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Anotace
Práce se zabývá vztahem totalitní propagandy a média komiksu. Zvláštní důraz je 

přitom kladem na příklady výrazných válečných a poválečných komiksů Jiskrovci a 

Rychlé šípy. V práci zkoumáme možné propojení ideologicky řízené komunikace a její 

dopady na oblast časopisů pro děti a mládež, konkrétně pak časopisů Vpřed a Junáci 

vpřed!. Zaobíráme se možnou propagandistickou kontinuitou, která propojovala tehdejší 

totalitariscké režimy. Zabýváme se povědomím o propagandě v době nacistického 

Německa, SSSR a poválečného Československa, přičemž československé území je 

klíčové pro závěry této práce. V práci pracujeme také s komparací obou zmíněných 

seriálů. Na základě podobnosti, respektive rozdílů mezi jednotlivými aspekty obou 

seriálů se snažíme prokázat možné propagandistické tendence v poválečném 

Československu. Práce zachycuje nástup propagandistických trendů v době, kdy se 

moci ujímá nové totalitní zřízení. Sleduje jeho nástup a dokládá jeho vzestup a 

přejímání kontroly na změnách v časopisu Vpřed, se zvláštním důrazem na médium 

komiksu. Seriál Rychlé šípy byl vybrán jako podklad komparace pro jeho výsadní 

postavení v dobové mediální krajině. Seriál Jiskrovci pak pro doložení vlivu, jaký měl 

nástup komunismu na médium komiksu. 
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I. Úvod do tématu

Jedním  z rysů  totalitních  režimů,  jako  byl  komunistický  v bývalém 

Československu,  je  ten,  že  se  snaží  v maximální  možné  míře  usměrňovat  myšlení 

občanů.  K prosazení  se  do  veřejného  diskursu  využívají  totalitní  režimy  širokého 

spektra  nástrojů  a  prostředků.  Jako  pojem,  který  v sobě  shrnuje  snahy  politických 

činitelů ovlivňovat myšlení občanů, se vžil pojem propaganda. Síla, kterou propaganda 

má, se ukázala zejména během druhé světové války, kdy nacistické Německo dokázalo 

vytvořit ze správně podaných, tříděných a dávkovaných informací velmi účinný nástroj 

boje proti svým nepřátelům. 

Ukázalo  se, že  propaganda  funguje nejen  jako  účinný nástroj  v krátkodobém 

horizontu,  ale  především  že  dokáže  splňovat  cíle  v horizontu  dlouhodobém.  Joseph 

Goebbels si tuto skutečnost dokázal uvědomit a pomocí propagandy dokázal řešit jak 

okamžité reakce na vzniklé problémy, tak i naplňovat dlouhodobou vizi o zamýšlené 

podobě nacistického Německa. Dlouhodobá komunikace se pak stala podstatnou nejen 

pro Hitlerovu Třetí říši, ale také pro Goebbelsem a sovětskými vzory poučené totalitní 

následovníky v poválečném Československu. 

Těsně po druhé světové válce byla  role komunistické strany v cestě za mocí 

usnadněna několika faktory. Svou roli sehrálo obecné vnímání zrady západních velmocí 

vůči Československu na jednáních v Mnichově 1938. Podstatná byla také role, kterou 

hrála  komunistická  strana  ve  válečném  odboji  a  pak  také  skutečnost,  že  většina 

Československa byla osvobozena Rudou armádou. Byly to pravděpodobně tyto faktory, 

které otevřely dveře úspěchu komunistické strany ve volbách v roce 1946 a vytvořily 

tak živnou půdu pro události z února 1948.1 Po těchto událostech se již naplno mohla 

rozvíjet představa tehdejších ideových vůdců o novém uspořádání a o kolektivistické 

podstatě  fungování  nově  vznikající  společnosti.  Postupem  času  se  v nově  vzniklé 

komunistické  společnosti  začaly  objevovat  trhliny,  které  vyvrcholily  protesty 

v padesátých letech dvacátého století.2 Ještě než tyto protesty dosáhly svého vrcholu, 

začala si komunistická strana uvědomovat  potřebu výchovy nových, „vlastních“ lidí. 

