Liberty. Po této sérii se věnoval projektu Hard Boiled, což je 

velice destruktivní akční příběh, jenž bez obalu snese označení „krvák". 

Rok 1992 znamená pro komiksové fanoušky jediné: první sešit Sin City26 

(viz níže). 

V roce 1998 vznikl román 30027 (česky Comics Centrum, Praha 2005, 2. 

opravené vydání) pojednávající o slavné bitvě u Thermopyl, po něm se Miller vrátil 

zpět к Sin City, na kterém pracuje prakticky dodnes. 

Bibliografie tohoto autora není tak obsáhlá jako u ostatních, ale to je hlavně 

z důvodu skloubení scenáristické i kreslířské práce dohromady. Stále se však jedná 

o jednoho z nej důležitějších autorů posledních dvaceti let. 

Neil Gaiman 

Gaimanova práce se u nás poprvé objevila v roce 1997 na stránkách 

magazínu Crew, který tímto pomalu ale jistě započal s přípravou půdy pro vydání 

Sandmana, i když na toho se čekalo až do roku 2002, což znamená, že se u nás 

proslavil v opačném pořadí než ve světě - nejprve jako spisovatel a až teprve poté 

jako komiksový scenárista. Bylo to docela pochopitelné, nakladatelé otáleli 

s vydáváním nákladných komiksových alb s nejistým komerčním úspěchem. Když 

pak konečně usoudili, že nazrál správný čas, Sandman se poměrně záhy stal velmi 

2" Obrazová příloha čís. 8 
27 Obrazová příloha čís. 9 
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vyhledávanou knihou a vyprodal se celý náklad prvního dílu i jeho dotisk. O 

budoucnost tohoto komiksu u nás z těchto důvodů nemusíme mít na rozdíl od 

jiných obavu. 

Neil Gaiman se narodil 10. listopadu 1960. Krátce pracoval jako novinář 

specializovaný na sci-fí a fantasy pro londýnské Today. Právě v tomto zaměstnání 

nasbíral dostatek materiálů na vydání svých dvou prvních knih (obě byly 

publicistické. První z nich napsal společně s filmovým kritikem Kimem 

Newmanem pod názvem Ghastly Beyond Belief a jednalo se o nejnepovedenější 

citáty z druhořadých SF knih. 

Tou druhou byla roku 1986 kniha Don't Panic. Douglas Adams & 

Hitchhiker's Guide to the Galaxy (Nepropadejte panice! Douglas Adams a 

Stopařův průvodce Galaxií, Argo 2003, Praha), průvodce kultovní knihou Douglase 

Adamse. 

Ve stejné době, kdy mu vychází první kniha, vydává u komiksového 

nakladatelství Fleetway čtyři jednoaktovky Conversation piece!, What's in a name, 

You 're never alone with phone a I'm believer! 

Roku 1987 se při práci na sborníku Old testament Gaiman poprvé setkává 

s malířem Davem McKeanem, s nímž pracuje velmi úspěšně až dodnes; McKean je 

neodmyslitelným autorem většiny Gaimanových obálek a také mnoha komiksů. 

Jejich spolupráce začala ještě téhož roku komiksem Violent Cases, jímž se oba 

proslavili. 

Krátce poté následovala alba ve světě zvučných jmen jako například Black 

Orchid, Signal to Noise či Mr. Punch. A v roce 1988 přišel na svět jeho 

nejznámější komiks: Sandman. Díky němu se zařadil mezi komiksovou světovou 

špičku, na které je ostatně dodnes, i když už se komiksu nevěnuje s plným 

nasazením. 

Další komiksové projekty, jichž se účastnil jsou například spolupráce na 

komiksové sérii Spawn či účast na projektu Batman: Black and White (česky Crew 

čís. 7, Praha 1998, překlad Š. Španihel). Pro Marvel vytvořil komiksovou adaptaci 

hudebního alba Alice Cooper: Last Temptation (česky Alice Cooper: Poslední 
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pokušení, Comics Centrum, Praha 2003), vydal také dvě minialba se Sandmanovou 

sestrou Smrtí Death: High cost of living a Death: The time of your life. 

V roce 1991 začal psát scénář к televiznímu seriálu a současně psal podle něj 

knihu, která vyšla v roce 1996 pod názvem Neverwhere (česky Nikdykde, Polaris, 

Frenštát pod Radhoštěm 1997, překlad Ladislava Vojtková), která ho proslavila 

také jako autora románu. Kniha s fantaskním příběhem odehrávajícím se ve světě 

pod současným Londýnem. Spolu s Terrym Pratchettem napsal knihu Good Omens 

(Dobrá znamení). Také píše básně a texty, ty mimo jiné pro zpěvačku Tori Amos. 

Nikdykde se ukázalo jako správná cesta, kniha se stala specifickým kultem a 

Gaiman v psaní knih pokračoval. Následoval Hvězdný prach (1999) - příběh 

z viktoriánské Anglie s pohádkovým námětem o hledání spadlé hvězdy a poslední 

velký román Američtí bohové (2001 ) psaný již v USA. Příběh pojednává o odcizení 

lidí s jejich božstvy na nejnovějším kontinentu. Tato kniha získala nej významnější 

žánrové ocenění: Nebula Award, u nás získala cenu za nejlepší knihu fantastiky 

udílenou Akademií SF, fantasy a hororu o rok později. 

Na přelomu roku 2003/2004 napsal scénář pro komiksovou minisérii 1602 

pro nakladatelství Marvel, i když se před tím také nechal slyšet, že s komiksy již 

nadobro skončil. Tentokrát přenesl celé universum nakladatelství Marvel do roku 

1602. Čtenáři se sice setkají se všemi slavnými hrdiny včetně Spider-Mana, ale 

řada nedosahuje hloubky a síly Sandmana a dalších děl. 

Ocenění: 

Austrian Prix Vienne - Best Writer (1993); Bram Stoker Award (Horor Writers Association) - Best Illustrated, 

The Dream Hunters (1999), Best Novel, American Gods (2002); Best Work for Younger Readers, Coraline 

(2003); BSFA Award, Nominee, American Gods (2002), Defender of Liberty Award (Comic Book Legal 

Defense Fund), 1997; Diamond Distributors "Gem" Award (1993); Eagle Award - Best Graphic Novel, Violent 

Cases (1988). Best Writer of American Comics (1990); GLAAD Award - Best Comic (1996); Harvey Award -

Best Writer (1990 and 1991), Best Continuing Scries (1992); Haxtur Award (Špančlsko) - Best Writer (1993, 

1994 a 1995); HQ Award (Brazílie) - Best Foreign Writer (2001, 2000, 1999, 1998), Best Comic (2001, 2000, 

1999, 1998); Hugo Award - Nominee. Sandman: Dream Hunters (2000). Winner, Best Science Fiction/Fantasy 

Novel, American Gods (2002). Winner, Best Novella, Coraline (2003); International Horor Critics' Guild Award 

- Best Collection, Angels and Visitations (1994); Julia Verlanger Award (Francie) - Best Fantasy/Science-
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Fiction Novel, Neverwhere (1999); Kemi Award (Finland) - Best International Writer (1994), Lucca Best Writer 

Prize (1997); MacMillan Silver PEN Award (UK) - Best Short Story Collection, Smoke and Mirrors: Short 

Fictions and Illusions (1998); Max Und Moritz Award (Germany) - Best Foreign Writer (1998); Mythopoeic 

Award - Best Novel for Adults, Stardust (1999); Nebula Award - Nominee, Mononoke Hime (Princess 

Mononoke), 1998, Best Novel, American Gods (2002); Ricky Awards (Canada) - Favorite Guest (1992); 

Sproing Award (Norway), 1998 Will Eisner Comic Industry Award - Best Writer (1991, 1992, 1993 and 1994), 

Best Continuing Series (1991, 1992 and 1993). Best Graphic Album - Reprint (1991), Best Graphic Album, 

Signal to Noise (1992), Best Graphic Album - New (1993); World Fantasy Award - Best Short Story (1991); 

Yellow Kid Award (Italy), 1995. 

Hlavní díla a jej ich rozbor 

Alan Moore 

Je zvláštní, že komiksový velikán u nás začal samostatně vycházet prakticky 

až jako poslední z autorů. Jeho batmanovský Kameňák se sice v Crewi objevil už 

v roce 1997, ale poté se na stránkách Crewe objevoval spíše sporadicky. Až teprve 

v roce 2002, kdy Crew začala spolupracovat s nakladatelstvím BB/art, které se ze 

dne na den stalo mecenášem celého komiksového průmyslu u nás, se Moore 

dostává do popředí vydavatelského i čtenářského zájmu. BB/art se do té doby 

zaměřoval na komiksy české (již zmíněná Velká kniha komiksů se sebranými 

obrázkovými seriály ze stránek časopisu ABC a další), ale vydáním Moorovy Ligy 

výjimečných a jejím po všech stránkách dokonalým zpracováním se zařadil mezi 

komiksovou nakladatelskou elitu. 

Liga výjimečných vol. 128 (The League of Extraordinary Gentlemen vol. 

1) (BB/art, Praha 2002) 

Alan Moore se v tomto případě rozhodl, že stvoří dílo, v němž se budou 

snoubit všechny motivy viktoriánské poetiky. Dá se vytušit, že ve svých mladých 

letech přečetl celé dílo Verneovo, Doyleovo, Wellsovo a nezapomněl ani na ostatní 

slavné autory „pochybných" žánrů. Jak je dobrým postmoderním zvykem, půjčil si 

25 Viz výše obrazová příloha čís. 5 
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od dnes již klasických autorů světové dobrodružné tvorby to nejlepší, přidal svou 

invenci, která v tomto případě obsahuje až nehorázné množství humoru a 

ostrovtipu, a velice silný a propracovaný příběh, jejž ocení nejen čtenáři příběhů, na 

něž se v knize objeví desítky aluzí. Liga výjimečných svou skladbou tak trochu 

připomíná Váchalův Krvavý román, s trochou nadsázky si můžeme povšimnout i 

originálního grafického zpracování obou z nich (i když intertextualita a její parodie 

má v obou případech poněkud jiné účinky). 

V úvodu příběhu se objeví pan Bond a slečna M u r r a y o v á , jejíž jméno z dob, 

kdy se ještě snažila být vzornou chotí, musí čtenář uhodnout sám. Postupně se к 

nim přidávají další zvučná jména. Do Ligy výjimečných přibudou pánové 

Quatermain, Nemo, neviditelný pan Griffin a doktor Jekyll a pan Hyde. Tito 

hrdinové mají zachránit impérium Jejího veličenstva a získat zpět ukradený cavont, 

prostředek к ovládnutí oblohy. 

A přesně v duchu viktoriánského příběhu se jako protivníci objevují zlotřilí 

Číňané, kteří v pozadí tahají za nitky. 

Jedná se o text využívající šestákových románů a nezbývá než obdivovat 

autorovu zběhlost v nich. Literární hodnota díla je nade vše očekávání vysoká, ať 

už ji hodnotíme z pohledu intertextovosti nebo kvality a promyšlenosti syžetu. 

Děj je mistrně sklouben, což se vzhledem k nesourodosti postav může zdat 

takřka nemožné. Je nezbytné mít na paměti, že každé jméno, které se v ději objeví, 

má svůj kořen v literatuře. Stejně tak každý detail v ilustracích může hrát svou roh, 
v • , 

coz je ostatně největší Moorova deviza. 

V závěru knihy nalézáme povídku na pokračování, jejíž jednotlivé části byly 

původně uváděny v jednotlivých sešitech Ligy výjimečných. Děj povídky nakonec 

dospěje к závěru, který jej propojí s hlavní příběhovou linií; vyvstává pocit, že 

kvalita literární odpovídá románům šestákovým, podle nichž je ostatně napsána, 

což je autorův záměr. 

Český čtenář má možnost přečíst si tento základní komiks v dobré kvalitě. 
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Liga výjimečných vol. 2 (The League of Extraordinary Gentlemen vol. 2) 

(BB/art, Praha 2004) 

Díl druhý začíná bezprostředně po dílu prvním, hrdinové se nestačili 

vzpamatovat z předchozích dějových zvratů a na Zemi se řítí hrozba z pera H. G. 

Wellse a jeho Války světů - děj začíná v okamžiku, kdy se Wellsovým hrdinům a 

J. Carterovi podaří vyhnat mimomarsovskou hrozbu z Marsu a nevítaní vetřelci 

zamíří do míst, kde na ně nejsou připraveni. Na Zemi. 

A jelikož se zpracování opět chopil Alan Moore, snažil se z tématu vytěžit 

maximum. Je nutné mít stále na paměti, že mezi oběma knihami není žádný 

oddychový čas, takže druhý díl tvoří s částí první dílo o mnoho spjatější, než by se 

mohlo zdát. A Moore v pokračování druhém popisuje nové a nové stránky svého 

světa. To, co bylo pouze naznačeno, zde dostává pevné, až velmi ostré obrysy. 

Jeho panoptikum nad-hrdinů ve druhé knize začíná odhalovat svou lidskou 

tvář. Quatermain dává najevo svou únavu stále zřetelněji, pan Hyde už nepouští dr. 

Jeky 11 a vůbec ke slovu, ale místo toho projevuje sklony к jakémusi nejhrubšímu 

druhu gentlemanství, čehož by se podle něj Jekyll nikdy neodvážil. Kapitán Nemo 

je stále více pobouřen zkažeností Britského impéria a v podstatě obdivuje novou a 

cizí techniku vetřelců z vesmíru. Také slečna Murrayová má problém být tou 

suverénní velitelkou Ligy, jak jsme ji poznali v knize minulé. 

Nebezpečí, jemuž hrdinové čelí, není z tohoto světa a nic к němu necítí. 

Právě to je atmosféra, v níž Moore rozehrává svůj balet na poli viktoriánské 

dobrodružné literatury. Mina Murrayová se mimo jiné svěří, že když jí bylo 

šestnáct, četla šestákové romány a snila o Alanu Quatennainovi. Tento motiv 

Moore využil naprosto skvostně a nechává Ligu výjimečných plynout zcela v 

duchu oněch šestákových románů, ve kterých se hlavní hrdinové opačného pohlaví 

musí zákonitě sblížit. 

Každý šestákový román musí mít hlavního padoucha. Nejsou to však 

mimozemšťané. Jeden člen Ligy výjimečných neprodělal od minula žádný 

psychologický vývoj. Je to Hawley Griffin - Neviditelný. Již v minulosti prokázal, 

že je schopen jakékoli ohavnosti na nepřátelích i přátelích, pokud mu z toho bude 
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kynout nějaký prospěch. Zapomenut je zločinný Moriarty, jenž by nebyl s to obrátit 

se zády к lidské rase. Griffin se ukáže jako nejhorší ze záporných hrdinů a zradí pro 

vidinu moci a bohatství nejen svou vlast, ale i královnu a celé lidstvo. Vše se zda 

být ztraceno, nepřítel zná z nepochopitelných důvodů každý protihráčův tah, není 

šance na záchranu. 

Je jasné, oč Moorovi jde. O totéž jako vždy. Chce bavit čtenáře. A to se mu 

doopravdy daří. Kvůli tomu nešetřil efekty, na komiksovém plátně si to ostatně 

může dovolit... Kevin O'Neill mu v tom vydatně pomáhá svou precizní, leč lehce 

karikující kresbou a plejádou barev. Moore opět neváhá vpustit do děje další a dalsi 

postavy románů předminulého století, opět dělá desítky narážek jak v textu, tak 

materiálu obrazovém. Ale jak už bylo poznamenáno, více než minule líčí hrdiny z 

jejich nehrdinské stránky. Nebo naopak. V konečné podobě to znamená, že zatímco 

v knize první se hrdinové chovali podle přání svých původních tvůrců, zde se jich 

ujímá s láskou a péčí A. Moore a vdechuje jim bohatý a pestrý život. 

Nejvýraznější postavou druhé knihy se neočekávaně stává pan Hyde. 

Poloopičí obr, na první pohled pouhé zvíře. Ale během čtení se před očima 

polidšťuje, postava získává rozměr a hloubku. A není to tentokrát efektem dvojí 

osobnosti, jedná se již o osobnost jedinou, potlačovanou, o stvoření, které bylo v 

koutku srdce stydlivého doktůrka. Však také Moore vzpomíná na původní román, 

kdy při prvním zjevení Hyde nedosahoval ani rozměrů člověka. Ale člověk se z něj 

paradoxně stává čím dál více. Toto ztvárnění duševního rozpoložení hrdiny tvoří 

v románu jeden z nejsilnějších obrazů. Je ztělesněním nenávisti pozemšťanů vůči 

mimozemšťanům a jejich invazi. Jeho rozhovor s Minou je děsivý, nahání 

čtenáři husí kůži. Stejně tak další činy - zuřivost v boji a zároveň chladnokrevné, 

až zrůdné uvažování. Moore Hydea ztvárňuje ve druhé knize jako obrovskou zlou 

opici ve smokingu. To je přesný symbol celé postavy. Zuřivost v rukou 

gentlemana, stvůrnost, již jemný člověk pustil z řetězu, a tím se zbavil 

odpovědnosti. Schoval se za tuto masku a přitom té obrovské bestii hlasitě tleská. 

Dá se říci, že Moore rozvedl původního Jekylla dále než jeho autor, a rozhodně ne 

nepatřičně. Hyde se stane trestajícím zlým démonem, jenž napravuje zlo 
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„normálních" lidí. Činí to tak, jak by to gentleman rozhodně neudělal, ale jeho 

metody jsou stoprocentně úspěšné. 

V příloze knihy je tentokráte к nalezení b a r e v n á galerie všech obálek 

sešitové série, vystřihovánky (pouze pro dospělé) a jiné kratochvilné roztomilosti 

jako opravdová viktoriánská desková hra (jež pozvedne náladu velkým i malým). V 

závěru se taktéž nalézá průvodce po Británii a jejích paranonnálních zvláštnostech, 

jak je viděla tehdejší literatura. Je to skutečný průvodce, kterého ocení znalci 

literatury, z níž pocházejí hrdinové knihy. 

Z pekla29 (From Hell) (BB/art, Praha 2003) 

Další z kontroverzních děl, které mělo v českém vydání velké finanční 

náklady z důvodů dodání nekvalitních skenů ze strany poskytovatelů práv. BB/art 

s velkou obětavostí a nasazením pořídil za několik set tisíc skeny nové, aby Z pekla 

dosáhlo úrovně, již si kvalita románu zasluhuje. Tato kniha je nejen prvním 

komiksem, jenž se stal knihou měsíce na stránkách literárního serveru pro 

odbornou veřejnost (www.iliteratura.cz), která je také prvním komiksem, jenz se 

dokázal přes počáteční odpor prosadit i na stránkách Literárních novin. V ankete 

Lidových novin o nejlepší knihu za rok 2003 se poté umístil na čtvrtém místě. Ze 

všech komiksů do té doby vydaných se mu dostalo asi největší publicity, které se 

přiblížil pouze Wareův Jimmy Corrigan a již přebije možná pouze komiks Strážci 

(též od A. Moora). 

O přelomovém bodu pro vydávání komiksů u nás můžeme mluvit hned 

z několika důvodů, nej důležitějším z nich je ale změněné nahlížení na komiksy 

českou kulturní veřejností, která musela s touto knihou v ruce uznat, že komiks má 

co nabídnout a co sdělit a že jeho výrazové prostředky jsou dostačující a adekvátní. 

Dokonalé propojení obsahu a formy Moorova Z pekla dalo komiksu možnost 

etablovat se i v českých kulturních kruzích. K tomu prospěla také dobře cílená 

propagace nakladatelství i překladatele Viktora Janiše, jenž se o Z pekla zasadil, 

kde jen mohl. 

25 Viz výše obrazová příloha čís. 5 
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Po tomto úspěchu však vyvstal problém, kam knihu vlastně zařadit. Rovným 

dílem balancuje na pomezí románu, komiksu, literatury faktu a magické 

mystifikace. Příběh whitechapelského vraha, Jacka Rozparovaěe, fascinuje svou 

zrůdností ještě více než sto let po jeho řádění. Moore nám ve své knize nabízí jedno 

z řešení, které získalo jistou popularitu, ale které i přes svou logiěnost může být 

opět vyvráceno. 
Kniha je ovšem propracována do nejmenších detailů, Moore prostudoval velké 

f f f r r 

množství sekundární literatury, provedl rozsáhlá geografická patram na uzemi 

Londýna, aby mohl předložit ucelený obraz týkající se nejen pěti nechvalně 

slavných vražd, ale také viktoriánské Anglie v její nejsyrovější podobě. Z pekla je 

dosud nejpropracovanější beletristické dílo s Rozparovaěovou tematikou, ktere 

nepostrádá vysoké literární kvality. 