Tato  potřeba  nebyla  dominantní  pouze  na  konci  čtyřicátých  let.  Již  na  konci  druhé 
1 Kaplan, 1994, str. 38
2 Pernes, 2008, str. 46
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světové  války  si  komunisté  vydobyli  vedoucí  pozice  na  ministerstvu  informací 

(ministerstvo  vedl  Václav  Kopecký).  To  bylo  klíčové  pro  prosazování  myšlenek 

komunismu již před únorem 1948.3 

Po  únoru  1948  byla  centrálně  kontrolovaná  média  pro  komunistický  režim 

ideálním prostředkem k oslovování velkého počtu lidí.  Díky tomu, že zde v mediální 

sféře nevzniklo tržní prostředí, bylo pro špičky totalitního režimu snadné kontrolovat 

mediální obsahy a upravovat je tak, aby vyhovovaly potřebám komunistického režimu. 

V  době  do  roku  1948  byla  situace  jiná.  Nejlépe  by  se  dala  označit  jako  období 

očekávání věcí budoucích. Od roku 1945 do roku 1948 byly v Československu platné 

zásady  pro  vydávání  tisku,  které  vymezovaly  mírové  dohody  vítězných  mocností. 

Média byla pod kontrolou ministerstva informací, které také určovalo, které noviny a 

časopisy smějí vycházet. Pro předmět této práce je podstatné, že po válce se na české 

mediální  scéně  nemohly  objevit  ty  časopisy,  které  vycházely  v  době  války.  Tato 

skutečnost znamenala ukončení vydávání Mladého hlasatele a vznik časopisu Vpřed, 

který na něj v poválečné době redakčně navázal. 

Do čela ministerstva informací byl v poválečném období jmenován komunista 

Václav Kopecký, který řídil mediální správu v duchu socializačních tendencí té doby. 

„V poválečném období se podoba českého tisku výrazně proměnila. Již v květnových dnech 

roku 1945 vyhlásila konference zástupců tisku při České národní radě zásadu, že noviny a 

časopisy jsou národním majetkem, a proto nesmějí být předmětem výdělečného podnikání 

jednotlivce  nebo  skupin  vlastníků.  Na  tisk  nemělo  být  pohlíženo  jako  na  živnostenské 

podnikání. Vycházelo se ze zásady, že tisk nebude ponechán rozvoji bez státního dohledu, 

protože  organizace  a  regulace  novin  a  časopisů  měla  sloužit  k  zajištění  podmínek  pro 

fungování tisku jako činitele veřejného života.“4

Ukončení činnosti Mladého hlasatele bylo dáno vyhláškou ministerstva informací z 

18.  května  1945,  která  zastavila  vydávání  veškerých  periodik  s  výjimkou  deníků  stran 

Národní  fronty.5 Povolení  k  vydávání  pak  dostaly  pouze  ty  subjekty,  které  prokázaly 

veřejný zájem. To, že nařízení nebylo možné obejít a tisknout řekněme v částečné ilegalitě 

3 Kaplan 1990, str. 16
4    Bednařík,  2004, s. 132 
5    Bednařík,  2004, s. 132 
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bylo  způsobeno  také  tím,  že  po  válce  byl  na  území  Česka  nedostatek  papíru.  Jeho 

rozdělování bylo plně pod kontrolou ministerstva informací a jeho tiskového odboru. 

Nedostatek papíru se tak stal jedním z významných regulačních mechanismů pro 

poválečnou  mediální  sféru.6 Komiks  se  v  té  době  objevoval  pouze  na  stránkách 

periodik. O jakémkoli samostatném vydávání nemohla být vůbec řeč. Současně musel 

splňovat kritéria o společenské prospěšnosti, jak je nastavil Václav Kopecký. Proto i 

tematická  orientovanost  komiksu  byla  určována  poválečným  uspořádáním  a 

celospolečenskou situací. 

Z výše sepsaných řádků je patrné, že socializační tendence byly v mediální sféře 

hmatatelné již mezi lety 1945 až 1948. Po únoru 1948 tato tendence pouze nabyla na 

své polarizovanosti a orientaci směrem ke komunismu sovětského střihu. Právě z tohoto 

důvodu byly jako předmět zájmu vytipovány komiksy (kreslené seriály) Rychlé šípy a 

Jiskrovci. Rychlé šípy i se svým tvůrcem Jaroslavem Foglarem odpovídaly poválečné 

snaze o mediálním prosazování obsahů, jež jsou společensky přínosné. Postupem času 

se  však  staly  trnem  v  oku  ideových  komunistických  vůdců,  kterým  negativně 

zasahovaly  do  koncepce  centrálně  řízené  výchovy  mládeže.  Z  tohoto  důvodu  čelil 

Jaroslav  Foglar  značné  kritice7 a  byl  nucen  odejít  z  časopisu  Vpřed.  Úspěch  jím 

vytvořených  formátů  byl  však  značný  a  proto  se  nové  redakční  vedení  pokoušelo 

navázat na jím nastolenou tradici, ale pokud možno vlastními obsahy. Z toho důvodu 

vznikl také seriál Jiskrovci (kreslený stejným autorem jako Rychlé šípy – tedy dr. Janem 

Fischerem),  který  do  jisté  míry  navazuje  na  Foglarovy  principy,  ale  přetváří  je  do 

podoby, která byla více v souladu se smýšlením komunistických vůdců.   

6 Bednařík,  2004, s. 134
7 Foglar, 2005, s. 186
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II. Dětské kreslené seriály v dobovém tisku 

Komiks  nebyl  v  Československu  po  druhé  světové  válce  vnímán  jako 

plnohodnotné  médium.  Sice  vycházely  některé  komiksové  seriály,  například  Kačer 

Donald  nebo  Mickey  mouse,  na  stránkách  periodického  tisku,  ale  samostatné 

vydávávání  komiksů  bylo  nemyslitelné.  Po  válce  bylo  veškeré  mediální  směřování 

rámováno snahou o obecnou prospěšnost. Proto i dětské seriály musely tuto roli plnit 

především. Před válkou a během války byla situace odlišná. 

V předválečných letech šlo zejména o komerční úspěch a počet předplatitelů. V 

době války pak o udržení křehké rovnováhy mezi kontrolními orgány a vydávanými 

mediálními obsahy (samozřejmě každé médium pojímalo tento úkol jiným způsobem). 

V následujících odstavcích se zaměříme na to, proč byly Rychlé šípy tak populárním 

seriálem v dobovém tisku. Co všechno tento stav způsobilo a co jemu předcházelo.

2.1 Fenomén  klubového  čtenářství  a  jeho  vztah 
k časopisovému komiksu

Myšlenka  čtenářských  klubů  se  zrodila  v hlavě  Jaroslava  Foglara  již  v  roce 

1938. Je nesporné, že ve svém důsledku šlo o velmi převratnou věc, která do značné 

míry určila to, jak má vypadat úspěšný časopis pro mládež.   

Prosazení myšlenky větší aktivace čtenářů časopisů pro mládež byl běh na delší 

trať.  První,  kdo se  této  myšlenky chopil,  byl  v roce 1933 vydavatel  Josef  Hokr.8 K 

tomuto roku se také datuje první vydání časopisu Robinson, v němž lze nalézt  první 

podobu čtenářského klubu; dostala příznačné jméno Klub robinsonů. Postupem času se 

však vydavatelova novátorská snaha obrušuje a časopis v roce 1936 zapadá.9

Jaroslav Foglar byl v myšlence prosazení svých představ o ideálním časopise pro 

mladé  důsledný  a  tak  došlo  k tomu,  že  v roce  1935  předkládá  novou  časopiseckou 

koncepci vydavatelství Melantrich. Z této koncepce vybírá vydavatel některé myšlenky 

8 Pírek, 1990, s. 4
9 Pírek, 1990, s. 4
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a postupně je realizuje ve svém časopise Malý Hlasatel. Jaroslav Foglar však stojí vně 

časopisu a přispívá svými nápady z pozice externisty.10 Ve Foglarových příspěvcích se 

odráží jeho zkušenost z organizace Junák.