Kniha je zcela kompaktní, každý detail, každá kresba v ní má přesně svoje 

místo. Ač má přes šest set stran, není v ní jediná zbytečně. Největší předností každé 

Moorovy práce jsou precizně propracované detaily a zde mu ještě přispěl kreslir 

Eddie Campbell, který svou expresivní perokresbou dodal pochmurnou atmosféru 

Londýnu, jenž už už čeká na vstup do dvacátého století. 

Také Campbell dlouho pracoval na sbírání detailů, aby mohl románu 

vtisknout tu správnou tvář. Stačí knihu jen otevřít a přímo na nás dýchne rok 1888. 

Jeho kresby jsou místy naturalistické, místy jen prostě děsivé, občas „pouze" 

uchvacující. Londýn v jeho podání má kouzlo a hříšnou krásu, jež působí možná 

ještě větším dojmem, než působila ve své době. Campbell provedl neméně 

důkladnou studii jako Moore, čerpal z dobových fotografií, ze starých popisů a 

map, takže výsledek jeho práce vyvolává úctu. 

К Campbellově práci patřilo i věrné zachování vzhledu architektonických 

skvostů, které vytvořil Nicholas Hawksmoor, zednářský stavitel sakrálních staveb, 

jehož kostely a obelisky maji pro příběh velkou důležitost v oblasti magie a jejích 
symbolů. 

Díky těmto skutečnostem působí celý příběh velmi živě, není to jen román, 

je to doopravdy román v obrazech, jehož se čtenář stává součástí. Setkání se 
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Sloním mužem, cirkusem Buffalo Billa, první pokusy v oblasti daktyloskopie a 

spousty dalších drobných epizod, to všechno je rukopis Alana Moora. 

Snad ale největší zásluhu na opravdovosti mají velmi podrobně zpracované 

poznámky к ději na konci knihy. Je to asi padesát stran velmi hutného textu 

psaného malým písmem ve třech sloupcích, v němž je vysvětlena prakticky kazda 

nakreslená stránka. Až díky nim dostaneme ucelený obraz Moorova záměru. 

Předkládá v nich také dobové informace, výpovědi svědků, ale i „pouhé" vlastni 

vývody načerpané cestou к dokončení svého díla. Uvádí několik desítek pramenů, z 

nichž čerpal a ze kterých vycházel při svém proplétání se příběhem. 

Jaké používá Moore narativní postupy? Jaké postupy se vůbec dají použít v 

komiksu? Prostřednictvím poznámkového aparátu knihy se nabízejí dva. V příběhu 

samotném je pouhým pozorovatelem, okem kamery, je naprosto odosobněný. 

Příběh je doopravdy pouze shluk obrazů a výjevů, ve kterých se bez bedlivého 

pozorování můžeme lehce ztrácet. V každém obrázku, v každé textové bublině je 

nějaká reálie důležitá pro děj. Kamera tuto skutečnost sejme a nechá jen na nás, jak 

s informací naložíme. 

Pak je zde druhý Moore, tvůrce poznámkového aparátu. Tam je z něj zanícený 

badatel, vyšetřovatel fascinovaný nedostatkem jakýchkoli výsledků a na stranu 

druhou šokovaný přehršlí indicií, které jsou к dispozici. Je to Moore komparatista, 

který vybírá jednotlivá svědectví a skládá si z dílků svůj vlastní obrázek a vyžaduje 

po nás, abychom mu uvěřili. Jeho přesvědčivost je ohromující a opět by nebyla 

možná bez předchozí obrazové části. 

Jako příklad provázanosti celého románu ať poslouží první a poslední 

stránka románu. Na obou se nalézá mrtvý, zahnívající racek. Anglicky gull. Jenže 

druhý význam slova guli je hlupák. Hlavní postavou, která se proplétá celou 

knihou, je královský lékař a člen zednářské lóže Guli. A v poslední části poznámek 

nám Moore ukazuje Hon na racka, aneb tanec podvodníků, gull-catcher pro změnu 

znamená podvodník. Jak se píše v poznámkách, angličtina je zrádná. 

A stejně jako v honu na racka se i v příběhu stopy kříží a zamotávají, jedna 

je spojena s druhou, stejně jako každá stránka Moorova románu je spojena se všemi 
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ostatními tak, že samotné nemohou dát nejmenší smysl. Dokonce ani dohromady 

nepůsobí jednotně, ale mnohoznačně. Z pekla je kaleidoskop, při jehož prohlížení 

někdo zhasnul světlo a nastala naprostá tma těsně před tím, než se utvoril 

nejkrásnější obrazec. 

Toto právě Moore skvěle vystihl a dokázal vložit do svého příběhu i díky 

dvoj akosti vypravěčského subjektu. Nezbývá než si po přečtení vzpomenout na 

Ecovo Jméno růže, kde už název sám je velká hádanka. Spletitost okvětních plátků 

a jejich poetičnost však Moore nahradil mocným realismem. Případ 

whitechapelského vraha a jeho složitost byl všem čert dlužen. 

S Ecem jej spojují i další literární prvky. Můžeme číst román jako dobový 

demografický popis, jako detektivní příběh, kde je však vrah znám, můžeme číst 

spekulativní fikci o konspiračních praktikách královské rodiny nebo i mystickou 

knihu plnou zednářské architektonické magie. A můžeme číst pouze komiks. A 

tímto se, stejně jako Alan Moore, dostáváme na začátek tohoto elaborátu. I zde je 

možné uzavřít kruh, protože román Z pekla je příběhem kruhů. Ať vyjdeme z 

kteréhokoli místa, vždy se к němu vrátíme, stejně jako se budeme v myšlenkách 

stále znovu vracet к tomuto románu. 

V angličtině nikdy nevyšel román Z pekla vázaný, ale vždy jako paperback. 

BB/art má prvenství, česká mutace vypadá lépe než originál, к tomu překladatel 

provedl revizi originálu a opravil některé faktografické chyby. 

Bažináč (The Svamp Thing) (BB/art, Praha 2004) 

Dílo jakoby vytržené z kontextu. Zatímco celá Amerika zná příběhy o 

„Bažináčovi", na našem území se tato bytost objevila úplně poprvé (jediné ozvuky 

se snad objevily v Garfieldových stripech), a hned v Moorově provedení. Opět se 

jedná o variaci na jeden ze starších komiksů a jak BB/art, tak překladatel к němu 

přistupovali poněkud nejistě. A není se čemu divit, Moore sice vytvořil nové 

paradigma příběhu, ale stále na něco navazoval, zatímco u nás nebylo nač navázat. 

K tomu se jedná o pouhý fragment, prvních několik částí, které jsou jakýmsi 
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prologem к příběhu s vyššími ambicemi. To vše činí z Bažináče nejméně prodejné 

dílo ze všech Moorových knih. 

Je to sice komiks černobílý, ale rozhodně ne nezajímavý - příběhy Swamp 

Thing, Bytosti z bažin, Bažináče. 

Bažinách Janišův kontroverzní překlad. Můžeme se dohadovat o tom, zda je 

toto řešení přípustné, ale rozhodně můžeme říci, že to není řešení špatné. 

Komiksoví fanoušci sice znají Swamp Thing v „originálním balení," ale přece jen 

se u nás nejedná o fenomén rozšířený tak jako Batman. 

Co je vlastně Bažináč? Nebo kdo? Bažináč vznikl v jedné z louisianských 

bažin při explozi. Mnoho superhrdinů se objeví při explozi. Ale Bažinac je 

originální. Původně to byl doktor Alec Holland, jenž žil poklidně se svou ženou v 

domku s laboratoří kdesi uprostřed bažin, kde se snažil vytvořit jakousi 

bioregenerativní formuli pro vládu. Pak se komusi znelíbil a ten kdosi jej i se ženou 

vyhodil do povětří. Tělo, nasáklé chemikálií, padlo do bažiny, kde je začaly požírat 

rostlinné mikroorganismy, jež díky urychlovači doopravdy rostly a spolu s živinami 

do sebe natáhly i vědomí zemřelého Aleka. 

Bažináčovy příběhy jsou vcelku staré. Je to hrdina osmdesátých let, v USA 

velmi známý, který ale dosáhl největší slávy až tehdy, kdy se jej scenáristicky 

chopil právě Alan Moore. Jak už jsme u něho zvyklí (jeho předchozí díla jsou 

doopravdy nosná a v žánru stěžejní), i tentokrát nás čeká brilantně napsaný příběh. 

Ne nadarmo se o Moorovi říká, že je jedním z nej schopnějších komiksových 

autorů. 

Celý komiksový život před Moorem si Alec myslel, že je člověkem v 

rostlinné kůži, že se mu podaří vrátit se do lidské podoby, ale hned v prvním sešitu 

mu udělí Moore tvrdou ránu - hrdina se dozví, že není Alekem, ale pouhým 

spletencem rostlin, jež se snažily napodobit lidské tělo. Má jen lidské vědomí. 

Moore popisuje naprostou ztracenost, pocit nesounáležitosti jak se světem lidským, 

tak se světem rostlinným. Bažináč si připadá jako netvor a nemá dál chuť žít, touží 

jen splynout se zemí a zbavit se zbytku lidství. Nebo naopak? Touží si jej podržet? 

Jako bychom přímo slyšeli ono hamletovské být, či nebýt... Pochopitelně vnější 
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okolnosti nakonec přinutí Bažináče být Bažináčem a vnořit se opět do bujne 

vegetace, aby ochraňoval. 

Moorovi se podařilo vystihnout náladu muže, jenž už není mužem, celý 

příběh má jakoby snový nádech, i přes černobílou kresbu cítíme brčálovou temnotu 

marnosti, která se snáší nad konáním hlavního hrdiny. 

BB/art nám dal к dispozici prvních osm sešitů pod Mooreovou taktovkou a 

poskytuje nám tak pouhý prolog a jednu epizodu z celé legendy. Ale už i tady 

můžeme vyčíst, že se jedná o hrdinu ne nepodobného Gaimanovu Sandmanovi. 

Ani Sandman není hlavním hybatelem děje, je jen tím, kdo děj zpravidla jemně 

„pošťouchne". Je pravda, že Bažináč umí pošťouchnout velmi důrazně, ale i on je 

vnějším pozorovatelem, jenž zapůsobí jako Deus ex machina až v okamžiku 

nezbytné nutnosti. K tomu Moore dokonale těží ze svého nápadu s Bažináčovým 

původem, takže na rozdíl od Sandmana se nad Bažináčem vznáší temný oblak 

smutku. Ten prostupuje i ostatní postavy a dává vzniknout světu, jenž má svou 

vlastní, nebývale krásnou atmosféru. 

Máme možnost držet v rukou svázané vydání několika sešitů, a máme 

dokonce možnost zažívat ono vzrušení komiksového fanouška, jenž netrpělivě čeká 

na další pokračování svého oblíbeného příběhu, neboť Moore v předposledním 

sešitě předzpíval prolog dalšího příběhu, kterého se však dočkáme až v druhé 

knize. Tato skutečnost však může na druhou stranu způsobit jisté rozpaky, a to 

ohledně samotného autorova záměru. Je proto nutné mít na paměti, že se nejedná 

ani o první, ani o poslední díly. I přesto však můžeme říci, že je Bažináč 

uchopitelný. Právě tuto neukončenost vyzvedávám jako velké plus, protože český 

čtenář komiksu dostává díla ucelená, nebo alespoň s ukončenými epizodami. 

Bažináč je výjimka. A ten pocit očekávání je přesně to, co ke komiksům patří. 

Bohužel se asi dalšího pokračování nedočkáme, protože nezájem 

komiksových čtenářů nenahrává vydání další knihy. 
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TOP 1030 (Top 10, BB/art, Praha 2004) 

Sci-fi koncepce, na které Moore dokazuje, jak všestranný autor vlastně je. 

Svým způsobem navazuje sám na sebe, konkrétně na komiks Strážci, jenž však 

vyšel v Čechách až dva roky po prvním TOP 10. Toto dílo je odlehčenější, přesto 

však plné morálních vzkazů vnímavému čtenáři. TOP 10 je mozaika literárních 

žánrů a motivů. 

Děj čtenáře zavádí do obřího mnohovrstevného města Neopolis, které bylo 

vybudováno geniálními mozky více a méně šílených vědců krátce po druhé světové 

válce, aby v podstatě sloužilo jako internační tábor pro jedince s nadpřirozenými 

schopnostmi, mimozemšťany a zneuznané vědce. Svět měl dost superhrdinů, kteří 

se ke všemu přemnožili. Když jsou takto pohromadě, zdá se, že se problémy 

vyřešily. Ale populační exploze pokračuje, a tudíž je město značně přelidněné -

dají se proto jednoznačně očekávat potíže. Právě proto byl zřízen v Neopolis 

policejní okrsek s označením Top 10. Policisté běžného ražení by ve městě 

nepřežili, proto jsou i zástupci zákona vybaveni superschopnostmi. 

Top 10 je moderní komiks, který splňuje vše, co dnešní čtenář očekává. A 

nejen čtenář komiksů! Top 10 je detektivka, vlastně několik paralelně plynoucích 

detektivek vedle sebe. Ostatně, co bychom také čekali od příběhu, jehož hlavními 

hrdiny jsou policisté. Ale jak už bylo řečeno, toto město není vůbec normální. 

Nejsou normální ani policisté a nebudou normální ani detektivky. 

Opět nás zaujme nepředstavitelné množství detailů, se kterými si autoři i 

překladatelský tým doopravdy vyhráli. Top 10 také není kniha na jediné čtení. 

V prvním plánu je zde děj - doopravdy zajímavý, poutavý, několikavrstevný a v 

neposlední řadě zábavný. A potom výtvarná stránka, která zaujme na první pohled. 

Mnoho narážek odhalí i "nekomiksář", ale pak se zde vyskytuje kvantum 

takových, které si užije právě člověk, jenž se orientuje v komiksovém panteonu. 

Spoustu dalších odhalí ten, kdo se dobře vyzná v mytologii. 

Jako transparentní příklad uveďme motiv pánské toalety v baru, kde se 

scházejí bohové. Jako většina těchto zařízení je i toto hustě počmáráno. Kdo 

25 Viz výše obrazová příloha čís. 5 
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čtenářů by nechtěl vědět, co se asi honí bohům v opilosti hlavou. Vyberme třeba 

toto grafity: Hefaistos je kulhávej debil. To je zcela transparentní ukázka Moorovy 

drobnomalby. Jeho jemná motivická práce .je přivedena k dokonalosti v každém 

jeho díle. 

Co se dá říci к hlavním postavám? Moore umí tvořit kolektivy. Pochopitelně 

zde nalezneme všechny z komiksových hrdinských archetypů, ale k nim přidal opět 

i něco ze sebe, čímž vzniká nadstavba, která dodává Top 10 punc ryzosti a svěží 

originality. Snad nejkomičtěji však vyznívá fakt, že tito nadlidé, i se svými 

odlišnostmi (rozumějme - někteří jsou naprosto nesnesitelní) jsou zaměstnáni u 

běžného policejního sboru. V obyčejném městě, kde na vývěsním štítu night clubu 

můžeme číst reklamu: Natahovací coury; kde se pojišťovací agenti mění při pocitu 

ohrožení v lidský airbag a robotické děti chtějí dárek od Santa Clause, jenž ukradl 

ze ZOO soby. Nápad naroubovat к tomuto naprosto šílenému městu 

superhrdinskou policejní stanici, která jedná naprosto rutinně, stejně jako tisíce 

dalších policejních stanic na světě (snad jsou jen o něco inteligentnější), je opravdu 

dobrý. Také myšlenka, že v místě, kde všichni mají nějakou tu nadlidskou 

schopnost, jsou vlastně díky tomu všichni normální, působí velmi silně. To je také 

důvod, proč mají i superhrdinové naprosto nesuperhrdinské problémy. 

К českému vydání se vážou naštěstí jenom pozitiva. Nejvíce se do paměti 

vryjí nepopiratelné básnické schopnosti R. Podaného, jehož robotický rap (a s ním i 

další veršované texty písní) tvoří další skvělý efekt, který je ke spatření v této 

neuvěřitelně pitoreskní manéži. 

TOP 10 vol.2 (Top 10, BB/art, Praha 2004) 

I v knize druhé se město Neopolis, ve kterém bydlí všichni superhrdinové i 

superpadouchové světa, podobá mraveništi a díky skvělé kresbě Genea Ha máme 

možnost nejen do něj nahlédnout, ale být tam přímo vtaženi. Velké množství 

vedlejších nápadů a použitých narážek na všechny známé seriály a filmy (včetně 

Smoulů a Futuramy) tvoří z města něco velice živoucího. 

Moorovi se díky rychlému střihu komiksové kamery podařilo vyobrazit život 

na policejní stanici tak živě, že ze stránek přímo sálá všeobecný shon, vyprávění je 
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natolik sugestivní, že kdyby měli v Neopolis klasické telefony, jejich řinčení by 

čtenáři v uších znělo ještě pár hodin po dočtení. 

Moore také vyřeší všechny případy, které se rozběhly v prvním svazku, a ani 

jedno završení není očekávané, spíše naopak. Je zde jasně vidět, jak má vypadat 

scenáristická práce. Autor již od prvního sešitu přesně věděl, jak bude končit každý 

další díl, a rozvrhl motivickou práci s umem člověka s mnohaletou praxí. 

Je fascinující sledovat Mooreovo připravování půdy pro dokonalou katarzi 

děje. A to dovede nejen v celkovém plánu, ale i v každé z epizod, zde komiksových 

sešitů. Je velice lehký, kreativní, překvapující. I náročný čtenář s údivem zjistí, že 

není nic, co by se dalo tomuto příběhu vytknout, že obsahuje přesný poměr 

ingrediencí tvořících nadprůměrnou, ba vynikající knihu. 

Přestože se Top 10 řadí spíše do lehčího žánru, dokáže Moore vyvolat nejen 

úsměv na rtech, ale nutí také к zamyšlení nad problémy, jimž nastavuje svou 

alegorií zrcadlo. V jeho případě platí, že ač superhrdina, stále ještě člověk. Důležitý 

rozměr tolik dlouhá léta opomíjený v americkém komiksu. Moore jde ještě dále za 

F. Millera, můžeme zde říci nejen ,stále ještě člověk', ale ,především člověk'. 

K tomu slouží kulisa města plného nadlidí. V záplavě kostýmů hrdinové 

ztrácí svoji výjimečnost, vedou „normální" životy. Milují, nenávidí, baví se, 

pracují. Superschopnosti jsou zde doopravdy jen jako doplnění časoprostoru, děj by 

se ve svých základních rysech zcela obešel bez nich. Neopolis je zrcadlo nastavené 

tak, aby se vněm vlastnosti nejen odrážely, ale také zbytněly, staly se díky 

nadlidem „nadviditelné". 

Moore si pochopitelně nezavřel všechny dvířka, některá nechal lehce 

nedovřená, některá jsou úplně dokořán a jiná čekají nejen na otevření, ale i na 

objevení. Doufejme, že se někdy dočkáme. 

Přímo následuje minisérie Smax (2003-2004), kterou opět překládá Richard 

Podaný. 

Top 10 můžeme zařadit do stejného proudu Moorovy práce jako jeho starší 

opus Strážci. Superhrdinství v jeho podání má zcela jiný nádech, než na jaký byli 

čtenáři zvyklí kdykoli před ním. Moore je mistr ironie a nadsázky, ale pod tímto 
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prvním plánem vždy řeší základní témata lidského života a kulisa nadlidí mu jen 

umožňuje zviditelnění všech problémů, se kterými se lidé denně potýkají. 

Postavy mají hluboce propracované charaktery, což na stránkách komiksu 

bývá poněkud obtížné vystihnout, ale Moore to vše zvládá mistrně. Informace 

čtenářům sděluje postupně, ale v neustálém sledu, jeho schopnost gradace je také 

pozoruhodná a můžeme ji sledovat v každém z jeho děl. 

Strážci - Watchmen31 (BB/art, Praha 2005) 
Jako zatím poslední v řadě u nás vyšel snad nejznámější Moorův komiks, 

jímž jsou Watchmeni - Strážci. 

Nejzásadnější komiksy jsou podle fanoušků dva32: Návrat temného rytíře od 

Franka Millera a Strážci (Watchmen) od Alana Moora. Právě druhý z nich, 416ti 

stránkový epos demytizující ony maskované komiksové hrdiny vydalo na počátku 

roku 2005 nakladatelství BB/art. 

Komiks vznikal a je zasazen do poloviny osmdesátých let, odehrává se 

v Americe v té době sužované hysterií z atomové války a svou atmosférou hodně 

Připomíná slavný Kubrickův film Doktor Divnoláska. Ale není to jen ona marnost, 

co činí z Watchmenů dílo natolik přelomové. Poprvé v žánru se někdo doopravdy 

zajímal o to, co se odehrává za maskou superhrdinů a co se odehrává v hlavách lidí, 

o které se Strážci starají. „Quis custodia ipsos custodes?" Kdo střeží ty, kdož 

střeží nás? To je ústřední myšlenka celého obrazového románu, která se proplétá 

celým dějem a útočí na hrdiny v těch nej neočekávanějších chvílích. 

Na počátku příběhu někdo začne vraždit maskované hrdiny, kteří jsou v té 

době už osm let ve výslužbě, postaveni mimo zákon. Celou záležitost sice zakrývá 

davová hysterie namířená na sovětské Rusko, ale poslední z maskovaných, jenž 

t r n i t í odložit tajnou identitu, se pustí do řešení tohoto případu. Moore po doušcích 

odkrývá duše hrdinů a čtenář žasne víc a víc nad jejich bizarností a jakousi 

zvrácenou pitoreskností. Až na jednoho jsou maskovaní hrdinové lidmi bez 

32 J J r f o v á Poloha čís. 13 
110 dodat, že oba jsou ryze postniodemí. 
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zvláštních schopností, ale s nejrůznějšími motivy, z nichž není neobvyklý 

fetišismus, láska ke komiksům nebo touha po slávě či prostém násilí. Moore je 

ukazuje jako podivné společenstvo se sociopatologickými sklony a nejrůznějšími 

komplexy. Přesto všechno však stojí stále ještě na té správné straně zákona, i když 

hranice je leckdy velmi nezřetelná jak pro veřejnost, tak pro hrdiny samotne. 

Moore ve své knize líčí celou historii okostýmovaných hrdinů nejen přímo 

v komiksu, ale také na stránkách fiktivních dobových publikací, výstřižků z novin, 

studií... To vše dodává Strážcům i po dvaceti letech plastičnost, kterou bychom u 

na první pohled nepříliš moderní kresby ani nečekali. Kresba Deva Gibbonse je 

typická pro osmdesátá léta, srozumitelná, komiksová (k českému vydání jen tolik, 

že vypadá o několik set procent lépe než originál). 

Alan Moore je znám jako scenárista, jenž umí pracovat se dvěma prvky: 

s láskou a detaily. Ani zde tomu není jinak, Watchmeni jsou možná z tohoto 

hlediska nejpropracovanější. Z některých skrytých souvislostí v příběhu až stydne 

krev v žilách, skvěle provedené je nepřímé komentování celého příběhu 

Prostřednictvím stránek pirátského komiksu, jejž si na ulici u novinového stánku 

čte každý den anonymní mladík. Na každé stránce a na každém obrázku jsou nápisy 

a předměty, které se jemně zapojují do děje, pokud jste dost pozorní a povšimnete 

si jich, a na každé stránce je též vidět nesmírná něha, se kterou autor ničil jeden ze 

svých nejmilejších mýtů - Mýtus o novodobých hrdinech. 

Čteme přiběh o zodpovědnosti a síle ji unést. Skupinka podivínů a slabochů 

s vlastními problémy má nahradit svědomí celého lidstva. Zvláštní, bizarní, ale ať 

už jsou, jací jsou, zůstanou oproti lidstvu doopravdy lidmi. 

Pokud bychom se měli na hlavní postavy podívat drobnohledem, zjistili 

bychom, že se jedná o archetypální zobrazení literárních postav v jakémsi 

Pokřiveném zrcadle. Celé společenstvo obsahuje všechny obvyklé charaktery, 

všechny nutné charaktery, které se však vymykají komiksovým klišé stejně jako 

celý román. Jsou prostupné. Vlastnosti, jež jsou postavám apriori přisouzeny na 

Počátku díla, se během knihy nepotýkají jen s původním špatným pojmenováním, 

ale jsou dokladem víceplánové práce s maskami superhrdinů. Moorovi hrdinové se 
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maskují několika různými způsoby, což je možná nejpodstatnější přínos tohoto 

vývojového románu v obrazech. 

Umění nošení masky je podle Moora největším druhem hrdinství i nejhorší 

možnou zkažeností. Další krok je umění demaskovaní, jež Moore provádí opět na 

několika rovinách. 

Za prvé na rovině bazálni - rovině samotné podstaty celé knihy, tedy 

zbořením komiksových klišé. 

Za druhé je to odmaskování superhrdinů po skončení jejich práce a zařazení 

se do běžného života. Zde se nachází silný psychologický lom, ve kterém najednou 

hrdinové přijdou nejen o své krytí, svou bezpečnost, ale také o část svých identit a 

musí se své ztracené části pokusit nějakým způsobem obnovit či nahradit. To se jim 

ve větší či menší míře nedán, srovnání bychom mohli hledat u vojáků navrátivších 

se domů z války a jejich neschopnosti zařadit se zpět do každodenního života. 

Pokud už se to některému z nich podaří, dočká se nakonec perzekuce ze strany 

obyvatelstva. 

A konečně za třetí je to demaskování povahových vlastností jednotlivých 

Postav, které musí karty vyložit na stůl přesně v ten správný okamžik, čímž 

způsobují další a další zvraty děje směřující к naprosté destrukci stavby, kterou 

Před nás autor na začátku příběhu položil. Jde o projevení nej skrytějších vlastností 

každého z hrdinů, jež si chrání ze všeho nejvíce, jde o pravé důvody, kvůli nimž se 

stal maskovaným hrdinou. 

Konečná dokonalá destrukce činí ze Strážců doopravdy největší a 

nej propracovanější Moorovo dílo, které posunulo hranice žánru opět někam dál. 

Přeložil opět Viktor Janiš. 

Frank Miller 

Návrat temného rytíře (The Dark Knight Returns) (Crew - Netopejr, Praha 

2003) 

O vydání Temného rytíře se také rozhodovalo několik let. Bylo naprosto 

jasné, Že se jedná o dílo natolik zásadní, že si je český čtenář zaslouží. Problém 
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však znamenalo stáří komiksu a jeho zpracování. I příběh poněkud zastaral, ale 

zdaleka ne tolik, jako se to stalo kresbě. Komiksová kresba prošla za dobu svého 

trvání ještě radikálnějšími změnami než komiksové scénáře. Vydání Temného 

rytíře se proto ukázalo jako velice problematické. Nakladatelství Crew narazilo už 

v roce 1999 na problém s komiksovou sešitovou miniřadou Batman: Temný rytíř, 

temné město 1 - 3, která se sice vyznačovala dobrým příběhem, ale rastrované 

kolorování staršího komiksu se u českých fanoušků nesetkalo s pochopením a tento 

komiks propadl na celé čáře. 
Nyní se řešil obdobný problém, ale u díla o několik řádů slavnějšího a pro 

kulturu komiksu zásadnějšího. Po létech diskusí zda ano, či ne se do vydání Crew 

Přece jen pustila, a to za pomoci nakladatelství Netopejr. 

Za tento počin se dočkali uznání a pochval fanoušků, ale nedočkali se už 

nějakého výraznějšího komerčního úspěchu. Možná to bylo i tím, že skalní 

Příznivci již vlastnili originál, ale pravda je taková, že i přes přelomovost tohoto 

díla Temný rytíř stylem kresby zcela neodpovídá vkusu českých fanoušků. 

Přesto pokud existují americké komiksy pro vzdělané a inteligentní lidi, a to 

existují, protože za oceánem jsou komiksy záležitostí všech vrstev obyvatelstva, je 

tento komiks jedním z nich. Je třeba uvědomit si, že i nej vzdělanější lidé v USA 

vyrostli spolu s Batmanem a dalšími. 

Návrat temného rytíře od Franka Millera je dílem, které ve své době otřáslo 

celým komiksovým světem podobně jako Watchmeni Alana Moora. Stejně jako 

všechna velká díla, i on byl šokující. První novinkou byla již zmiňovaná 

skutečnost, že i superhrdinové mohou stárnout. Batman, netopýří muž, 

multimilionář Bruce Wayne se ve věku 55 let po desetileté pauze vrátí na scénu a 

znovu obleče netopýří oblek. 

Druhá šokující novinka: Americká kultura vyobrazená v doopravdy 

Nelichotivém světle, vylíčena realisticky, s celou svou xenofóbií, s celou svou záští 
k ' i z í m věcem a touhou po modlách jakéhokoli charakteru. Miller vyjevuje své 

Pstriotské spoluobčany tak, jak doopravdy vypadají, jak část z nich uvazuje. 
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Adjektivum „temný" jež se vyskytuje v názvu, vystihuje celkovou atmosféru 

Millerovy Ameriky. 

V Batmanovi autor postihuje zcela marný odpor reality proti americkému 

způsobu života, proti malomyslné velkorysosti a důvěře v to, že americký systém 

se přece nemůže mýlit. Millerova Batmana můžeme chápat jako symbol jiné než 

americké reality, ergo něčeho, co společnost nikdy nemůže přijmout bez 

komentářů. V Temném rytíři jsou jen dvě cesty, jak se s něčím podobným 

vyrovnat: Nenávidět „anebo zbožňovat. Rozumně argumentující hlasy jsou 

pochopitelně umlčeny. 

Mezi hlavními motivy také nesmíme opomenout paradox celého Batmanova 

jednání a bytí. Kde je hranice viny a trestu? Kam až můžeme zajít při trestání 

zločinu? Kde je hranice, za kterou máme právo vzít zákon do vlastních rukou, 

pokud tato hranice vůbec existuje? Batman je strážce zákona, který se nehodí do 

trikotu z národních barev jako například Superman. Je pravda, že nikdy nepoužije 

střelné zbraně, které jsou podle něj stvořeny jen proto, aby se lidé vyhnuli 

odpovědnosti za svoje skutky, ale i tak jsou jeho metody silně na hranici zákona a 

leckdy i za ní. Na hrubou díru hrubá záplata, ale má jeden člověk právo na trestání 

celé společnosti? 

Batman v celé knize nezabije jediného člověka. A přesto lidé umírají po 

stovkách. Batman na sebe bere háv starozákonního boha s netopýřími křídly, aby 

očistil svoje město. Amerika ho proto musí nenávidět, i kdyby už jen z toho 

důvodu, že jeho metody jsou účinné. 

Příběh je složen ze střípků komentářů televizních moderátorů, náhodných 

svědků a z myšlenek hlavních hrdinů. Dialog zde rozhodně není hlavním 

výrazovým prostředkem, a to jen pomáhá к ještě důkladnějšímu posílení 

absurdnosti událostí, jichž jsme svědky. Miller nám umožňuje sledovat omezenost, 

Paranoiu a fanatismus pěkně zblízka, tak, jak to dokáže jen komiksové zpracování. 
T ° je přesně to, co umí Miller nejlépe. 

Pochopitelně kvalita obrazového zpracování přijde dnešnímu čtenáři 

Poněkud zastaralá a kdo zná Millerova pozdější díla (Sin City), může se cítit trochu 
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zklamán, ale stejně jako Batman není v této knize právě nejmladší, není nejmladší 

ani tento komiks. Za dva roky oslaví svoje dvacáté narozeniny, ale stále má co říci. 

Možná že právě dnes mluví nejaktuálněji od ukončení studené války. Ekonomická 

krize v USA, další z vojenských misí, jež jsou bezpodmínečně nutné к udržení 

celosvětového míru, a americký prezident, který vyrůstal na statku a chová se asi 

tak, jak bychom od někoho takového očekávali. To jsou motivy, které umožňují 

postavit Batmanův příběh tak, že i přes poněkud naivní kresbu stále cítíte ono 

mrazení v kloubech, že cítíte, jak bezmocný je lidský rozum proti lidské 

omezenosti a malosti, které jsou pravými a jedinými hlavními hrdiny celé této 

knihy. To všechno dohromady naprosto vynahradí kresbu, která se dnes už prostě 

„nenosí' 

Celkově skeptické vyznění románu je nejen prvním závanem větru, který 

předznamenává, kterým směrem se bude komiks v následujících letech ubírat 

(neopomeňme ani veledůležitou událost, kdy superhrdina nestačí s dechem a stále 

více je obyčejným člověkem), ale je i důkazem nevole, jež byla pociťována 

v závěru studené války a která se po periodě necelých dvaceti let vrací zpět. 

Návrat temného rytíře patří ke kultovním dílům žánru, jež se dočkalo mnoha 

reedic a je nedílnou součástí nespočtu knihovniček amerických komiksových 

fanoušků. Nezapomeňme ale, že komiksových fanoušků jsou v USA desítky 

milionů. Bylo by proto správné uvažovat o Temném rytíři i nadále pouze jako o 

obrázkovém příběhu? 

Sin City-Pekelná jízda „ J 

Sin City je synonymum pro pop-artový komiks. Pekelná jízda (Hell and 

back) - milostný příběh ze Sin City je poslední román, v němž hlavním hrdinou 

není superhrdina, ale zkažené, špinavé a hříšné město. 

Millerovo Sin City je dějiště „nokových" detektivek se všemi atributy, které 

k nim patří. Nalezneme v nich spoustu doutníkového kouře, alkoholu, zbraní a 
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krásnych žen33, pro které stojí za to umírat. Ale jelikož se jedná o žánr noir, je 

těžištěm celého příběhu krásná žena. Bohužel je také žena největším úskalím 

Franka Millera. Jeho syžety ze Sin City jsou postaveny vždy velmi podobně, ne-li 

zcela stejně. Zjeví se žena, je jí ublíženo, muž, jenž se do ní během pár chvil 

zamiluje, je ochoten zahynout při její záchraně nebo pomstě. 

Můžeme prohlásit, že příběhy ze Sin City jsou komiksovými básněmi. Eposy 

novodobých reků, kteří se nebáli postavit tváří v tvář přesile a zlu. Přitom hrdiny 

často zastupují antihrdinové, čímž staví autor staré téma do záporu. Pro Millera 

bychom mohli vyčlenit i zvláštní kategorii - urbanistický romantismus. 

Miller vypráví příběhy o lidské vášni, která u něj má tisíce podob. Dokáže 

důvěryhodně vykreslit duše vyšinutých zvrhlíků i rytířů bez bázně a hany, něžných 

kvítků i bestií bez nejmenších skrupulí. Ale umí také odkrýt nitro skutečných lidí. 

K tomu mu pomáhá právě ono špinavé město. Bez nadsázky se dá říci, že 

právě Sin City je nej důležitější ze všech Millerových hrdinů. Město taví lidi do 

podivných podob, čest a ušlechtilost vyplouvá na povrch v místech, kde bychom je 

nonnálně nehledali ani omylem, a korupce bují tam, kde bychom ji rozhodně 

čekali, a to v takovém měřítku, že se až nechce věřit. 

Kresba je jedinečným stylem Franka Millera. Našlo se již mnoho kreslířů, 

kteří se snaží jeho styl kopírovat, ale nikomu se to nedaří dokonale. Jeho kresba je 

slavná pro znázornění perspektivy světlem a stínem. Millerova černobílá kresba 

dokáže vystihnout odstíny světa lépe než jakékoli spektrum barev. Pokud se barva 

kdy objeví, jde o barvu jedinou, o leitmotiv užitý v jednotlivém opusu. Ale v 

Pekelné jízdě, v posledním z příběhů, se na malé části příběhu objevují barvy, a to 

v Pasáži popisující halucinace hlavního hrdiny, která je zároveň de facto manifest 

Postmodernismu v Millerově díle. Zobrazuje zde formou náznaků celý komiksový i 

seriálový svět posledních let, nalezneme zde obrazové citace od Star Treku až po 

Hellboye. 

Ve stavbě příběhu je Pekelná jízda nejpropracovaněji ze všech příběhů ze 
S l n City. U předchozích si mohl čtenář zvyknout na přímý děj bez jemných fines. 

25 Viz výše obrazová příloha čís. 5 
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v Pekelné Jízdě Miller užívá odlišný postup. Vůbec poprvé zapojuje do příběhu i 

vedlejší dějové linky, příběh je proto komplexnější, než tomu bylo u dílů 

předchozích. Vyvstává však otázka, jestli právě ona dravost a nelomenost nebyla 

tím, co čtenáře tolik fascinuje. 

V předchozích dílech se vždy vyskytlo několik okamžiků, jež čtenáři 

způsobily opravdový čtenářský prožitek; Miller ovládá působení na lidské city a 

dokáže balancovat nájemné hranici kýče, sentimentu a umění. Bohužel s dalšími a 

dalšími pokračováními úspěšné řady o tuto schopnost jakoby přichází. 

V jednoduchosti je krása ,a platí to i u komiksového příběhu. 

Sin City u nás vycházelo v tomto pořadí: 

Sin City (Crew, Praha 1999) 

Sin City vydalo v roce 1999 nakladatelství Crew poté, co na stránkách 

stejnojmenného magazínu vyšlo několik povídek z tohoto prostředí. Jednalo se o 

velkou událost ve světě českého komiksu a je to zlomový bod pro jeho vydávání, 

jelikož Sin City byl první opravdový komiksový „book" vydaný na našem území. 

Nakladatelství se onoho kroku pochopitelně obávalo, neboť nikdo netušil, zda je 

Čtenářská obec za pouhé dva roky vydávání magazínu dostatečně připravena na 

b ihu , která bude stát v té době nezanedbatelný obnos 295 Kč. Obavy se ukázaly 

jako liché a Sin City si našlo svoje čtenáře, čímž otevřelo cestu pro další knihy. 

Jednalo se o jednoduchý, přesto ne však prvoplánový příběh o muži, který se 

Probudil vedle své milenky, již během jejich spánku někdo zavraždil. Celý příběh 

vypráví noirovou formou o cestě za pomstou, Miller se skvěle drží všech žánrových 

schémat, přesto však vizuální stránkou vnáší do žánru novum, které se stalo 

základem úspěchu celé této řady. 

D*ma, pro kterou se zabíjí (/1 Dame to Kill For) (Crew, Praha 1999) 

Tato kniha byla vydána již prakticky bez obav z finančních ztrát, a i když 

Pnběh nemá literárně natolik silnou hlavní postavu, stále je vysokým standardem 
n a Poli noirového žánru i komiksu. Miller se i nadále drží přímočarého příběhu bez 
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zbytečných odboček, nenechává opadnout čtenářskou pozornost, mravní ideály 

mají svou hodnotu a vítězí i proti přesile. 

Velká tučná zabíjačka (Big Fat Kill) (Calibre, Praha 2000) 
Problematický překlad Leonida Křižka, který se odrazil již v názvu knihy, a 

přechod к novému nakladateli značí první potíže, které se Sin City dotkly. 1 když je 

rok 2000 stále ještě dobou pro vydávání „booků" velmi ranou, pokles kvality se 

nepříjemně odrazil na přijetí ve fanouškovské obci. K tomu příběh je podstatně 

méně zdařilý než u předchozích dílů, cena zůstala zachována těsně pod hranicí 300 

Kč. 

Ten žlutej parchant34 (That Yellow Bastard) (Calibre, Praha 2001) 

Překlad: Alžběta Kabelová 
Naprostý vrchol celé řady ze Sin City. Dokonale vykreslený příběh o čisté 

lásce dítěte ke svému zachránci v kontrastu se sadistickým pedofilním vrahem 

z vyšších vrstev jsou přesně ty správné ingredience, aby vzniklo pulpové dílo, na 

které se ve fanouškovských kuloárech vzpomíná léta. Naprosto černobílé 

charaktery hlavních postav a jejich predestinace drtící nekompromisně jejich osudy, 

to je pozdní Miller v nejlepší formě. 