O rok později se z Malého hlasatele stává Mladý hlasatel (první číslo prvního 

ročníku  časopisu  vyšlo  5.  září  1936)  a  na  jeho  stránkách se  objevuje  soutěž  Tábor 

mladých.„  Redakce  časopisu  Malý  hlasatel  pochopila  mé  myšlenky  nového  typu 

časopisu  i  čtenářských  klubů  jen  z části11 “  řekl  v souvislosti  s projektem  Tábora 

mladých Jaroslav Foglar. Tábor mladých tak zůstal zejména soutěží,  v níž ti  nejlepší 

mají nárok na ceny (soutěží o vykonání vynikajících činů a projevení statečnosti). Co 

soutěži Tábor mladých chybělo především, byly trvalejší rozměry celé akce a zejména 

neobsahovala  možnost  sdružování  se čtenářů. Čtenářská sdružení,  nebo spolky měly 

později  tvořit  významnou  základnu  pro  čtenářskou  obec  a  vytvořily  by  pevnou 

čtenářskou  základnu,  která  by  pomáhala  prodejnosti  časopisu  a  zajistila  dostatek 

předplatitelů.  Proto se redakce Mladého hlasatele rozhoduje od druhého ročníku založit 

tak  zvané  hlídky  Tábora  mladých.  Právě  v těchto  hlídkách  lze  vystopovat  zárodek 

později vzniknuvších čtenářských klubů.

Mnoho hlídek příliš nezajímá bezcílné čekání na podněty v podobě příležitosti 

k projevení  statečnosti,  a  spíše  inklinují  ke  spojité,  klubovní  činnosti.  Postupně  tak 

dochází k tomu, že redakce Mladého hlasatele přistupuje na původní návrh Jaroslava 

Foglara k založení čtenářských klubů.

K založení čtenářských klubů došlo 8. května 1937, tedy v den, kdy vyšlo 36. 

číslo  druhého  ročníku  Mladého  hlasatele.  Tento  okamžik  je  bezesporu  jedním 

z nejvýraznějších momentů  v historii  českého časopisectví  pro mládež  a  současně je 

také velmi signifikantní i pro pochopení významu Rychlých šípů, potažmo potenciálu 

komiksového  seriálu  na  dětského  čtenáře.  Čtenářské  kluby  Jaroslava  Foglara  se  na 

dlouhou dobu staly nejširší čtenářskou základnou časopisů pro děti a mládež a po tři 

desetiletí  udržovaly  myšlenku  Rychlých  šípů,  až  bylo,  v  době  uvolnění  poměrů  v 

Československu, vydávání seriálu opět spuštěno.

10  Pírek, 1990, s. 6
11  Pírek, 1990, s. 7
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Jak je patrné, tak historie klubového čtenářství sahá ještě do období před druhou 

světovou válkou. Přestože je předmětem této práce období poválečné, považujeme za 

důležité  tyto  kořeny  čtenářských  klubů  připomenout  a  ozřejmit.  Přelomovost 

čtenářských  klubů  tkví  v tom,  že  dokázaly  přitáhnout  tisíce  čtenářů  k tomu,  aby 

dokázali přijmout časopisem nabídnuté hodnoty za své a snažili se je reálně naplňovat.

Již  v předválečné  době,  kdy  myšlenka  čtenářských  klubů  dostala  poprvé 

v historii konkrétní obrysy, bylo zřejmé, že je pro tehdejší společnost nosná. Přerušená 

kontinuita čtenářských klubů Jaroslava Foglara, která byla způsobena druhou světovou 

válkou,  jim jistě  způsobila  nemalou  újmu,  ale  na  druhé  straně  také  umožnila  jejich 

slavný  poválečný  návrat.  Díky  tomu,  že  klubovní  činnost  se  před  válkou  nestihla 

pomalu  vytratit  z očí  veřejnosti,  získaly  čtenářské  kluby  při  Mladém  hlasateli 

mučednický  punc.  Představovaly  jakýsi  zidealizovaný  odkaz  k předválečné  době. 

Odkaz, který byl přerván až expanzivními sklony nacistického Německa.

Díky tomu, že zánik čtenářských klubů neprošel klasickou cestou postupného 

zániku,  vytvořilo  se  vhodné  podhoubí  pro  jeho  oživení.  S porážkou  nacistického 

Německa  přišla  pro  řadu  zemí  doba  nových  začátků.  A  Československo  nebylo 

výjimkou.  V době,  která  se  vezla  na vlně vítězného nadšení,  byl  návrat  čtenářských 

klubů foglarovského vzoru jen otázkou času. 

Po  skončení  okupace  se  Jaroslav  Foglar  stal  členem  redakce  obnoveného 

časopisu Junák12.  Ihned po „resuscitaci“ časopisu se začaly ozývat první hlasy,  které 

volaly po tom, aby byla obnovena činnost předválečných čtenářských klubů Mladého 

hlasatele. Protože tato myšlenka nebyla redakci Junáka cizí, došlo již 8. prosince 1945 

k plnému obnovení čtenářských klubů13.  Tohoto dne vyšly ve čtvrtém čísle  časopisu 

Junák pokyny,  jak  by se  měly  zakládat  čtenářské  kluby.  Čtenářské  kluby se  začaly 

pomalu  hlásit.  To,  v jakém pořadí  se  přidaly  ke  klubové  myšlence,  bylo  patrné  již 

z jejich názvu, ke kterému neoddělitelně patřilo pořadové číslo klubu. Zajímavé je i to, 

že  číslo  jedna  v pořadníku  poválečných  čtenářských  klubů  bylo  vyhrazeno  klubu 

Rychlých šípů. I z této skutečnosti je patrné, že Rychlé šípy měly být čtenáři vnímány 

12 Pírek, 1990, s. 22
13 Junák, XXVII. Ročník, číslo 
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jakožto  nezpochybnitelný  vzor  číslo  jedna  v jejich  snaze  plnit  úkoly  a  zásady 

vyhlašované časopisem. 

Právě  Rychlé  šípy,  nebo  lépe  řečeno  jim  věnovaný  komiks,  byl  jednou  ze 

zásadních  příčin,  kvůli  kterým  se  Jaroslav  Foglar  rozkmotřil  s poválečnou  redakcí 

časopisu  Junák.14 Jaroslav  Foglar  směřoval  své  snažení  tak,  aby  Junák  byl  jakýmsi 

pokračovatelem  předválečného  Mladého  hlasatele.  Tato  jeho  snaha  však  nenašla 

pochopení  ani  u  zbytku  redakce  a  ani  u  čelních  představitelů  junáckého  hnutí. 

Především  kvůli  redakčním  sporům  přechází  Jaroslav  Foglar  do  konkurenčního 

časopisu  Vpřed.  Společně  se  svými  ideály  bere  s sebou také  čtenářské  kluby,  které 

začíná organizovat ne pod junáckou, ale pod vpředovskou vlajkou.

Zásadní číslo časopisu Vpřed, které vstoupilo do historie českého časopisectví, vyšlo 9. 

dubna 1946. Tímto číslem byl původní čtrnáctideník změněn na týdeník, byly v něm 

vyhlášeny  čtenářské  kluby  a  na  obálce  se  objevil  obrázek  obnoveného  kresleného 

seriálu  Rychlých  šípů.  S přeměnou  časopisu  souvisí  i  nové  vzplanutí  čtenářské 

veřejnosti pro klubovou myšlenku. Každý klub má právo si vybrat své jméno. Jediné 

„nedotknutelné“ jméno je to, které patří klubu s pořadovým číslem jedna, tedy Rychlým 

šípům15.   To  opět  potvrzuje  status,  jaké  tato  legenda  měla,  nebo  měla  mít  v očích 

tehdejších mladých lidí.

Na  stránkách  časopisu  Vpřed  se  z Rychlých  šípů  stala  legenda,  kterou 

následovaly tisíce  čtenářů.  Kreslený seriál  byl  v časopise  Vpřed  jedním z důležitých 

dílů funkční skládačky Foglarových čtenářských klubů. 