Cena sice dosáhla kvůli objemu publikace к 500 Kč, což prodejnost knihy snížilo, 

ale i dnes je kniha stále prodejná a fanoušky vyhledávaná. 

Překlad je o dost lepší než překlad předchozí, ale ráznému a říznému slohu 
v 

Stepána Kopřivy se přibližuje jen stěží. 

Rodinné hodnoty (Family Values) (Calibre, Praha 2002) 

Překlad. Alžběta Kabelová 

Asi nej slabší ze všech knih - a to nejen rozsahem. Literární hodnota příběhu 

se blíží nule a je jasně vidět, že Miller ztrácí dech a téma je vyčerpáno. Je to také 

25 Viz výše obrazová příloha čís. 5 
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poslední Sin City u nakladatelství Calibre, jež se záhy přerodí v Comics Centrum. 

Miller zde těží převážně z popularity celé řady a spoléhá na setrvačnost fanoušků. 

Chlast, děvky a bouchačky (Booze, Broads, & Bullets) (Comics Centrum, Praha 

2003) 

Překlad. Alžběta Kabelová 
Další důkaz o nedostatku tvůrčí invence, sebrané povídky, které během let vyšly 

v nejrůznějších magazínech. Asi se třemi čtvrtinami z nich jsme se u nás mohli take 

setkat na stránkách magazínu Crew nebo v mezidobí v časopisu Comics (viz výse). 

Úroveň povídek je převážně vysoká, kniha má cenu hlavně sběratelskou. 

Pekelná jízda (Hell and back) (Comics Centrum, Praha 2004) 

Překlad. Dana Krejčová 

viz výše 

Neil Gaiman 

Sandman a jeho deset knih dnes patří к základním kamenům moderního 

světového komiksu. Bylo proto žádoucí, aby se ve třetí komiksové vlně objevil i na 

českém komiksovém trhu. Po úspěchu Sin City se dalo očekávat, že by dalsi 

komiksová kniha mohla nalézt své čtenáře, i když by docela nezapadala do 

koncepce ražené nakladatelstvím Crew. Kromě složitosti příběhů pracujících mj. 

s cyklickým a mýtickým časem, odrazovala nakladatele také složitost grafického 

zpracování. Gaimanova spolupráce s geniálním malířem McKeanem (viz výše) 

v rádném případě neusnadňuje práci grafikům. 
Sandman nakonec vyšel v černobílé mutaci usnadňující grafické úpravy, 

zlepšila se i estetická úroveň nepříliš kvalitně kolorovaného originálu, snížila se 

cena. 

komiks si svoje čtenáře našel a - což nikdo nečekal - stal se z něj obdobný 

.fenomén jako ve světě - našel si pro univerzálnost svých příběhů fanoušky i mimo 
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komiksovou komunitu, byl prvním komiksem, který si oblíbily ve větším měřítku i 

dívky. 

Sandman35 - Preludia a nocturna 

Gaiman zde předkládá první sandmanovskou sezonu36, dělenou do povídek, 

nechává nás nahlédnout do počátků svého příběhu. Sandman - Morfeus - Pán snů. 

Jeden z nesmrtelných, jeden z vládců nad lidmi. Tajemná postava, někdy kladná, 

ale ne zcela, někdy záporná, též nikdy absolutně. Bytost z jiného světa, která má 
yládu nad tvořením. Jeho moc je na první pohled malá - ovládá „pouhé" sny. Ale 

nejsou to právě sny, které popohání člověka? 

Není to realita, ani smyšlenka. Je to hlas našeho nevědomí, říká Jung. 

Sandman je součástí každého a Gaiman ho jen přivádí na povrch. 

Každá povídka je podle Gaimana samého něčím jiným. Jedna je hororem, 

Jedna reminiscencí na klasický komiks, další temnou fantasy, ale všechny 

dohromady tvoří pevnou konstrukci autorova plánu, každá z nich má své pevné 

nu sto přesně v tom pořadí, v jakém jsou podávány. 

V povídce první je ústředním motivem utrpení. Autor rozehrává hru, ve které 

nikdo nedostane to, v co doufal. Každý zakouší utrpení po svém, ale stejně mučivě, 

^ám Sandman je uvězněn, neschopen se osvobodit, oddělen od své moci, od své 
v ' v 

r i se a od svých vlastních snů. 

Dalším z Gaimanových snů je beznaděj. Prapůvodcem je opět Sandman, jenž 

J1 přidá к předchozímu utrpení víc než vrchovatě - rozdává beznaděj jako dar za 
SVe uvěznění. Známý motiv tří nořen, věštkyň, grácií chceme-li, použije autor i v 

octurnech. Hlavní hrdina získá tři proroctví, která nic neřeší. 

Jako protiklad к chladnému nesmrtelnému použil Gaiman vymítače 

onstantina, hlavního hrdinu komiksové série Hellblazer, jenž v Sandmanovi 

hostuje. 

Dalším a nejdůležitějším motivem knihy je naděje. S nadějí sestupuje 
0 rfeus do podsvětí, aby získal svůj majetek. Kontrapunktem к Sandmanově 

' — — 

36 Seb r a Z 0 V á p ř í l o h a č í s - 1 6 
г°чои je v komiksu prakticky míněn jeden ročník vydávání, nemusí se však shodovat s rokem kalendářním. 
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naději je naděje pánů pekel ve zkrocení a podrobení Pána snů. Díky naději 

Sandman vyhraje démonický souboj a může opustit peklo. 

V poslední části, která je věnována bolesti, Gaiman představil Sandmana v 

nejsyrovější podobě. Sandman se zde projevuje podobně jako starozákonní Bůh a 

stejně jako on i pán snů v dalších dílech ustoupí do pozadí a stane se pouhým 

pozorovatelem, čehož jsme svědky již v epilogu knihy. 

Sandman získává zpět ztracený odstup, dostává se do role, jež mu byla 

autorem předurčena. Odteď pouze sleduje počínání svých sourozenců, občas 

Poznamená svůj vlastní komentář. 

Sandman není jenom komiks a je určitě i něco víc než jen kniha. Nechává 

nás nahlédnout tam, kam bychom se sami jen těžko odvážili. Celá kniha působí na 

První pohled velice ponuře, ale pocity z ní jsou velice zvláštní. Sandman je kniha 

pro snílky. 

Občas zde sice můžeme zahlédnout malou nevyváženost v myšlenkách 

autora, mezery ve světě, jenž se teprve rodí, někdy je i poznat, že jeho snahy o 

dodržení fonny, již si zadal, jsou poněkud křečovité, ale v souhrnu je skladba díla 

velice uspokojující. Sandman hraje na čtenáře jako na loutnu a občas foukne trochu 

Písku do očí37. 

Sandman - Domeček pro panenky 

Neil Gaiman je snovač snů, ale zároveň je vlastně sám hlavní postavou -

Morfeem38. On je tím, kdo pošle čtenáři sny, které si zaslouží. O kvalitách tohoto 

jeho díla svědčí už jen to, že Sandmana zná skoro každý. Jméno Sandman zná 

Podstatně víc lidí než jméno Gaiman. I to o něčem vypovídá. 

V domečku pro panenky je důležitým stavebním prvkem příběhu strach. 
Není to prvoplánový strach hororových filmů J e h o práce s námi, i úkol, je jiný. Má 

°třást stereotypy, zacloumat jistotou, že přesně takhle to bylo. 

Celá kniha dále pokračuje také v příběhu předchozí knihy, Sandman se vrátil 
2 uvěznění a dál obnovuje svou říši. Při sčítání snů zjistí, že čtyři z nich chybějí. 

Í ^ t z í Písečný mnžíčckVnčmeckých pohádkách hází písek zlobivým détem do očí, aby spaly. 
G a »nan dává Sandmana do spojitosti s antickým básníkem, panem nad sny. 
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Co mohou způsobit můry utržené ze řetězu? Zajímavé téma, které Gaiman 

podal mistrně a jak je jeho zvykem, spojil více příběhů v jeden celek. Dívka, která 

spojí sny všech lidí, několik set let starý muž, jenž neumírá, noční můry, které žijí 

mezi námi a vraždí lidi. Vrahové pořádají konference stejně jako fanoušci sci-fí 

nebo politici. A k tomu bytost s bledou tváří v černém plášti, která to vše pozoruje. 

Sandman vyšel v nakladatelství Crew. Stejně jako první knihu, i tuto přeložil 

Viktor Janiš a stejně jako Preludia a nokturna, i Domeček pro panenky je kvalitní 

Prací grafiků. Převést Sandmana do češtiny není tak lehké jako převést jeho 

příběhy, které mluví po celém světě. 

Sandman - Krajina snů 

Další ze sandmanovských knih - Krajina snů protentokrát nezahrnuje přímý 

druhý plán, jako je tomu například v Domečku pro panenky (obnovování říše), 

kniha je jednoduše povídková a jen Věční jsou společný jmenovatel všech. Povídky 

jsou čtyři s poněkud rozkolísanou kvalitou, kdy dvě patří ke Gaimanovu „velkému 
dílu" a dvě jsou pouhými povídkami od Gaimana, což i tak značí vysokou kvalitu, 
a 'e čtenáři jsou zvyklí na víc. 

První povídka o uvězněné múze má v sobě přesně to, co jsme si u Gaimana 

zamilovali. Vášeň - tentokrát plnou nenávisti a zoufalství - a nejopravdověji 

vytvořené lidské osudy. К tomu závan z dávnověku, z příběhů tisíce let starých. 
S úspěchem navazuje na ztvárnění mýtického času starořeckých bájí a vyvolá 

v čtenáři příjemné mrazení. 

Z kočičího tématu ve druhé části knihy se přitom dalo vytěžit více. 

dokonalost povídky končí u jejího názvu: Sen tisíce koček. Dále už se jedná jen o 

Prvoplánové vyprávění, které je u spisovatele Gaimano va jména tristní. 

Zato povídka třetí - Sen noci svatojánské se opět dotkne lidské duše. 

konfrontace Willa Shakespeara se Sandmanem a elfí říší je provedena s lehkostí a 
Um®m, v kontrast položený vztah Willa s jeho synem je více než dobrý kontrapunkt 
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a postavou Puka získá celé propojení hry, příběhu i skutečnosti plastičnost a 

zároveň gaimanovskou snivost. 

Poslední povídka je opět věnována Sandmanově sestře Smrti a se svou citací 

ze seriálu o tajemnu pusobí v knize velice ploše. Propojení reality běžné a reality 

svých příběhů se zde autorovi zdařilo nejméně ze všech čtyř povídek a zatímco 

Jinde jsou jeho sny to nejopravdovější, s čím se čtenář kdy setkal, zde by mu nikdo 

nepřiznal ani zbla uvěření. 

Zajímavým doplňkem komiksu je nahlédnutí do tvůrčí dílny Mistrovy. 

Gaiman zveřejnil svoje poznámky ke scénáři první povídky: Kalliopé, což je velmi 

cenný artefakt, popisující jednu cestu, jak psát dobře komiksy. Za přečtení stojí i 

tem, kteří neuvažují o dráze scenáristy komiksů. 

К překladu snad jen tolik, že se jedná pouze o Janišův průměrný výkon -

fortelně odvedenou práci. Grafická stránka působí poněkud chudě proti předchozím 

dílům, je to dáno jak poměrem textu a obrázků, tak stále citelnější absencí barvy. 
přesto je na ní velký kus dobré práce, jelikož každý nový díl Sandmana přináší 

nové problémy v oblasti technologie zpracování. 

A | t Spiegelman 

Maus39 

Dílo ověnčené mnoha cenami patří podle nejrůznějších kapacit (včetně U. 

k tomu nejlepšímu, co komiks dokázal vůbec nabídnout světu v letech 

°smdesátých. Millerovu ani Moorovu stylu se přitom vůbec nepodobá, a to ani 

pracováním, ani tematikou. Maus je první slavný nehrdinský komiks, dílo 

l i s u j í c í realitu, kniha vzpomínající na hrůzná válečná léta očima přeživšího Žida 

" V |adka Spiegelmana. Toto je však vyprávěním ve vyprávění. Vladek o svých 
u t r apách vypráví svému synovi: Artovi Spiegelmanovi, autorovi komiksu, jenž se 

í̂ T"""" 
b r a z ° v á příloha čís. 17 
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touto formou snaží nejen utřídit si svůj postoj к dění druhé světové války, ale 

uvažuje také o svém vztahu к otci. 

Jejich vzájemné nepochopení je téma rovnocenné výjevům z let čtyřicátých. 

Vyprávěcí roviny jsou dvě; jedna v er formě, druhá v ich fonně, což knihu 

zvláštním způsobem rozčleňuje. К tomuto napomáhá ještě grafické řešení: nejedná 
s e o klasický komiks, Maus jakoby se rozpadal do jednotlivých komiksových 
stnpů, t u j e přerušen výjevem ze současnosti, tu si otec ve vyprávění vzpomene na 

Jmý okamžik a tento projev je zachycen i ve výtvarné stránce. 

Ta je vůbec zajímavou součástí tohoto grafického románu. Spiegelman pro 

svoje vyprávění použil bajkový postup - lidé jsou v knize znázorňováni jako 

zvířata, pro Poláky vybral prasata, pro Němce kočky a pro Židy, jejich oběti, zvolil 

formu myší. Tyto dvě ikony (kočka a myš) není třeba dále vysvětlovat, Spiegelman 

uavázal také na jejich dosavadní znázorňování (vzpomeňme na Torna a Jerryho40, 

kteří jsou v americkém prostředí známi více než půl století, Myšák Mickey Walta 

^isneyho fungoval už ve třicátých letech jako protifašistická propaganda41), jen je 
naPlnil zcela novým a nezvyklým obsahem. Opustil zcela satiru a nadsázku 

spojovanou s novodobými bajkami, jeho myši jsou vypravěči těch největších hrůz, 

-iakých byl člověk svědkem. 

Kniha v době svého vydání šokovala. Svou působivost rozhodně neztratila 

ani dnes, ale je nutné připočíst i místo jejího vzniku. USA jsou jiná kultura, komiks 
J e jiné kulturní médium. Spiegelmanův Maus působil jako rána kladivem. Ve druhé 

knize autor reflektuje svůj názor, sám vypráví v ich-formě o tom, jak se к jeho dílu 
p°stavila veřejnost, o odmítavém postoji mladých Němců, kteří nechtějí nést 
k°bktivní vinu za něco, co se stalo před jejich narozením. Reflektuje dotazy 
n°vinářů tázajících se, co chtěl Mausern vyjádřit. 

lom , . ; v r f i r e 1942 V časopise OUR GANG #7 a stali se během 
krátké a ^ s e l i a stránkách konuksu objevili v roce i н 
41 v l d ° ï y n ejpopulámčjší zvířecí dvojicí v USA č l á k u n č m e c k é h o Pomořanska datovaný do 
P o , I r U d m h Ľ k n i h y M a u s S e ° b j e V U j e C , t a t hnľeiší ideáľ který sc kdy zrodil... Zdravé cítění napovídá 

t ř , C á t ý c h l e t : ..MySák Mickcy .,c ten ^ d e ž i , ž e tato ohyzdná havěť, největší 
b;icilo ' 1 e z a v i s l e mysHcimu mladému muzi a yesKerc židovskými snahami učinit z lidu 
2vé i p 0 S l č v říši zvířat, nemůže představovat idealm typ živočtctia... . 

• Hrvč s Myšákem Mickeyem! Noste hákový kriz! 
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Art Spiegelman se přiznává, že neví. Maus primárně nevyjadřuje postoj, 

Maus je zpověď a výpověď v jednom, Art se snaží pochopit hlavně sám sebe a to, 

co cítí ke svému otci a svojí matce, která spáchala v roce 1968 sebevraždu. Z této 

události obviňuje sebe i otce a nakreslení tohoto komiksu je pro něj jakousi terapií. 

V pasážích o holocaustu nepřináší kniha žádné nové poznatky, například 

popis řádu plynových komor se do detailu shoduje s popisem v Lustigově Kateřině 

Horovitzové, jen médium je odlišné. Komiks nemá tolik omezení jako beletrie a při 

užití myší namísto lidí jich má ještě méně. 

Možná jsou však právě ony pasáže s Vladkem, které vyzařují tragikomiku 

života, důvodem, proč kniha tolik zaujala a proč byla v souhrnu přijata tak kladně. 

Není to pouhý popis válečných běsů, ale také příběh o tom, jak to bylo dál, 

propojení se současností, s generací dětí válečných obětí a s tím, co zanechala válka 

v myslích lidí. 

Maus v osmdesátých letech přinesl popularitu civilnímu komiksu, jenž si 

získává nové a nové čtenáře po celém světě. 

Narativním stylem a atmosférou na Spiegelmana asi nejvíce navazuje Chris 

Ware, jenž ve svém Jimmym Corriganovi také řeší mezigenerační problém, a le je 

kupodivu ještě více depresivní, ač se nejedná o vyprávění válečné. Maus u nás 

vychází roku 1997 v nakladatelství Torst (díl druhý o rok později). Nejde sice o 

vydavatele, jenž by byl na komiksy zaměřený, ale vydání a přijetí této knihy mu 

zajistilo právě působení druhé komiksové vlny u nás. Přestože se náklad vyprodal42 

a o „Myši" se v literárních kruzích ví, dalo by se očekávat, že pokud by vyšla dnes, 

byla by přijata poněkud vřeleji. 

Překlad Jana Macháčka a Jiřího Zavadila je velmi dobrý, o vhledu do díla 

Arta Spiegelmana hovoří i fakt, že Jan Macháček uskutečnil s autorem zasvěcené 

interview, které vyšlo v Respektu č. 43, ročník 1994, celé tři roky před samotným 

vydáním. 

42 Dolisk Mausc se vyprodal na jaře roku 2005. Je to vlastně první ze zásadních komiksu, které u nás vyšly 
můžeme si podle tolio vytvořit alespoň přibližnou představu o prodejnosti komiksu v Čechách. Komiks u nás 
tedy neznamená to. co všude jinde ve světě - velký obchod, ale pomalu se rodící odvětví, do kterého je třeba 
bodně investovat s návratností v horizontu několika lot. Jsou zde i výjimky, ale spíše se přikloňme ke 
zkušenostem s Mausern. 
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Garth Ennis 

Během roku 2004 se vydání dočkal také jeden z nejpopulárnějších akčních 

komíksových scenáristů. Nakladatelství s ním dlouho váhala, jelikož jeho osobitý 

styl humoru rozhodně není určen pro každého. Jedná se o libretistu Gartha Ennise, 

původem Brita, jenž se proslavil vzkříšením komiksové legendy Punisher a ke 

slávě pozvedl sérii Hitman, Hellblazer. Ale největší jeho dosavadní úspěch je zatím 

série Preacher (Kazatel), která je natolik kontroverzní, že se jí nechtěl mimo jiné 

pro obtížnost užívaných vulgarismů chopit žádný překladatel. 

Punisher43 

S Punisherem se v české mutaci setkáváme poprvé. To, že jej vydává Marvel, 

znamená, že patří pod hlavičku autorského světa Stana Leeho, stejně jako Spider-

Man nebo X-man. Na rozdíl od jmenovaných tento superhrdina neoplývá žádnými 

nadschopnostmi. 

Vůbec poprvé se objevil roku 1974 na stránkách Úžasného Spider-Mana, kde 

působil coby Spider-Manův nepříliš silný protivník. Postupně si na komiksových 

stránkách budoval jisté renomé, až roku 1986 obdržel vlastní řadu, kde se jeho 

krvežíznivý charakter rozvinul naplno. 

Legenda: Franc Castle (Punisher) svůj život zasvětil pomstě, jak napovídá i jeho 

hrdinské jméno; jeho rodina byl zavražděna mafií při náhodném střetu. Jako 

vysloužilec z Vietnamu se Castle rozhodne pro mstu. 

Svět Marvelu nebývá obvykle krvavý, ale Punisherova postava vznikla 

v létech sedmdesátých a do doby vzniku dokonale zapadá. Drsní policajti i padouši 

se silnými auty byli v tomto údobí na vrcholu slávy a Punisher se k nim přesně 

hodí. Rozhodně se nejedná o vysoké umění. Syžet příběhu je velmi jednoduchý. 

Punisher se vrátil do města ovládaného mafiánskou rodinou. 

Tato kniha je počátkem resuscitačních snah o znovunastartování Punishera 

po ochladnutí čtenářského zájmu na přelomu osmdesátých a devadesátých let 

25 Viz výše obrazová příloha čís. 5 
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minulého století. Podle ohlasů se jedná o pokus úspěšný. Relativně obstojně se 

prodává i na českém trhu, kupodivu lépe než Ennisův literárně vybroušenější 

Hitman. Tento „book" zaujme především moderní komiksovou kresbou Stevea 

Dillona, jenž se do povědomí fanoušků zapsal u nás zatím relativně neznámou sérií 

Hellblazer (v magazínu Crew2 č. 4 vyšla jedna epizoda). Přesná linka a smysl pro 

jemnou ironii v kresbě posouvá komiks lehce nad hranici průměrnosti, к dobrému 

dojmu přispívá i zkušeně napsaný scénář Gartha Ennise, který má až tarantinovský 

talent pro tvorbu zápletky. 

V knize se dá dokonce nalézt i jemný náznak druhého plánu. Po vzoru 

hlavního hrdiny se v komiksu objevují další postavy, jež berou spravedlnost do 

vlastních rukou a omlouvají své jednání právě existencí Punishera. Tento motiv je 

dořešen v knize druhé. 

Punisher 2 
Nepokračuje v atmosféře dílu prvního, posouvá se literárně kamsi za 

„pulpovou" povídku. 

Ennis sesadil Punishera z postu hlavního hrdiny, ten se stane jen 

katalyzátorem děje. Do popředí příběhu se dostávají podivné postavy z Punisherova 

okolí, lidé ztracení v okolním světě, kteří přišli o iluze, ale zbyly jim stále ještě 

ideály, kterých se snaží všemi silami držet. 

Prostor dostanou také noví mstitelé z první knihy - trojice charakterů bez 

jakékoli velikosti či literární hloubky, což se zdá být autorovým záměrem. Ve 

srovnání s nimi vyhlíží Punisher jako pravý kladný hrdina triviální literatury, což je 

sice prvoplánové, ale čtenářsky zajímavé. 

Tímto se Punisher dostává do zajímavé polohy, kdy je vztah obsahu a formy 

poněkud neobvyklý. Poučení sdělované tarantinovským stylem vyznívá poněkud 

rozpačitě. 
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Hitman 
Pro Hitmana si Garth Ennis vypůjčil jako kulisu Batmanovo temné město 

Gotham. Nezvyklé prostředí a nezvyklá postava. Hitman není klasický superhrdina, 

v devadesátých letech se superhrdinské komiksy snažily oprostit od všemožných 

klišé včetně klasických kostýmů. Jako vzor pro Hitmana posloužily spíše filmy 

Quentina Tarantina než Návrat temného rytíře. 

I přes to má Hitman rentgenový zrak a ovládá telepatii. К vnějším atributům 

patří dlouhý plášť a černé brýle. Ennis zde ale posouvá žánr dál nejen ve stylu 

oblékání. Devadesátá iéta - doba postmodernú Hitmana nespaluje mesiášský 

komplex, ale pokračuje dále v předchozím povolání. Hitman je lovec lidí. К dalším 

charakterovým vlastnostem patří pohrdání jakýmikoli autoritami a přesvědčení o 

vlastní dokonalosti, ale přesto se řídí vlastním morálním kodexem, jenž je sice 

poněkud pokřivený, ale o to větší plastičnost dodává postavě (za všechny jedno 

pravidlo: Nikdy nezabije člověka, o kterém si myslí, že je dobrý. Díky telepatii má 

rozhodování podstatně ulehčené). Klasický hrdina minulého desetiletí, jedna 

z nejlepších novodobých postav v komiksu. 

Ennis jej dokonce přibližuje čtenářům atributy všedního života, holduje pivu, 

pokeru a ženám (právě s těmi měli superhrdinové let minulých největší potíže). 

Autor zdařile vytvořil reálný lidský život, který je pozoruhodný svou všedností. 

Všedností tarantinovského rázu. 

Tento příběh je starší než Ennisův Punisher, spolupracoval na něm se svým 

dlouholetým „spolukreslířem" Johnem McCreaem, kteiý dodává komiksu 

atmosféru. 

Preacher - Kazatel 

Ne j kontroverznější dílo Gartha Ennise. Hrubá mluva, obscénnosti, černý 

humor. Silná nadsázka provázející celé dílo proměnila sérii v kult už během 

sešitového vydávání. 

Legenda: do těla kazatele Jesse Custera vstoupí potomek anděla a démona -

bytost zvaná Genesis. Etéhem zjevení srovná se zemí kostel plný lidí, což již na 
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počátku předznamenává, v jakém duchu se celý příběh ponese. Genesis uprchlé z 

nebes dává Kazateli schopnost Hlasu božího. Náhoda svede na místě „nehody" ve 

stejný čas Jesseho exmilenku Tulip, nyní nájemnou vražedkyni, a další postavu -

morbidního, obhroublého, při tom přátelského irského upíra Cassidyho. 

Ennis zde ukazuje Ameriku s neuvěřitelnou nadsázkou, která se ale na druhý 

pohled nepříjemně podobá skutečnosti. To, že se v DAlasu objeví božská bytost, 

slouží autorovi společně s přímočarostí tamních obyvatel za skvělou kulisu pro 

vulgární, krvavou a přitom kvalitní pulpovou podívanou. 

Preacher vycházel v nakladatelství Vertigo proslaveném bizarními komiksy, 

které by jinde nevydali. Kazatel se do jejich stáje hodí dokonale. Je přímo 

přeplněný podivnými charaktery, jež jsou však díky autorově sugestivitě natolik 

opravdové, že je čtenář nucen připustit si obavy z jejich existence. Ennis umí 

postavit i absurdní situaci tak, že působí věrohodně. V tom skutečně připomíná svůj 

vzor Quentina Tarantina. Jejich styl komiky je podobný, jen Ennis má v komiksu 

volnější ruku. К atmosféře, podobně jako u Hitmana, přispívá kreslíř Steve Dillon. 

Ennisovy preacherovské motivy bychom nenazvali klasickými. Hory mrtvol, 

lidská zrůdnost, humor nejčernějšího ražení... Otázka však zní, jak s nimi pracuje? 

Jde o ono pověstné balancování na hraně. Církev, homosexualita, policie, vláda a 

FBI - instituce, o kterých se lidé běžně baví. Ennis boří mýty, které o nich byly 

stvořeny, mýty samotné demytizuje a předkládá čtenáři, jak skvěle se při tom baví. 

Používá schéma černé grotesky, žánru, jenž neuznává žádná schémata, kde je 

všechno dovoleno. Je jen otázka, zda nezašel příliš daleko, zda čtenář dokáže 

odhlédnout od velice drsné formy a vychutnat si více než dobře sestavený a 

vypointovaný příběh. 

Preacher není čtení pro každého, i když je dobře napsán jak literárního, tak z 

myšlenkového hlediska, ale je to důvod, proč Kazatel získal svoje pevné místo ve 

fenoménu jménem komiks. 
v 

Překladu se po dlouhých průtazích chopil Štěpán Kopřiva. Podotkněme jen, 

že se jedná o dílo, v němž se vyskytují tři nářečí, z nichž ani jedno nemá v češtině 

ekvivalent, zajisté není úkol jednoduchý. Co se převodu vulgarismů týče, zdá se, že 

67 



Kopřivová slovní zásoba je na tom více než dobře, ale udržet kvalitu a barvitost ve 

všech dílech bude úkol velice obtížný. 

První kniha, sedm prvních sešitů, tvoří uzavřenou epizodu, ale také otvírá 

prostor pro další příběhové zvraty. 

Další komiksy 

V průběhu let se objevily i komiksy, které svou slávu budovaly současně jak и 

nás, tak v zahraničí. K nim patří i Hellboy, jenž začal vycházet přibližně v čase 

počátků vydávání časopisu Crew, na jehož stránkách se objevil. Dnes se jedná o 

opus v součtu několika set stran a dočkal se také úspěšného filmového zpracování. 

Svou povahou přesně odpovídal tomu, nač se magazín Crew na počátku svojí dráhy 

soustředil. Dynamický příběh i kresba, akce, krátké příběhy. Postupem času se toto 

změnilo jak u H ell boy e, tak i и nakladatelství Crew (i když Hellboy přešel pod 

křídla Comics Centra). Hellboye tak můžeme brát jako jistou paralelu vývoje 

komiksu u nás. Z krátkých a divokých epizod dosáhl jisté košatosti a ucelenosti 

snoubené s vyvážeností. A stejně jako naše komiksová scéna, i Hellboy má ještě 

kam růst. 

Hellboy44 - Spoutaná rakev 

Je dílem komiksového malíře a scenáristy Mikea Mignoly a patří к 

nejvýraznějším komiksovým počinům devadesátých let. Jako u mnoha dalších děl 

minulého desetiletí můžeme jednoduše použít škatulku postmodernismu. Jenže s 

Hellboyem to zas tak jednoduché není. Mignola v něm doopravdy navazuje na 

různé směry - můžeme tušit jak vliv duchařských příběhů devatenáctého století, tak 

stopy gotického románu - a na různé autory (především na Jacka Kirbyho). 

Nejvyšší měrou je však Hellboy právě Mignola sám o sobě, jeho vlastní promítnutí 

44 25 Viz výše obrazová příloha čís. 5 
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se do světa komiksu, osobité a nezaměnitelné dílo, což ho oné dnes často posměšné 

nálepky postmodernismu zbavuje. 

Mignola zastupuje nepočetnou skupinu autorů, kdy je s komiksem spojeno 

pouze jediné jméno. Na Hellboyovi sice pracovali i jiní lidé, ale vždy za bedlivého 

dozoru samotného autora. Autor je čtyřicátník žijící v USA, před Hellboyem 

pracoval například pro DC comics, kde psal a kreslil mimo jiné i Batmana. Tehdy 

se pomalu ale jistě tvořil jeho nezaměnitelný styl, který vykrystalizoval v roce 1993 

právě v „Pekelníčka". 

Kresba se může zdát poněkud hranatá, místy hrubá, ale na druhý pohled je 

jasně vidět, jak dobře se v tomto případě snáší kombinace příběhu a obrazu. 

Mignolovu linku bychom s trochou nadsázky mohli nazvat gotickou. Alan Moore o 

této kresbě napsal, že je jako stvořená pro ztvárnění scén osvětlených plameny 

požárů, a dokonale tak shrnul celkovou atmosféru celé řady. 

Mignola o sobě říká, že miluje kreslení monster. Studie ze závěrečných 

stránek jeho komiksů o tom nejen svědčí, ale také podávají důkaz, že monstra jsou 

to, co Mignola doopravdy umí. A protože sám hlavní hrdina je „pěkné" monstrum, 

je jasné, že každý panel vzniká s láskou. Je to poněkud bizarní, ale к pochopení 

stačí nahlédnutí do jakéhokoli sešitu. Při pohledu na červeného ďasa s upilovanými 

rohy, kopytem, dlouhým ocasem a kamennou rukou pochopíte, proč se série stala 

jednou z nepopulárnějších v uplynulé dekádě. Ostré kontury a temný náboj, napětí, 

gotická atmosféra, cosi, co Hellboye spojuje s Batmanem, ale je zde cítit svěžest a 

novost. 

Legenda: Podle scénáře rozměrného opusu, jímž se za zhruba deset let 

Hellboy stal, vyvolal rudého démona z pekel v roce 1945 kněz Rasputin, toho času 

ve službách Adolfa Hitlera a jeho tajného projektu Ragna Rok, jenž mu měl 

pomoci zvrátit výsledek války. Na Zemi měl být přiveden zvěstovatel apokalypsy a 

soudného dne. Místo něj se objevilo pekelné dítě. A k tomu se nezhmotnilo v 

táboře nacistů, ale u spojenců. Hellboy vyrůstal na americké vojenské základně pod 

přísným dohledem vědců a vyrostl z něj nejslavnější a nejúspěšnější vyšetřovatel 

paranormálních jevů na světě. 
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Dalo by se očekávat, že literární postava Hellboye bude vnitřně rozvrácená a 

bude přemýšlet o svém místě na zemi. Neví toho moc o svém původu, ale jediný, 

kdo má pochyby, jsou jeho nadpřirození protivníci. Postava Hellboye si starosti 

nikdy nedělala. Hellboy dělá jen svou práci a dělá ji dobře. 

Mignola vytvořil zvláštní svět, v němž se zajímavým způsobem proplétají 

mytologie i nové mýty různých národů, historie s pseudohistorií mají rovnoprávné 

postavení, boj dobra se zlem je veden po celém světě a Hellboy musí být všude, 

aby ve vyčerpávajícím zápase zasadil svou tajemnou kamennou rukou rozhodující 

úder. Pro čtenáře je sympatické, že zpravidla nevítězí pomocí nezdolné chytrosti a 

síly, leč mnohdy pouhou náhodou a s velkým štěstím. 

V poslední Hellboyovské knize se objevuje znovu (již ve druhém českém 

překladu) povídka Mrtvola, variace na irské téma, kde Mignola využil irského 

folklóru. Ústřední motiv je z legendy Teig O'Cane a mrtvola, což je klasická lidová 

pověst s plněním úkolu v centrální rovině příběhu. Hellboy, zcela poučen pravidly, 

je vyslán, aby zachránil dítě unesené „malým lidem"; aby je únosci vydali, musí 

hrdina do kuropění pohřbít mrtvolu karbaníka. Klasický lidový syžet však Mignola 

zpracovává zcela po svém. Hellboy nevynechá jedinou příležitost, aby se v lehkém 

duchu nedotkl mytologie. Mignola také překonává prvek pokušení, nutný pro 

lidovou pověst - Hellboy dobře ví, že musí splnit úkol. To poněkud staví celé 

schéma naruby: kde by člověk váhal, rudý ďábel nehne ani brvou. Přesto je však i 

zde ovlivňován magickou trojkou, tři hřbitovy jsou plné a Hellboy kráčí dál. 

To je „ne-přínos" Mikea Mignoly. Hellboy nikdy nenarušuje schémata daná 

po staletí historií. Vždy se začlení do příběhu, přebírá na sebe roli dobrého a 

poctivého hrdiny, tak trochu Hloupého Honzy. Čtenář dostává do nikou koláž, 

která nejen pobaví, ale zaujme citlivým uchopením reálií. 

Ve stejném duchu jsou vedeny i ostatní knihy tohoto komiksu, upřímně se dá 

říci, že nakonec splývají v jednu knihu sne zrovna nejjednodušší možností 

rozlišení. Nejlépe nakonec doopravdy vycházejí ony krátké povídky, které 

nestihnou ztratit na údernosti a nezakalí čtenářský zážitek. 
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Jak je to s Hellboyem u nás? Zas tak neznámý tu také není. Již v roce 1997 

vyšel v druhém čísle komiksového časopisu Crew Mignolův nej oblíbenější 

„kraťas" Mrtvola a pak už naše komiksová nakladatelství neopustil. К dnešku vyšly 

už téměř všechny příběhy, z Crewe se však Hellboy přestěhoval do Comics Centra, 

kde se jej ujal překladatel Zeměplochy - Jan Kantůrek (těsně předtím se v jeho 

překladu objevila jedna povídka v posledním čísle Crewe, než z ní odešel Václav 

Dort a další). 

V Čechách již vyšly4""1 všechny komiksové knihy s Hellboyem v hlavní roli. 

Zajímavým počinem jsou komiksy z pera J. Michaela Straczinskeho. Ten 

používá poněkud komerčnější stezky, jak v komiksu vyjádřit svoje myšlenky, ale zdá 

se, že čtenáři jeho díla uznávají a čtou rádi. U nás vyšly dva jeho tituly: Spider-

Man: Návrat a Krajina půlnočních stínů. 

Krajina půlnočních stínů 

J. Michael Straczynski (17. 7. 1954) je nejen uznávaný komiksový tvůrce, 

ale je znám i z televizních seriálů Jake a tlusťoch, ale především z fanoušky 

opěvovaného Babylonu 5. V každém případě se jedná o vypsaného autora, který ví, 

co chce, a pokud řekne, že na knize pracoval dvacet let, dá se předpokládat, že se 

nejedná o prvoplánovou všední četbu. 

Jenže právě tak na první pohled Krajina půlnočních stínů působí. Popová a 

„sladká" kresba Garyho Franka a dokonalé počítačové kolorování na první pohled 

naprosto nekoresponduji s obsahem. Ale možná to tak není. Krajina je jako mince, 

má dvě strany. A bylo by proto nerozumné domnívat se, že kresba nemá své 

opodstatnění. V druhé půli knihy se zdá, že obsah a forma jsou více spjaty. 

Ale stejně se zaiisté najdou mnozí, kteří by preferovali kresbu Michaela 

Zulliho (Sandman, Poslední pokušení), která působí expresivněji a korespondovala 

by již od začátku, jak je možné přesvědčit se v krátké povídce vytržené odkudsi z 

^Hel lboy (Crew. Praha I У98)Гнс11Ьоу - Sémë zkázy (Calibre. Praha 2002), Hellboy - Spoutaná rakev (Comics 

Centrum 2004). 
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děje, kterou můžeme nalézt jako bonus na konci knihy. Jako námitku proti Zullimu 

můžeme zase říci, že jeho kresba není určena pro široké masy. Takže v protikladu 

zde stojí srozumitelnost a expresivita. Kde je správné řešení, se dá určit jen velmi 

těžko. 

Podobné je to i s příběhem. Začátek je z klasické detektivky, záhy se ale 

obrací na zcela jinou notu. Straczynski začíná pracovat s archetypy. Je ale otázka, 

jak dobře se mu to povedlo. Krajina půlnočních stínů nemůže uniknout částečnému 

srovnání s Gaimanovým Nikdykde. Srovnání však není možné, ačkoli v obou 

dílech se nalézá svět pod světem, oba řeší propad ze světa viděného a všedního do 

světa surrealistického, pitoreskního. Gaiman zvládl atmosféru, ale je pravda, že se 

jedná o beletrii. Straczynski si vybral komiks a jiné vysvětlení mezisvěta - ten je v 

Krajině sociálně-psychologický, zatímco v Nikdykde magický. Je ale možné, že styl 

je zvolen zcela správně a má vyjadřovat klišé a „nalakované" americké prostředí, 

tak konformní a tak moc ploché. Pokud tomu tak je, bylo by vhodné použít trošku 

více ironie pro snazší odhalení. 

Proto je zajímavé, že autor o knize piý přemýšlel dvacet let. Můžeme poznat, že 

chtěl sdělit více, než se mu povedlo. Jak už bylo řečeno, Straczynski pracoval pro 

televizní seriály. Krajina půlnočních stínů působí přesně seriálovým dojmem, ale 

zdá se, že jste některé díly zkrátka nestihli. Jakoby autor vypouštěl kapitoly, jež 

přímo nesouvisejí s dějem, ale přece jen přinášejí informace důležité pro pochopení 

autorského světa. 

Nalézáme pouze tři výjimky: u již zmíněné závěrečné povídky, která 

dosahuje ve vypointování sandmanovské velikosti (možná až plagiátorské). Další 

dva pokusy již tak povedené nejsou a donutí děj ke zvolnění tempa a čtenářskému 

pocitu nenáležitosti. Je to okamžik, v němž se Straczynski snaží vysvětlit funkci a 

systém svého mezivěta, к čemuž použije i platónské podobenství o jeskyni. O 

umístění tohoto podobenství zde můžeme také polemizovat. 

Ale vysvětlení takové narativní techniky je docela prosté. Krajina 

půlnočních stínů BYLA zamýšlena jako rozsáhlý seriál. Původně měly vyjít další 
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doplňující příběhy, další souvislosti. Bohužel však nakladatelství, jež 

Straczynskeho vydávalo, zkrachovalo. Proto se jedná v podstatě o torzo. 

Krajina sice dává tušit obrovské množství stínů, nutí к zamyšlení, ale je 

nedotažená. Autor hned na začátku opouští čas lineární а к vykreslení metafory 

používá čas cyklický. Motiv cesty je zde zacyklen také a nad dějem se proplétá 

křesťanský mýtus. Všechny tyto motivy a mnoho dalších pramení z autorových 

životních zkušeností, z jeho osobních zážitků se sektami a pouličním životem v 

USA. К pochopení a uchopení je zapotřebí životní nadhled, vztah hlavního hrdiny 

ke světu, v jeho žebříčku priorit - to vše vyjadřuje jistou vyzrálost, přesto je však 

okolnostmi přetvořen a s tím i jeho nahlížení a chápání světa. 