Vezmeme-li  v potaz strukturu masových médií  té doby,  je patrné,  že tisk byl 

vzhledem ke své dostupnosti a rozšíření velmi silným médiem. Aktivace publika, kterou 

se dokázal prosadit  nejdříve Mladý hlasatel  a pak i jeho následovník časopis Vpřed, 

pouze stvrdila, jaký vliv může mít masové médium. Samozřejmě to v té době nebylo již 

nic nového. Druhá světová válka odhalila propagandistické možnosti masových médií 

daleko silněji, než by se to kdy mohlo podařit kterémukoli výzkumu.

14 Foglar, 2005, s. 180
15  Pírek, 1990, s. 70
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Vliv,  který  se  podařilo  získat  Jaroslavu  Foglarovi  a  potažmo  i  celé  redakci 

Vpředu byl stále silnější. Vždyť například v roce 1948 počet Foglarových čtenářských 

klubů překročil počet 12 500  16. V euforickém poválečném období, kdy se ustavovaly 

nové pořádky,  provázely Foglarovu aktivitu zprvu pochvalné hlasy z řad veřejnosti i 

pedagogů. V únoru roku 1948 však nastal společenský zvrat a společně s ním se začaly 

objevovat i první výrazné kritiky na adresu Vpředu a Jaroslava Foglara.

2.2 Změna poměrů, změna postojů

 

Co znamenalo být klubovým čtenářem?

Být  klubovým  čtenářem  neznamenalo  pouze  stát  se  pravidelným  odběratele 

Mladého Hlasatele nebo Vpředu (i když samozřejmě pravidelná čtenářská základna byla 

pro vydavatele časopisů jednou z nejdůležitějších věcí). Pro mladé čtenáře to však také 

znamenalo to, že se mohli stát součástí většího celku, který byl vymezen přesně danými 

pravidly a mohl tak fungovat jako jakýsi elitní spolek. Právě vymezení se vůči okolí se 

zdá být velmi důležitým momentem v uvažování o foglarových čtenářských klubech.

Snaha čtenářských klubů o vyčlenění se z okolí byla charakterizována především 

tím,  že „klubáci“ chtěli  být jiní,  lepší,  než byli  jejich vrstevníci.  Snahou klubů bylo 

vyrovnat se ve svém chování legendárním Rychlým šípům a prokázat, že jejich činy 

jsou stejně statečné a užitečné jako byly ty, které se objevovaly v komiksových polích 

okolo party Mirka Dušína.

Jedním z nejdůležitějších okamžiků klubového života bylo skládání slibu. Text 

slibu byl  dán redakcí a byl  pro členy klubů „svatým písmem“.  Slib v sobě shrnoval 

základní  zásady,  které  měl  dodržovat  každý  člen  čtenářského  klubu.  Znění  slibu 

čtenářských klubů bylo následující17:

16  Pírek, 1990, s. 84
17  Pírek, 1990 s.72 a legitimace členů Foglarových čtenářských klubů
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„SLIBUJI, že 

budu vždy čestným, poctivým člověkem,

budu užitečným svému okolí a ochráním slabších,

nebudu nikdy používat hrubých a neslušných slov,

nebudu lhát,

vynasnažím se být rozvážným člověkem, který se nedá unést hněvem,

neztratím nikdy náladu při neúspěchu klubu ani v nesnázích vlastních,

v našem klubu budu snášenlivým členem, nezavdám nikdy příčinu k roztržce,

raději ustoupím, než aby mou neústupností klub utrpěl újmu,

činnost klubu nebude na závadu ve vykonávání mých školních a domácích povinností, 

budu cvičit a otužovat své tělo a rozšiřovat své vědomosti, abych se stal dokonalým 

občanem.“

Z textu klubového slibu je jasně patrné směřování a vyznění, jaké měla klubová 

činnost mít. Obsahoval základní principy, které měly udržet kluby pohromadě (v našem 

klubu budu snášenlivým členem, nezavdám nikdy příčinu k roztržce, raději ustoupím, 

než aby mou neústupností klub utrpěl újmu) a autor slibu si byl také velmi dobře vědom 

možných  konfliktů,  které  by  mohly  nastat  mezi  plněním  klubových,  školních  a 

domácích povinností. To je jasně patrné z posledních řádků.