Stejně tak je to se Straczynskim. Vidí svět zcela jasně, našel svou pravdu, 

kterou se snaží sdělit. Je jen otázka, zda je jeho pravda sdělitelná všem. Rozhodně 

se jedná o knihu s poselstvím. A jako u každého „velkého" poselství je třeba otevřít 

široce oči a nechat je na sebe působit. Straczynski opustil moderní dobu, aby se 

vynořil v magickém čase, aby na troskách civilizace nechal znovu a znovu ožívat 

Lazara vyčkávajícího na smrt, aby anděl strážný putoval světem s člověkem, jenž 

ztratil svou duši, ale ještě stále má naději, kterou ostatním bere Ďábel potulující se 

ulicemi. Pokud Straczynski uspěje, naděje se vrátí. 

Nakladatelství Comics Centrum odvedlo se Straczynskim dobrou práci. 

Krajina je jedno z největších děl žánru, které kdy bylo převedeno do češtiny. 

К tomu se jedná o první bezchybné vydání; tým si dal práci, aby opravil všechny 

autorské chyby, i redakční práce je velice čistá. 

Ale i přesto je poněkud překvapením, že právě tato kniha získala cenu Konrád 

za nejlepší komiksový titul za rok 2004. Lze se jen dohadovat, zda doopravdy na 

čtenáře zapůsobilo lehké klišé příběhu, či zaujala velká pestrost publikace. Tak či 

tak čtenářská cena byla udělena. 

Jedním z nej zajímavějších přeložených projektů nejen za rok 2004, ale 

v polistopadové éře komiksu u nás vůbec, je autorský komiks Ch rise Ware ho: 
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Jimmy Corrigcm, jenž vzbudil pozornost nejen na zdejší malé komiksové scéně, ale 

také v masmédiích. 

Nejchytřejší kluk na světě46 

Chris Ware je v současné době jedním z nejznámějších autorů nehrdinských 

komiksň, které tvoří protipól ke klasickým příběhům s nadlidmi v hlavních rolích. 

V devadesátých letech stvořil postavu Jimmyho Corrigana, jež si zanedlouho 

získala velký čtenářský ohlas. 

Už podtitul tohoto románu v obrazech dává superlativem v kombinaci s 

přebalem knihy klíč к autorovu záměru. Dokonce i obálka je neobyčejná. Pokud je 

rozložena (cca formát A3), jsou na ní к nalezení pitoreskní vystřihovánky a navíc 

šest nonnostran textu, jejž tam Chris Ware umístil jako prolog svého díla a návod к 

jeho čtení. To samo naznačuje, že se nejedná o komiks klasického typu. Ba naopak, 

celé dílo je netradiční. Nejde ani tak o obrázky, jako spíše o text a o detaily. Kresba 

je úzkostlivě pečlivá, linky jsou rovné, dotažené do podrobností, zcela odpovídající 

povaze příběhu; pokud mají jít dvě čáry rovnoběžně, neodchýlí se o desetinu 

milimetru. Tak je to i s hrdinou samotným. Určil-li mu někdo, že půjde tudy, 

neodchýlí se také ani o píď. Představa, že by to udělal, mu nahání hrůzu, protože by 

někoho nepotěšil, stejně jako by čtenáře nepotěšila nepřesná linka. Vždyť přece 

hrdina i autor jsou hodní kluci! 

Román má autobiografické prvky. Chris Ware se se svým otcem prý za celý 

život viděl pět hodin. Jimmy s ním stráví dva dny. Není již asi nutné podotýkat, že 

se jedná o velmi netradiční a alternativní dílo jak námětem, tak zpracováním. Kdo 

je tedy ten nejchytřejší kluk na světě? 

Šestatřicetiletý Jimmy Corrigan je archetyp nesmělého muže 

poznamenaného izolační výchovou své matky, muže se spoustou psychóz, za které 

vděčí prostředí, z něhož pochází. Patří k oné generaci amerických mužů, jež 

vychovaly pouze ženy a kteří vlastně nevědí nic o životě tam venku, pokud se o 

tom nedočtou v komiksech. Nevolá-li Jimmy alespoň jednou denně svojí matce, 

vyvolává to v něm pocit provinění. Je velmi úzkostlivý. Není schopen podívat se 

25 Viz výše obrazová příloha čís. 5 
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ženám do tváře. Tento motiv je výtečně zachycen i v grafické podobě románu. Za 

celou dobu se nesetkáme ve vyprávění s jedinou ženskou tváří kromě tváře 

hrdinovy sestry. Ženy vidíme vždy jen otočené, nebo jen ve výřezu. I toto okamžitě 

vyvolává horečnaté představy hlavního „nehrdiny". 

Jediným spojením Jimmyho s „chlapáctvím" byl opět komiks. Občas se 

Jimmymu stane, že se zapomene, a vyprávění sklouzne na chvilku do smyšleného 

vesmíru, kde žije Superman, kde se umí podívat ženám do očí a nevolá své matce 

každý den. Tyto i všechny ostatní stránky obsahují nějaký psychopatologický jev či 

jinou úchylku typickou pro Wareovy hrdiny. 

Corrigan patří do stejné kategorie jako hrdinové Chucka Polahniuka. I on 

řeší existenciální problém - co se svým životem, který už dávno není Jeho", ale 

patří ženám, které nás porodily a vychovaly. Jen Palahniukovi hrdinové jsou 

rebely. Zjistili, že spasení naleznou v sebedestrukci. Wareův Jimmy si něco 

takového ani nedovolí představit. Před Palahniukovými postavami by se zděšeně 

chytil za obě tváře, zavřel oči a z nosu by se mu spustila krev. Jimmy je hodný 

kluk! 

Ale Ware jde ještě o krok dál. Jako zrcadlo nastaví čtenářům životní příběh 

Jimmyho Corrigana staršího, šestadevadesátiletého děda našeho nehrdiny. Děj se 

odvíjí v roce 1893, kdy se v Chicagu odehrála Světová výstava. Tento Jimmy je 

opakem toho prvního. O matku přišel při narození, a to mu otec neodpustil do 

posledního okamžiku jejich společného života. Příběh chlapce původně z vyšší 

střední vrstvy, к němuž je otec přehnaně přísný, příběh chlapce, jenž ví, že je 

rasově nadřazený, je hrdý na svůj původ, ale který touží po kousku lidského tepla, 

jen neví, jak to dát najevo. Příběh dětského hrdiny končícího v sirotčinci. Nakonec 

se oba Corriganové setkají v první a poslední den, kdy Jimmy spatří svého otce. 

Stejně jako se setkají i dvě dějové linie, které do sebe ale nezapadnou tak, jak 

bychom čekali, ale jen se ostýchavě přiblíží, rozpačitě zakašlou a jdou opět jiným 

směrem přesně v duchu Warova příběhu. 

Celý román je sledem absurdních obrazů vyvolávajících ve čtenáři pocity 

úzkosti a studu, jaké musí cítit jeho hlavní hrdina. Kníhaje nejdivnějším počinem, 
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jakého jsme u nás v komiksu a nejen v něm mohli být svědky, je to ale ten typ 

podivnosti, nad kterým zůstává rozum stát a vrací se к němu stále znovu a znovu. O 

jeho síle hovoří i cena časopisu Guardian za nejlepší prvotinu roku 2001. Pokud 

čtenář nad knihou ucítí rozpaky a jeho názor na knihu bude roztříštěný jako je 

kniha sama, ocitl se přesně tam, kde jej Ware chtěl mít. 

Na scéně se objevilo něco velmi zásadního, s čím asi spousta lidí nesouhlasí, 

ale v žádném případě to nemůže popřít a přejít bez povšimnutí. Jimmy Corrigan je 

totiž nejchytřejší kluk na světě. A k tomu je velmi milý, což jsou dvě informace 

naprosto vystihující celou knihu. 

Český překlad je opět dílem Viktora Janiše. 

Adaptace literárních předloh 

Nakladatelství Netopejr se v komiksu pokouší o vydávání nového subžánru 

na našem trhu. Jedná se o komiksy podle literární předlohy, jež jsou v anglo-

americkém prostředí velmi populární. Netopejr vsadil na dva tituly, které jsou u nás 

prověřené a jeho volba se ukázala jako správná, obě knihy mají komerční úspěch. 

První z nich je Kafkova Proměna v podání Američana Petera Krupera, která vyšla, 

stejně jako v USA, v roce 2004. Malíř se narodil roku 1958, užívá karikující 

černobílou kresbu, která obstojně koresponduje s Kafkovým časoprostorem, 

překlad Viktora Janiše je originální poetice také uzpůsoben dostatečně. Přesto se 

český čtenář nemůže ubránit pocitu, že zpracování chybí něco neurčitého, pociťuje 

rozpaky z příliš karikaturních ztvárnění postav a cosi jako vlastenecký pocit, že 

autor se sice ztotožnil s proměňovaným Řehořem, ale ne už s prostředím střední 

Evropy přelomu 19. a 20. století. Stejně se jedná o dílo zajímavé, a to hlavně v 

oblasti grafického zapracování textu do děje příběhu. 

Druhý titul - adaptace Pratchettova románu Stráže! Stráže! z velice 

populární Zeměplochy - je prověřený také více než dostatečně. Titul si čtenáře 

našel, ale cílová skupina měla problém s přijetím grafického ztvárnění Grahama 
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Higginse47, které je jakýmsi mezičlánkem mezi dvěma mnohem slavnějšími 

ilustrátory Zeměplochy, jimiž jsou Josh Kirby a Paul Kidby. Překladu se pro 

jednou nechopil Jan Kantůrek, dvorní překladatel Zeměplochy, ale Viktor Janiš, 

který použil všechna jména, která se díky Kantůrkovi stala nedílnou součástí 

českého vydání, ale mnoho ze slovních hříček řešil lépe než překlad předchozí. 

V těchto dvou titulech nalezl český komiks důležité obohacení a možná i 

novou cestu, která napomůže jeho rozšíření do jiných čtenářských sfér. Ukázalo se, 

že adaptace jsou na trhu životaschopné a snad se dočkáme i dalších prací. 

Komiksová historie světa 

Za zmínku stojí také další projekt BB/artu, jímž je komiksová historie světa. 

Nepatří sice do komiksu superhrdinského, stojí trochu sttanou, ale svoje místo jako 

zástupce anglo-americké provenience zde má, tedy druh didaktického komiksu, 

který u nás má přece jen jistou tradici. 

Autor této publikace, Larry Gonick, studoval matematiku na Harvardu, žil v 

Arizoně, Massachusetts, Indii a Kalifornii a teď se věnuje převážně kreslení 

komiksů. S kreslením mamutího opusu (historie světa) začal v roce 1990. 

Nakladatelství BB/art zatím vydalo prvních čtrnáct dílů, sebraných do dvou knih. 

Celé Gonickovo dílo by mělo mít v českém vydání šest svazků. 

Gonick má o historii velice dobiý přehled. Je dokonce tak dobrý, že si může 

dovolit humorně glosovat, parafrázovat. К jeho postupům patří především užívání 

množství gagů oplývajících břitkostí a inteligencí. Zároveň se jedná o velmi dobře 

zpracovanou encyklopedii, která bohatě obsáhne učivo učebnic pro střední školy, 

ba ještě je množstvím informací překoná. 

Komiksová cesta výuky je typická pro USA, ale právě s historickým 

komiksem máme zkušenost i my. Obrázky z českých dějin a pověstí Jiřího 

Kalouska48 vyšly v komiksu a také formou grotesky, jež se zdá nejlepší formou, jak 

48Kalousck. J, Obrázky z českých dějin a pověstí. Albatros (Praha 1987) 
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dějepis zpopularizovat. Nezáživná data v učebnicích nejsou, zdá se, pro současnou 

mládež moc přitažlivá. Gonick toto překonal, ale přitom nenapsal zjednodušenou 

verzi dějin. 

Historie světa je sestavena velmi inteligentně a očekává od čtenáře jistý 

všeobecný rozhled. Neváhá přiblížit nejnovější vědecké teorie, spekulace historiků 

a vtipné narážky na dnešní svět, proto je velmi obtížné určit, ke komu je publikace 

směřována. Může posloužit pouze jako zábava, jako příjemné opakování i jako 

učebnice. Těžko soudit, na kterém z těchto polí nakonec zvítězí. K tomu, aby 

informace zazněly co nejúderněji, používá metodu přidání nějakého v podstatě 

nedůležitého detailu, který je sám o sobě zábavný, nebo jej ozdobí slovní hříčkou či 

jiným humorným prvkem. V důsledku si čtenář dokonale vzpomíná na zábavný 

motiv, ale s ním má neoddělitelně spojenu i informaci hlavní. 

Za zmínku rozhodně stojí Gonickův pragmatismus, se kterým přistupuje к 

mytickým a legendárním kapitolám historie, kdy neváhá velmi realisticky osvětlit, 

jak a proč to asi bylo doopravdy. Ocenit musíme i jeho vypravěčský a kreslířský 

talent. K tomu, že kniha působí tak přátelsky, výrazně přispívá i autorova příjemně 

působící karikující kresba, která však není urážlivá. Vypravěč dává historické 

události do souvislostí, což většina našich učebnic stále ještě neumí. Díky jeho 

odkazům se dají lehce pochopit vztahy mezi jednotlivými kulturami starověku, 

vztahy mezi historií, vědou a uměním a jsou velmi uchopitelné pro čtenáře. V tom 

je Komiksová historie jedinečným počinem, jenž svým čtenářům může posloužit к 

utřídění znalostí v otázkách dějepisu. 

Překlad: Tomáš Jeník, redakce textu: Richard Podaný. Bohužel je 

nutné konstatovat, že práce s textem není stoprocentní, v české mutaci je v prvním 

dílu к nalezení neúplná bublina nebo absence několika písmen. 
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Česká scéna - směr západ 

Komiksová kultura se v naši zemi vyvíjí poměrně rychle, fanoušků stále 

přibývá. Je to pochopitelně vzhledem к množství titulů, které u nás vycházejí. Ale 

jak je to s českými tvůrci? Pochopitelně se české komiksy objevují. Ještě před 

deseti lety však většina z nich napodobovala kresbu Káji Saudka, v jehož 

„diktátu" se nesla celá léta sedmdesátá a osmdesátá. V této tradici pokračuje 

například politický Zelený Raoul. Ale během posledních pěti let se začala 

objevovat nejmladší generace autorů, jež vyrostla s magazínem Crew v ruce, a 

proto již nevzhlížejí k Saudkovi, ale spíše к tvůrcům zahraničním. Je to opět důkaz 

návyku na západní kulturu, schopnosti reflektovat ji a snahy zapojit se do n i jako 

právoplatný společník. К poslednímu bodu se bohužel přibližujeme pouze velice 

pomalu. Po několika desítkách let absence, ba neexistenci komiksu jako takového, 

se nedá očekávat, že hned v první generaci tvůrců se objeví nový Frank Miller, i 

když je to v první řadě on, jehož mladí tvůrci napodobují. 

Jen málokdo dokáže najít osobitý styl obrazového vyjádření, jenž by zaujal a 

byl konkurenceschopný. 

Kromě několika pokoutně vydávaných časopisů amatérské kvality 

(Bedeman, Zkrat), se v posledních letech objevilo jen málo projektů, které si 

zaslouží pozornost. К jednomu z nich patří například komiks nakladatelství 

Labyrint Bílýpotok-Alois Nebel Jaroslava Rudiše a Jaromíra 99. Na první pohled 

je jasné, že malíř vychází z poetiky Franka Millera, snaží se o podobnou hru světla 

a stínu, ale jeho kvality nedosahuje. Tím, že kresba není millerovsky hranatá, 

získává sice něco vlastního, ale к označení osobitého stylu také rozhodně 

nedosahuje. 

Slibněji se jeví komiksové libreto Jaroslava Rudiše (autora ceněného 

románu Nebe pod Berlínem, Labyrint 2002), postmoderně psané příběhy plné aluzí 

zasazené do prostředí vesnice Bílý Potok v Sudetách. To je svou tematickou 

vděčností velice přístupné českému čtenáři a dokonce i nečtenáři komiksů. Rudiš 

čerpá z české minulosti, časovým zařazením se jakoby řadí к Saudkově generaci, 

ale využívá moderních technik narativních i již zmíněných grafických. 
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Bílý Potok je plánován jako trilogie, zatím jsou vydány pouze díly dva. 

Komiks s Aloisem Nebelem v hlavní roli je také nejúspěšnějším komiksem 

vydaným v Cechách během posledních deseti let vůbec. Největší zásluhu na tom 

bude pravděpodobně mít skvělá marketingová politika nakladatelství Labyrint, 

které se zatím marně snaží vyrovnat všechna další komiksová nakladatelství. Za 

všechno mluví čísla. Zatímco většina komiksů se u nás vydává v nákladu 2 000 

výtisků, kterých se prodá obvykle zhruba polovina, prvního dílu Bílého Potoka je 

prodáno asi 5 000 kusů. 

Je doopravdy otázka, jakým způsobem se to nakladatelství podařilo, zda díky 

reklamě v metru, nebo PR článkům v časopisech pro ženy (což jsou jediná 

periodika, která nemají ostatní nakladatelé recenzentský ošetřena). Faktem zůstává, 

že kresbu Franka Millera, ze které Nebel vychází, nezná u nás tolik lidí jako 

komiks Rudišův. 
* * * 

V poměrně krátké době se na české komiksové scéně objevily dva sborníky 

českých autorů (přelom 2004/2005). Jeden vydalo nakladatelství MOT a druhý 

zaštítil BB/art. Každý z nich sleduje poněkud jiné cíle a je určen odlišnému 

publiku. V obou nalezneme díla nejmladší generace autorů, někteří z nich dostávají 

touto cestou první „velkou" příležitost. 

Inseminátor 
První z nich, Inseminátor nakladatelství Mot, zaujme pevnými deskami a 

kvalitou zpracování, podvědomě na sebe bere úlohu jakéhosi manifestu českého 

komiksu konce dvacátého a začátku nového století. Je tak i koncipován, editoři 

vybírali pokud možno co nejznámější komiksové tváře, které si již během krátkého 

života této kultury stihly vydobýt nějaké jméno. Zároveň se snaží profilovat jako 

avantgarda i jako škola schopná konkurovat světovému komiksovému dění. 

Úvod almanachu Inseminátor proběhne ve snovém beztextovém komiksu 

autorské dvojice Tomáš Prokůpek a Tomáš Kučerovský. Oba zmiňovaní se 

věnují vydávání komiksové revue Aargh. Impresivní podívaná, která vznikala 

několik let, vizuálně rozhodně zaujme, se sémantickým pochopením je to už 
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poněkud horší. Rozhodně se nejedná o mainstreamový komiks, o což se autoři ani 

nesnaží. Celkový dojem je nad očekávání skvělý. 

Dalších několik kratších příběhů pro sborník obstaral Jiří Grus se scénáři 

různých autorů. Ten patří v současné době k nej výraznějším tvářím na české 

komiksové scéně a jako vůbec prvnímu se mu podařilo prosadit se se svým dílem i 

na stránkách jednoho z nejznámějších světových komiksových časopisů - v Heavy 

Metalu. Tam otištěná povídka Princip nepravděpodobnosti, jejíž scénář napsal 

Štěpán Kopřiva, se poprvé objevuje v české mutaci právě na stránkách 

Inseminátoru (mimo to vyšla ve světě v řecké a portugalské verzi). Povídka 

specifickým způsobem navazuje na gangsterské filmy, syžetem zde je bezpečné 

zabití nepohodlného svědka. Děj je dynamický, jak se od díla tohoto žánru čeká. 

Grusův styl se výborně hodí pro akční a dynamické komiksy a na vybraných 

ukázkách jeho prací je dobře rozpoznatelný stále ještě nedokončený vývoj 

kreslířského stylu. Gruse můžeme bez jakékoli nadsázky označit jako velkou naději 

českého komiksu s vlastním stylem a vysokou kvalitou. 

Závěrečný příběh Maso od Jakuba Němečka a kreslíře Karla Jerieho je 

nejslabším místem almanachu a stále z něj čiší to, co nazýváme fanouškovským 

nadšením, jež nahrazuje profesionalitu předchozích otištěných příběhů; stejně je 

tomu u scénáře, jenž nedosahuje lehké vypointovanosti již relativně vypsaného 

Kopřivy. 

Libreto sci-fi povídky odehrávající se v daleké budoucnosti je sice plné 

intertextových odkazů (mimo jiné na Trošková Kapitána Nema), ale chybí jí 

ucelenost. Různé nově vytvořené umělé rasy navzájem se ničících lidí patří 

námětem k tzv. „béčkovým" sci-fi. 

Obálku almanachu obstaral další výborný kreslíř Vladimir 518, další 

z nadějných tvůrců, jehož práce ve sborníku není bohužel zastoupena. 

Jméno Inseminátor je vybráno vtipně a příhodně, a to i v případě, že 

odhlédneme od fabulace osvětlující tento název historkou o únosu několika žen 

mimozemšťany; ty byly oplodněny spermiemi nesoucími genový potenciál pro 

kreslíře komiksů, kteří v naší kultuře žalostně chyběli. Dále autoři představují teorii 
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profesora Jana Horáka, podle níž mají komiksy vysokou provázanost s politickým 

zřízením a stupněm totality té které země. 

Komiksová scéna v našich zeměpisných šířkách ale doopravdy potřebuje 

pomoc umělého oplodnění a Inseminátor je počin více než chvályhodný. 

O (ne)mrtvých jen dobré49 

Protipólem k Inseminátoru je sborník O (ne)mrtvých jen dobré, který se sice 

také honosí označením almanach, ale na toto označení je příliš obrácen do 

komiksové fanouškovské obce. Zatímco Inseminátor už svým provedením hlásá: Já 

jsem český komiks, O (ne)mrtvých jen dobré je opatřeno pouze měkkými deskami, 

což je záměr editora Tomáše Hibiho Matějíčka50. Dle svých slov se snažil o co 

„nejlidovější provedení" a chtěl mu dodat jistý „pulpový" punc. Není zcela jisté, 

zda se to striktně černobílou obálkou, vytvořenou již zmiňovaným Jiřím Grusem, 

doopravdy povedlo. 

Koncept ale není nezajímavý. Rada českých začínajících komiksových 

kreslířů dostala stejný scénář a měla jej dle svého zpracovat. Nutno poznamenat, že 

scénář mohl být vybrán podstatně lépe. Také editorova začátečnická nejistota a cosi 

jako nedůvěra к vlastní práci bohužel dýchá nejen z jeho doslovu, ale také 

z celkového vyznění sborníku, jenž až na výjimky nepřekročil hranici nadšeného 

„fan-artu". 

Ale možná právě proto je O (ne)mrtvých jen dobré skvělým průřezem rodící 

se scény se všemi jejími nedostatky a potížemi. 

К jedné z nich patří neautenticita a snaha o napodobování zahraničních 

vzorů, na těchto stránkách konkrétně Mika Mignoly (Hellboy) jmenovitě u 

Tomáše Profanta a Tomáše Jirků. 

Na první pohled zaujmou snad jen dva kreslíři, a to Petr Včelka, jehož 

expresivní kresba v zachycení architektury příjemně asociuje Eddieho Campbella 

" Obrazová příloha čís. 21 
50 Matějíček se věnuje komiksu již několik let. na VOS publicistiky absolvoval prací o komiksu. Vede i 
komiksový server vvwvv.komiks.cz. na němž mimo jiné uveřejňuje i vysokoškolské odborné práce týkající se 
komiksů. 
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(Z pekla), ale který jde přesto ve svých jedenadvaceti letech osobitou a zajímavou 

cestou. 

Hvězdou publikace je ale bez jakýchkoli pochyb zcela nová tvář v komiksu -

Jan Jiříček, posluchač AVU (ateliér klasické malby Zdeňka Berana), jenž se 

úkolu zhostil až nadrealistickou kresbou a jehož cit pro téměř filmovou režii a střih 

výrazně převyšuje ostatní autory. Nezbývá než doufat, že se bude komiksu věnovat 

i nadále. Přesto i na jeho práci je vidět, že s tímto druhem umění nemá dostatek 

zkušeností (je to jeho komiksová prvotina) a že i on má co vylepšovat. 

I přes stylovou nedokonalost je však zajímavé sledovat autorskou práci s daným 

tématem i s jednotlivými motivy. Někteří se příběhu chopili velmi invenčně, ale 

přesto přesně, jiní se předlohy drželi volněji. Také hodnota textu se v jednotlivých 

případech proměňuje. Pokud dal někdo důraz především na vizuální stránku, jiný 

zase určil za ústřední motiv etudy text. 

Ale to je přesně moment, kteiý dělá z komiksu komiks - rozpětí vztahů mezi 

textem a obrazem, jehož palety je sborník skvělým příkladem. 

Velký dík v tomto případě určitě patří nakladateli Jiřímu Buchalovi, který 

se projektu ujal a mecenášsky jej zaštítil. Znalec české scény může vzpomenout na 

starší opusy zde vybraných autorů a díky této publikaci sledovat nesporná zlepšení 

v technice. Přesto potrvá ještě dlouho, než se naše malá scéna dočká vlastních 

Franků Millerů (Sin City) a Geneů Ha (Top 10). Oproti světu máme třicet let 

zpoždění, ale kreslíři jako Jiří Grus a Jan Jiříček jsou důkazem, že dobrý kreslíř 

se může narodit i v naší zemi. Větší problém bude najít dobré scenáristy, příběhy u 

nás bývají ještě o stupínek pod úrovní kreseb, což dokazují obě publikace. 

Rozhodně bude něco pravdy na tom, že najít dobrého komiksového scenáristu je 

úkol daleko těžší, než najít dobrého kreslíře, protože napsat scénář pro komiks je 

práce zcela odlišná od jakékoli jiné scenáristiky a u nás podobné zkušenosti 

z prostého důvodu absence domácího komiksu na trhu chybí. Česká komiksová 

škola se pomalu, ale jistě, a to především díky nejmladší generaci, odlepuje ode 

dna, ale na kvalitní scénáře si asi budeme muset ještě nějaký čas počkat. 
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Obě knihy jsou však dostatečným dokladem toho, že s komiksem u nás se 

musí v budoucnu počítat, protože onen hlad po „mluvících obrázcích", jenž byl 

uměle potlačován celých čtyřicet let, není stále ještě ukojen. Všechno ale půjde 

velmi pomalu, neboť se nemění nic na tom, že i když zájem je na první pohled 

velký, neplatí totéž o našem trhu. Náklady na vydání originálního komiksového 

alba jsou vysoké (v souhrnu by podle odhadů měly činit cca 150 000 Kč) a natolik 

schopných kreslířů, kteří by tak rozsáhlou práci zvládli, je málo a šance na vrácení 

nákladů jsou minimální. Největší hodnota obou svazků je bohužel pouze 

sběratelská. Jedinou možnost pro českou školu skýtá uplatnění na západním 

komiksovém trhu, ale to se prozatím povedlo pouze Jiřímu Grusovi a pouze 

s jednou povídkou. Největší úspěch ale je, že dnes už můžeme mluvit o české 

komiksové škole, což je trend zcela nový a jeho vývoj je neodhadnutelný. Nezbývá 

proto než sledovat, jak si český komiks povede dál. 

Hana a Hana51 

A ještě jeden fenomén si zaslouží popsání. Je to stripový seriál Hana a Hana 

ze stránek časopisu Reflex. Na rozdíl od Zeleného Raoula je kreslen velice 

popovou kresbou a můžeme jej proto označit jako pravý český globalizační 

komiks. 

Dvě -náctileté protagonistky stejnojmenného stripu znepokojují intelektuální 

společnost, jelikož nikdo vlastně netuší, co chtějí autoři vyjádřit. Další nechápou, 

jakou kategorii čtenářů má Hana a Hana oslovit. A pak je tu ještě jedna, nejméně 

stejně početná skupina, která na Hanu a Hanu nedá dopustit. 

Reflex je u nás jeden z mála časopisů, na němž můžeme sledovat vývoj 

komiksových stripů, z malého formátu se zvětšoval, Jiří X. Doležal posléze 

naléhal, aby si HaH vyměnily místo se Zeleným Raoulem. To ještě před tím, než se 

z Hany a Hany stal pochybný kult. 

Ale proč? Co je poselství Hany a Hany? Máme co do činění s nefalšovaným 

postmoderním kultem. Existují názory, že Hana a Hana nemohou existovat, že jsou 

25 Viz výše obrazová příloha čís. 5 
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zcela vykonstruované a nereálné. Ale opak je pravdou. Střední školy jsou plné 

takovýchto Haníček prožívajících své konzumní dny bez doteku reality světa. 

Neumělé paralely, ktere užívají tito lidé к vyjádření se o okolním světě, jsou autory 

skvěle redukovány na propriety dívčích všedních životů. 

Také to je jeden z důvodů, proč 30 % stripů končí stejnou „pointou". Pointa 

je v humoristických koiniksových stripech nejdůležitější prvek. Zde pointa chybí. 

Naopak se objevuje v naprosté bezpointovosti, předvídatelnosti a nenápaditosti. 

Hana a Hana jsou dokladem dnešní doby, kdy nezbývá čas pro vymýšlení point. 

Proč ale tento komiks vychází? Doba si jej žádá. Hana a Hana jsou dokonalé, přímo 

předurčené k tomu, aby ukazovaly cestu tisícům. Jsou všude kolem nás, jen my 

nechceme vidět je a ony nechtějí vidět nás. Žijeme v takzvaných paralelních 

světech, jež se však více než často prolínají, třeba i na stránkách Reflexu. 

Po grafické stránce se knize sebraných stripů nedá nic vyčíst a kresba (Miloš 

Gašparec) zaujme svým moderním „free lookem". Miloš Čermák odkrývá Hanou 

a Hanou nový originální vesmír. Na první pohled neškodný a jednoduchý; na stranu 

druhou poněkud alarmující. Alarmující je i to, že se jedná o jediný zcela originální 

a svébytný český komiks. 

Otázka zázemí 

Prostředí, v němž jsou komiksy vydávány, je jedním z nepodstatnějších 

faktorů, na které můžeme narazit. Výše jsme upozornili na to, že Spider-Man je 

prvním z vícegeneračních superhrdinů u nás. To je pro komiksovou kulturu jeden 

z ne j důležitějších okamžiků, což jasně dokládá komiksová scéna americká. 

V současné době se v americké kulturní produkci vyskytne jen velmi málo děl, 

v nichž by nebyla citace, nebo alespoň odkaz na komiks a jeho prostředí. Americká 

popkultura je s komiksem doslova prorostlá. Tuto symbiózu ale umožňuje pouze 

ustavičný a nepřetržitý komiksový život, který má v Americe v takové podobě, 

v jaké jej známe dnes, tradici přibližně půl století. To je dostatečně dlouhá doba, 

aby základní komiksové vědomosti zakotvily v dané kultuře a dostaly se do vztahu 

vzájemného ovlivňování. 
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Jde ale také o přístup starších generací ke komiksu. Dokud nebude komiks 

nedílnou součástí kulturní scény po několik generací, dokud nezdomácní, nikdy 

nedosáhneme takové komiksové kultury jako v zemích, kde se toto stalo. 

Naštěstí jsme se dnes dostali za obzor názoru, že komiks je úpadkový 

prostředek vyjadřování bez jakékoli umělecké hodnoty a některá díla jsou uznávána 

světovými prestižními cenami. Pochopitelně cesta к pochopení komiksu byla 

dlouhá a spletitá i na Západě, dodnes se pere o své místo na světle, ale nezápasí, tak 

jako u nás, o to, aby nebyl ignorován. 

I když ignorance není to správné slovo. Snad žádnému druhu umění se 

v poslední době nedostává tolik publicity ve všech médiích jako komiksu. I přes 

tuto pozornost jsou velikosti nákladů a počty prodaných výtisků tristní. 

Příčiny hledejme v neschopnosti starších generací komiks správně uchopit a 

pochopit. Mnoho lidí nechápe, jak komiks číst a proč by jej měli číst. Amerika si 

prošla dlouhým vývojem, kde ony komiksové stripy mají svou nezastupitelnou 

funkci. To, že se u nás objevují až v polovině devadesátých let, naši komiksovou 

kulturu dost znevýhodňuje a i přes stále se zrychlující globalizaci potrvá vyrovnání 

se s komiksem nutně několik generací. 

Jde o dosažení okamžiku, ve kterém každý člen společnosti bude mít bazálni 

vědomosti o daném tématu, v případě komiksu s trochou nadsázky můžeme říci, že 

Českou republiku budeme moci označit za vyspělou komiksovou kulturu 

v okamžiku, kdy každý člověk, bez rozdílu generace, bude vědět, že Spider-Man se 

zrodil v okamžiku, kdy středoškolského studenta Petra Parkera kousl do ruky 

radioaktivní pavouk. Hypotéza je možná poněkud zjednodušená, ale v důsledku 

narážíme právě na tento problém. 

V USA vedle sebe žije mnoho komiksových generací, každá z nich měla své 

oblíbené scenáristy i malíře, oblíbený komiksový žánr a styl. Ale pro všechny platí 

některé věci identicky. Jednou z nich je ona „spidermanovská konstanta". To ví o 

pavoučím muži každý, ať komiksy četl či nečetl. 

Jediný ryze český vícegenerační komiks, který se kdy objevil, je Čtyřlístek. 

O jeho vlivu by mohla být napsána samostatná diplomová práce, spokojme se 
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pouze s konstatováním, že ač jeho úroveň v posledním desetiletí upadla na 

minimum, stále se jedná o důležitý kulturní artefakt, jenž ovlivnil od roku 1969, 

kdy poprvé vyšel, neuvěřitelné množství dětí, z nichž mnohé se naučily právě na 

jeho stránkách číst, stejně jako se americké děti učí číst na stránkách Spider-Mana. 

Tím sice podobnost těchto dvou komiksů končí, ale tato paralela může přiblížit 

problematiku vícegeneračního komiksu českému prostředí.^2 

Od superhrdinského komiksu se na americké půdě obrátila pozornost ke 

komiksům civilnějším, i když superhrdinové rozhodně nevymizeli, jen se objevily 

další proudy a žánry, kterých je v komiksu doopravdy bezpočet. К nám se dostávají 

mainstreamová díla obsahující alespoň stopový prvek nadstavby související 

s hodnotou díla. Přesto se nejedná ani o procento toho, z čeho si může vybírat 

komiksový fanoušek v anglicky mluvících zemích. 

Trendy v USA 

Americké prostředí je s českým zcela nesouměřitelné. Komiks má za sebou 

v USA vývoj dlouhý šedesát let. Nikdy se zde komiksu nekladly žádné bariéry, byl 

brán takový, jaký právě byl. Během druhé světové války měl silně politický 

podtext, ale prakticky vždy sloužil jako zábava lehčího rázu. Komiks v Americe 

byl a je součástí každodenního života, nikoho nepřekvapí. Komiksy četli všichni a 

všichni mají z dětství či mládí svoje oblíbené komiksy. 

Také nikomu nečiní potíž vzít do rukou komiks a přečíst jej, nezáleží na 

věku ani na postavení. Změna v nahlížení na komiksy nastala v USA během 

osmdesátých let a to právě díly, o kterých pojednává tato práce. Od éry Franka 

Millera získaly komiksy nové příznivce, i když pochopitelně o některé fanoušky 

jednoduchých příběhů přišly. Pochopitelně nemůžeme tvrdit, že každý Američan je 

komiksový fanoušek, stejně jako u nás těch opravdových je jen malé procento 

52 Za vícegcnerační komiks nuiženie označit také francouzského Asterixe, jenž se na stránkách Sedmičky 
pionýrů díky levicové politice domovské Francie objevil v šedesátých letech a poté znovu na začátku let 
devadesátý cii jcštč předtím, než jej začalo vydávat nakladatelství Egmont. Zde se však nejednalo o soustavný 
vliv k tomu porevoluční vydávání bylo a je dost nepravidelné. Astcrix také patří do jiné provenience evropského 
komiksu s jinými principy," jež přesně neodpovídají tématu této práce. 
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populace, ale existuje zde komiksové povědomí, ona kultura, jež u nás schází, 

kultura, která prostupuje film i literaturu, médium na pomezí kultury obrázkové a 

psané. 

Na přelomu století dochází к novým změnám, které se týkají především 

výroby komiksů. Hlavní z nich je způsob kresby. Tablet a elektronická tužka 

docela změnily práci na komiksech, klasická tužka se sice úplně nevytratila, ale 

pracují s ní převážně profesionálové ze staré školy. Narazit dnes na komiks 

kreslený klasickou technikou je spíše výjimka a není se čemu divit, když díky 

počítačovým efektům získávají obrázky větší dynamičnost. Současně s ní však 

ztrácejí onen punc osobitosti jak postavy, tak jednotliví malíři. 

Pozoruhodná je také fascinace Asií, konkrétně kreslířským stylem manga, 

jenž je snadno rozpoznatelný podle velkých a zářivých očí nakreslených postav. 

Popularita tohoto druhu kreseb jde až tak daleko, že i nej klasičtější komiksové 

postavy získávají v některých sériích „mangoidní" rysy. 

Je to rys nové generace kreslířů i čtenářů, podobné obměny ve stylu se dají 

pozorovat prakticky každých deset let a každá generace pokládá za nejlepší právě 

svou dekádu. 

S fascinací asijskou technikou kresby souvisí i další záležitost - rekrutování 

mladých nadějných kreslířů z Japonska, Filipín (Leinil Francis Yu) a dalších 

podobně položených států. Americký komiks tím získává novou krev, dává 

fanouškům to, co právě chtějí, ale zároveň s otevřením se světu ztrácí cosi sám ze 

sebe. Zatímco v minulém desetiletí byl vzácnost kreslíř z Evropy, dnes nejsou 

cizinci ničím neobvyklým. 

To ale platí převážně pro malíře, scenáristika je zatím stále třímána v nikou 

Američanů a někdy, zcela výjimečně, někým z Británie (Garth Ennis, Neil 

Gaiman). 

V současnosti také možnosti filmových triků dosáhly takové úrovně, že nastává 

zlatá éra komiksového filmu, kteiý hrdiny propaguje i v zemích, kde komiksy 

s nimi nikdy nevycházely (to je u nás případ X-menů, Spawna a dalších). Přesto je 

kvalita těchto snímků velmi rozkolísaná, režiséři často mění základní charakterové 
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rysy hlavních postav i jejich protivníků a divák, jenž nezná literární předlohu, 

druhdy odchází z filmu rozladěn, častokrát není s to pochytit hlavní myšlenku 

komiksu, která se velmi posunula, pokud se z filmu zcela nevytratila. 

Ale i mezi komiksovými filmy se nalezne mnoho takových, které stojí za 

zhlédnutí a dodávají nový rozměr samotným komiksům, což je např. případ 

filmového Hellboye režiséra Guillerma del Того z roku 2004. Tento film je 

hodnotný obzvláště pro fanoušky české, neboť vztah českého komiksu a Hellboye 

je velmi úzký (viz výše). K tomu do jedné z hlavních rolí filmu byl obsazen český 

herec Karel Roden. 

Ani tak však nemůžeme říci, že by produkce těchto filmů u nás nějak 

výrazně měnila prodejnost daných titulů, alespoň ne natolik, abychom si nějakého 

vlivu mohli povšimnout. Pokud se prodá více komiksů, půjde o nárůst v řádu 

desítek kusů. 

Trendy na české scéně 

Nastává období, kdy jsou téměř všechna zásadní díla posledních dvaceti let 

vydána (nebo se к vydání chystají), dalo by se říci, že velice úspěšně doháníme 

svět. Získat ale podobné komiksové povědomí, jako panuje ve světě, je v příštích 

deseti letech zcela jistě nemožné, o čemž svědčí i velikost komiksových nákladů, o 

nichž jsme se již zmiňovali výše. Tradičně se jedná o náklad kolem 2 000 výtisků, 

což však dnes není náklad nijak neobvyklý, ve stejných číslech se pohybuje i 

vydávání beletrie, jen u komiksu se podstatně prodraží výroba a prodej je oproti 

beletrii ještě nižší; komiksy se prodávají špatně. 

To je fakt hodný zamyšlení, jelikož komiksy dosáhly během několika let 

výsadního postavení v médiích a mají velkou publicitu. Ani to ale nepomáhá 

zvýšení jejich prodeje. Fanoušků je přesto dost. Největší překážkou možná bude 

cena a s ní související dostupnost komiksů. Ceny v USA jsou v podstatě 

srovnatelné s cenami českými, ale v souhrnu jsou české mutace o něco levnější. 

Rozdílná je však kupní síla. V USA všechny grafické romány vycházejí 

nejdříve sešitově, sešit dnes stojí cca 3,50 USD, což činí přesně polovinu minimální 
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hodinové mzdy. Sebrané vydání, které následuje do půl roku od dokončení 

seriálové verze, stojí obvykle od 20 do 25 USD v případě hardbacku, v horizontu 

dalšího půl roku následuje paperback, jenž je v průměru o pět dolarů levnější. 

Každý má proto možnost vybrat si mezi aktuálním sledováním sešitovým (v 

souhrnu vyjde nejdráže), vydáním sběratelským a honosným (hardback) nebo 

paperbackem, jenž nikdy nenabude takové sběratelské hodnoty jako sešitová 

vydání ani jako hardback. 

U nás fanoušci tuto volbu nemají, do rukou se jim téměř vždy dostane 

sběratelský artefakt v pevných deskách, krásná litografická práce, jejíž cena je sice 

přímo úměrná kvalitě odvedené práce, ale kupní síla v Česku není natolik vysoká. 

Proto zůstávají komiksy doménou opravdových „fajnšmekrů", lidí kteří na komiksy 

buď mají, nebo je doopravdy milují. Pochopitelně základna čtenářů je asi 

pětinásobná, než je počet prodaných výtisků, komiksy se mezi známými půjčují 
f v • 

v míře větší než knihy" . 

Jaký se dá očekávat vývoj na trhu? Zdá se, že role na komiksovém trhu jsou 

již rozdány, podle tabulek prodejů se nezdá, že by se na trhu uživilo v nejbližších 

letech nějaké jiné nakladatelství s podobně zaměřeným edičním plánem, i když, jak 

už bylo řečeno, komiks je žánrově prakticky neomezen a česká nakladatelství 

zvládají na pomyslné slepé mapě vyznačovat stěží hlavní města států. 

Povedlo se zde snad také ukázat, že naše scéna je pod „diktátem" malé 

skupiny lidí, jejichž vkus není většinový, ale naštěstí až na výjimky nevybírá 

z anglo-amerických komiksů díla, která by českého čtenáře neoslovovala. Je ale 

otázka, bylo-li by tomu tak i za předpokladu, že by na čtenáře soustavně nepůsobil 

od roku 1997 komiksový magazín Crew, jehož vliv můžeme vidět především na 

publikaci české komiksové dílny - O (ne)mrtvých jen dobré. 

Můžeme se ptát, zda je to nejlepší cesta, kterou se český komiks může ubírat, 

ale francouzské komiksy se ukázaly jako nekonkurenceschopné. Proč? To je 

zajímavá otázka, na kterou není lehké najít odpověď. Vedlejší roli Comics Centra 

můžeme vysvětlovat buď menším množstvím titulů anebo vyšší cenou. Majoritu 

53 Podrobný rozpis čerpající z článku Petra Liloše pro www.coinx.cz obsahuje textová příloha čís. 1. 
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má ale stále nakladatelství Crew a s ním spolupracující BB/art a v nejbližší 

budoucnosti se na tomto faktu nic nezmění. 

Kam se ale bude ubírat česká komiksová tvorba je těžké říci. Nejmladší 

kreslíři mají potenciál, ale nemají kontakty, stále je zde jazyková bariéra (i když se 

zmenšuje). Ani u Jiřího Gruse nemůžeme říci, jak bude do budoucna úspěšný, 

práce kreslířů zažívá mnohé zvraty. Jistotu úspěchu na české scéně mají zajištěnu 

Jaromír 99 a Jaroslav Rudiš, pokud budou pokračovat na svém Bílém potoce a 

podaří se jim na něj navázat. Jen čas však ukáže, zda se objeví i další podobně 

úspěšné české projekty, jako je ten jejich. 

Předsudky 

Největší problém, se kterým se u nás komiksy potýkají, není nedostatek 

peněz, ale předsudky vůči němu. Ty jsou zakořeněny velice hluboko, prakticky celá 

minulá éra proti komiksu bojovala. A odtažitost к němu je stále zřetelně viditelná u 

starších generací. К tomu se potýkáme s nedostatečnou obeznámeností s komiksem 

v našem vzdělávacím sektoru. 

Mladých učitelů, kteří by o komiksu měli větší než mlhavé povědomí, se na 

školách mnoho nenajde a starší pedagogové, kterých je stále naprostá většina, na 

komiks pohlížejí přesně tak, jak na něj byli naučeni pohlížet. Panuje zde představa, 

že komiksy, pokud přímo nejsou zlé a špatné, jsou pouze čtení pro děti. 

Jediný způsob, jak toto překonat, je zpřístupnit komiksy široké veřejnosti, 

konkrétně školám, což je se současným systémem státních dotací věc zhola 

nemožná. První krok v boji proti předsudkům začaly vysoké školy spořádáním 

seminářů o komiksu. 

Krok druhý udělali sami někteří nakladatelé, kteří letos darovali Filozofické 

fakultě UK vzorky ze svojí komiksové produkce, aby se k nim budoucí pedagogové 

a odborníci snáze dostali. Tím se snad podaří vyškolit novou generaci vychovatelů, 

kteří budou s problematikou seznámeni a nebudou se na komiksy dívat jako na 

podřadnou formu vyjadřování, ale jako na svébytný druh umění. 
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Další z rozšířených bludů praví, že komiksy ubíjejí představivost, že vše je 

naservírováno a čtenář se již nemusí dále snažit. Ale opak je pravda, jak ostatně 

dokazuje i McCloud ve svém Understanding Comics. Obrázky v komiksu 

nepředstavují jednolitý děj, jsou to pouhé výseče, záběry, každá oddělovací čára 

znamená střih, pokud ne v prostoru, tak alespoň v čase. A je na čtenáři, aby si 

představoval, co se děje právě v těchto oddělujících čarách. 

S těmito a dalšími předsudky se u nás bude bojovat ještě dlouhá léta. Je jen 

chabou útěchou, že v západních zemích je komiks dostatečně rehabilitován až 

v posledních letech a že s předsudky bojuje také. Přesto se zdá, že zápas o uznání 

komiksu je už prakticky vybojován a vzhledem к působení globalizace by se dalo 

předpokládat, že podobný trend nastane i u nás, což se už v podstatě děje. Jen to 

potrvá o něco déle. 

Závěr 

Jaké závěry vyvodit pro shrnutí komiksového dění u nás v zatím poslední, 

třetí vlně vydávání? Komiks se dostává stále více do povědomí čtenářů díky 

masivní mediální podpoře, situace vydávání nejlepších světových komiksů se 

zlepšuje, ale objem produkce se zvyšuje jen pomalu. 

Nejoptimističtější předpoklady v oblasti vydávaných titulů by mohly 

kalkulovat s přiblížením ke komiksovému trhu polskému, jenž však sice má 50 

milionů potenciálních čtenářů, ale komiksy se v Polsku vydávají zhruba jen ve 

dvojnásobném nákladu než u nás, tedy ani tato varianta nevyhlíží nejreálněji. 

I tak jsme na dobré cestě, zdá se, že společnost začne chápat komiks jako 

nedílnou součást literárního i všeobecně kulturního dění. Jeho rozmanitost a 

pestrost u nás zatím nemůžeme plně ocenit, ale selekce, již za čtenáře provádějí 

čeští nakladatelé, je dnes relativně reprezentativní. 

A musí tomu tak být, protože celá naše kultura stojí u dalšího zlomu. Kultura 

psaná, trvající od roku 1450, se pomalu ale jistě mění v kulturu obrazovou. Důkazy 

o tom nalézáme na každém kroku, piktogramy jsou nedílnou součástí našeho 
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vnímání světa a jeho porozumění. A komiksy stojí přesně na hranici mezi těmito 

dvěma kulturami, což jim dodává zcela výsadní postavení a je třeba jim porozumět 

ne na bazálni, ale na velmi detailní úrovni, díky čemuž snad budeme schopni 

sledovat změny přímo za jejich průběhu a ne až poté, co se stanou. 

Odborná veřejnost dospěla do stádia, kdy komiks akceptovala, jako další 

krok přichází jeho hlubší zkoumání. Teprve poté si můžeme troufnout odhadovat, 

kam až nás komiksy mohou zavést (nebo naopak odkud nás vyvádějí). 

Magazín Crew dnes začíná číst i třetí posttotalitní komiksová generace, která 

odrůstá Čtyřlístkům a začíná objevovat svět komiksů pro dospělé. Té by se již mělo 

dostat natolik erudovaného výkladu o komiksech, aby se v budoucnosti někteří 

věnovali nejen vlastní četbě, ale také jejich deskripci kultury na pomezí literatury a 

obrazu. 

Resume: 

Evolution of comics culture in the Czech republic in 1995-2005 

The particular significance of this work is the mapping of Czech comics 

market on both the publishing level (with the list of the most important publishing 

houses and their orientation) and the editorial one. The work includes analyses of 

the most substantial Anglo-American comic books which were published in 

the Czech Republic in the period of 1995-2005. The author also endevours to 

illuminate why the comic books were published in this order and not the other in 

relation to the evolution of comics culture in central Europe. 

He explains major schemes of comics characters with particular 

exemplification of the fundamental ones (Spider-Man, Superman and Batman). 

One of the chapters comprises of short biographies of three outstanding 

comics scriptwriters of the last two decades (Frank Miller, Alan Moore and Neil 

Gaiman) including their works published in Czech. 

The work considers even the problem of multi-generational comics in the 

background of the Czech Republic and the evolution of the youngest Czech comics 
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school (the first posttotalitarian), which follows the Western painters published in 

our setting in last ten years. It describes the trends the Czech comics follows as 

well. 

In the addition a very important list of overall majority of articles concerning 

comics printed in the Czech Republic from the year 1965 (compiled by Martin 

Foret) is given. 
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Year One 
č. 16 - Eso scenáristiky: Scott Lobdell 
Recenze: ABC Warriors; Dniuna; Preacher Special; US 
č. 17 - Eso scenáristiky: Joe Kelly 
Recenze: Conspiracy; Creech; The Darkness/Witcliblade; Dniuna 
č. 18 - Eso scenáristiky: Stcaven T. Seagle 
Recenze: Aliens - Alchemy: Daredevil - Born Again; Lobo - Dead Heroes Dont: Preacher - Ancient History 
č. 19 - Eso scenáristiky: Alan Grant 
Recenze: Aliens - Kidnapped: Butterscotch: Gunsmith Cats; Zombieworld 
č. 20 - Eso scenáristiky: John Arcudi 
Recenze: Batman vs. Aliens; Revoir les Étoiles 
č. 21 - Eso scenáristiky: Eric Larsen 
Recenze: Akta X; Godzilla; Gunsmith Cats; Predator 
č. 22 - Eso scenáristiky: Warren Ellis 
Recenze: Bad Boy: Batman vs. Judge Dredd: Predator - Hell Come 
č. 23 - Eso scenáristiky: Kevin Smith 
Recenze: The Dome - Ground Zero; Elektra 
č. 24 - Eso kresby: Jack Kirby 
Recenze: Gen 13 Bootleg; Hellblazer-Tainted Love 
č. 25 - Eso kresby: Todd McFarlane 
Recenze: Aliens - Special, Survival; Danger Girl; Sin City - Just Another Saturday Night 
č. 26 - Eso kresby: Jim Lee 
Recenze: Batman - The Cull: Hellblazer - Son of Man 
č. 27 - Eso kresby: Simon Bisley 
Recenze: Bone; Hellboy - Povídky z temnot; Tomb Raider/Witcliblade; You Are Here 
č. 28 - Eso kresby: Steve Dítko 
Recenze: Batman - Haunted Knight; Dniuna - Carnivora; Smiley - Anti-holiday Special 
č. 29 - Eso kresby: Alex Ross 
Recenze: Deadpool - Mission: Improbable; Witchbladc/Tomb Raider 
č. 30 - Eso kresby: Michael Turner 
Recenze: Unknown Soldier; Lobo: Slar Wars; The Terminator 
č. 31 - Eso kresby: Frank Miller 
Recenze: Sin City; Slar Wars - Crimson Empire: The Trenchcoat Brigade 
č. 32-33 - Recenze: Shadow Lady - Dangerous Love; Wolverine - Killing 
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Webové stránky 

httpr/Avww.comicsrc.scarcli.ora/ 
http://www.imaticaiulnarrativc.hc/ 

(české, „ne-akademické": www.komiks.ez ; www.comx.cz 
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Eisner & McCloud 

Eisner, Will - Comics & Sequential Art. Poorhouse Press 1994. 
- Graphic Storytelling. Poorhouse Press 1996. 

McCloud. Scott - Understanding Comics. Harper Perrenial/Kitchen Sink Press 1994. 
- Reinventing Comics. Harper Perrenial/Kitchen Sink Press 2000. 

Carrier, David - The Aesthetics of Comics. Pennsylvania State University Press. 

Saraceni, Mario - Language of Comics. Routlcdge. London 2003. 

Varnum. Robin; Gibbons, Christina T. (eds.) - The Language of Comics: Word and Image. University Press of 
Mississppi, 2002 

Klokk. Geoff - How to Read Superhero Comics and Why. Continuum. 2002. 

Komiksové časopisy Crcw2, Aargh!. pro alternativní komiks občasná informace in: Umčlec (komiksová řada 
nakladatelství Divus), tématické číslo Živlu věnované comicsu (č. 21) obsahuje mimo jiné i zkrácený popis 
McCloudova přístupu ke komiksu od I. Adamoviče. 
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Textová příloha č. 1 

Kalkulace pro barevný komiks, US rozměr, 144 stran, 90g ofsetový papír, obálka 
250g křída s lesklým laminem. 

Překlad a redakce cca 9.000,- Kč. Na rozdíl od beletrie se nejedná o největší 
problém. 

DTP studio (počeštění komiksu a přípravu tiskových podkladů), cena se liší dle 
náročnosti komiksu, pro středně náročný komiks jde o částku 200 Kč za stranu, 
pokud se cena odlišuje, je zpravidla vyšší, 
cca 28 800,- Kč 

Tisk Do tiskárny se dodávají čtyři pláty filmů pro každou barevnou stránku 
komiksu, jeden plát v případě titulní stránky. Výroba (tzv. svícení) jednoho plátu 
A4 filmu (US formát se svítí jako A4) stojí řádově 50,- Kč. Od majitele práv lze 
získat dva druhy podkladů pro vnitřní stránky: elektronická data nebo již vysvícené 
filmy. Elektronická data se lépe počešťují, je však třeba svítit všechny čtyři filmy. 
V případě filmových podkladů se mění jen černý plát, tudíž se svítí pouze tento 
plát. Jelikož náklady na filmové i elektronické podklady jsou cca stejné (řádově 
12,5 USD za stránku), jsou elektronická data paradoxně dražší (svítí se více filmů). 
Na druhou stranu je úbytek práce na straně DTP studia natolik významný, že se 
většinou náklady srovnají. Na obálku komiksu se buď pořizují opět elektronická 
data, nebo se kupují diapozitivy (cca za 65 USD jeden). 
V transparentním případě předpokládáme dodané podklady na filmech pro vnitřní 
stránky, na diapozitivu obálka. Skenuje se a počešťuje černý plát. 
Použijeme proto vzorec (8+144)*50. Cena za vysvícení plátu je 50,- Kč. Pro vnitřní 
stránky svítíme 144 černých plátů, pro obálku musíme svítit všechny čtyři pláty 
přední i zadní obálku, tj. celkem 8 plátů. 
Nákup filmových podkladů: 144 vnitřních stránek za 12,5 USD, jeden diapozitiv 
přední obálky za 65 USD. 
Drobné náklady v sobě zahrnují náklady na poštovné (obvykle dvě až čtyři kurýrní 
zásilky z/do USA), náklady na rozesílání povinných výtisků atd. 

Práva: určí se procento z ceny výtisku bez DPH, které se má odvádět majiteli práv 
(běžných je 8%). Současně se ale též určí nevratná záloha, kterou nakladatel skládá 
při podpisu smlouvy (záleží na nákladu a ceně komiksu, nicméně ty jsou u nás tak 
malé, že se stejně většinou skončí u administrativního minima majitele práv, tj. cca 
1000 USD. Administrativní minimum určuje částku, pod kterou se majiteli práv 
nevyplatí tisknout a posílat smlouvu). Nakladatel pak kvartálně (či pololetně) hlásí 
počet prodaných výtisků a jakmile překročí předplacenou zálohu, platí majiteli práv 
další peníze, což není v českých podmínkách obvyklé. 
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Náklady spojené s tiskárnou: Roli hraje barevnost (nebarevnost) komiksu, druh 
papíru, formát knihy (americké komiksy mají pro zdejší tiskařské stroje zvlášť 
nevhodnou velikost), druh vazby. 
Velmi důležitým parametrem je též tištěný náklad publikace. Cena za 1000 ks je 
100.000,- Kč a za 2000 ks zcela identické publikace pak cca 120.000,- Kč. Cena 
tisku jednoho kusu tak klesla ze 100,- Kč na 60,-. Ve větším nákladu se lépe rozloží 
fixní náklady (DTP, překlad, filmy) Při reálné prodejnosti publikace 550 ks, však 
„levná" tisícovka není příliš opodstatněná. 

Jde o to, odhadnout koncovou cenu tak, aby na sebe titul alespoň vydělal. Je třeba 
počítat s tím, že z prodaného kusu musí nakladatel dát 5% na DPH a v průměru 
42% distribuční společnosti, což je minimum požadované distribučními 
společnostmi. 
Při určování koncové ceny se obvykle určuje tzv. nulová hranice. Pokud je nulová 
hranice blízko poloviny tištěného nákladu, kniha má šanci na úspěch (v uvedených 
podmínkách by se něco takového povedlo při 399,- Kč). Nikdy nelze prodat 
veškerý tištěný náklad publikace (5 až 10% padne na povinné výtisky, autorské 
výtisky, distribuční ztráty, zničené výtisky apod.) a potencionální zisk by měl 
vyvážit peníze v publikaci vázané. 

Řádek Pofožka Césíka 
1 DTP 292QÜ ,00 
2 překlad, redakce 9000 , • • 
3 svícené f i lmy 7Б00.00 
4 zakoupené repro 55950,00 
5 drobné 5000,00 

7 nák lad 2500 ,00 
e t isk 152380,95 

10 prodej ks 1370,00 
11 práva 41648,00 
12 p -zarážka 30000,00 
13 p-navíc 0 ,00 

15 náklady ce l kem 300778 ,95 
16 prodejní cena 399,00 
17 pří jmy c e l k e m 301948 ,00 

13 13 výs ledek 1169,05 

Zdroj: Petr Litoš http://www.comx.cz/clanek.php?id=104 
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Obrazové přílohy 
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Obrazová příloha čís. 2: Zázraky (Marvels) 
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Obrazová příloha čís. 3: Kingdom Come 







Obrazová příloha čís. 6: Ten žlutej parchant (That Yellow Bastard) 



Obrazová příloha čís. 7: Ten žlutej parchant (That Yellow Bastard) 

Obrazová příloha čís. 8: Sin City 



Obrazová příloha čís. 9: Ten žlutej parchant (That Yellow Bastard) 
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Obrazová příloha čís. 10: Ten žlutej parchant (That Yellow Bastard) 



Obrazová příloha čís. 11: Ten žlutej parchant (That Yellow Bastard) 
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Obrazová příloha čís. 12: Ten žlutej parchant (That Yellow Bastard) 
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Obrazová příloha čís. 13.: Strážci (Watchmen) 



Obrazová příloha čís. 14.: Sin City 



Obrazová příloha čís. 15: Ten žlutej parchant (That Yellow Bastard) 





Obrazová příloha čís. 17: Ten žlutej parchant (That Yellow Bastard) 



Obrazová příloha čís. 18: Ten žlutej parchant (That Yellow Bastard) 



Obrazová příloha čís. 19: Ten žlutej parchant (That Yellow Bastard) 
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Obrazová příloha čís. 20: Ten žlutej parchant (That Yellow Bastard) 





Obrazová příloha čís. 22 
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