Z posledních řádků je tak patrné, že činnosti spojené s klubem byly výhradně 

určeny jako aktivita určená k vyplnění volného času. Tato drobnost by mohla být klidně 

opomenuta, ale je v ní obsažena jedna velmi důležitá věc. Totiž to, že redakce Mladého 

hlasatele a později Vpředu si vyhradila právo na zasahování do volného času mládeže. 

Tedy  doby,  kdy  nemohli  zasáhnout  ani  rodiče,  ani  škola.  V tom  spatřujeme  jednu 

z velmi  silných  stránek  „klubáckého“  fenoménu.  Klubové  aktivity  patřily  do  doby, 

kterou mladí lidé v tu dobu vnímali jako svou. Tedy takovou, jejíž dramaturgii si řídí 

sami, bez toho, že by se museli podřizovat nějakému vyššímu edukativnímu zájmu. 

Společně se slavnostním slibem patřily do pomyslného klubového desatera také 

klubovní  zákony.  Redakce  časopisu  Vpřed  (Mladého  hlasatele  vynecháme,  protože 

hlavním předmětem práce je komiks v poválečném období a tedy dění okolo časopisu 

Vpřed) jich vyhlásila celkem osm. Zákony na rozdíl od slibu neplnili úlohu jakéhosi 
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povšechného  rámce,  ale  spíše  reagovaly  na  aktuální  situaci  a  nově  se  vytvořivší 

problémy.  Do osmi vydaných zákonů patřil 1. Zákon cyklistický, 2. Zákon zdravého 

života,  3.  Zákon  plavecký,  4.  Zákon  prázdninové  pomoci,  5.  Zákon  užitečnosti,  6. 

Zákon abstinentní, 7. Zákon ochrany přírody a 8. Zákon boje proti ledové smrti.18

Jak je patrné  i  z názvů zákonů,  jednalo se  zejména o věci,  které  se  objevily 

v průběhu času, a bylo vhodné je zapojit do základního každodenního života klubů. Jen 

na vysvětlenou, například 8. zákon se týkal posypu cest v zimě tak, aby se zabránilo 

případným zraněním, nebo 5. zákon užitečnosti byl zaměřen na to, aby všechny kluby 

vykonaly alespoň jednou měsíčně nějaký užitečný čin či službu. Zákony i slib byly jen 

vrcholem toho,  jak  komunikovala  redakce  časopisu  s kluby.  Základem byla  stránka 

Vpředu (obvykle se jednalo o předposlední stranu časopisu), která byla věnovaná čistě 

potřebám klubového čtenáře. Objevovala se na ní jak klubová pošta, tak i nové příkazy 

a tipy na klubovou činnost. Byly také pořádány klubové soutěže, které měly za úkol 

především  motivovat  čtenáře  k tomu,  aby  jednak  komunikovali  s časopisem  a 

samozřejmě také, aby se vzorně drželi zásad, které jim časopis stanoví.

2.3 Využití seriálu Rychlé šípy jako reklamy na správný život 

Otázka,  jakým nejvhodnějším způsobem dostat  persvazivní  sdělení  k příjemci 

tak, aby pro něj bylo snadno pochopitelné a přijatelné, je velmi komplexní. Na případu 

čtenářských klubů, seriálu Rychlé šípy a časopisu Vpřed lze však nalézt mnoho věcí, 

které ukazují o jak dobře promyšlenou a komplexní formu komunikace šlo. Z odstavců, 

které pojednávají o tom, co to znamenalo být členem klubu, je patrné, že mezi základní 

stavební  kameny  klubovní  činnosti  patřil  slib  a  klubovní  zákony.  Podstatným 

momentem pro celou organizaci  bylo  to,  že  na rozdíl  od školy nebo domova se ke 

čtenářským klubům hlásili  všichni  výhradně  dobrovolně.  Tato  dobrovolnost  s sebou 

však  nesla  jasné  přihlášení  se  k odpovědnostem,  které  vyplývaly  z členství  ve 

čtenářském klubu. 

18 Vpřed, I. ročník, 18 – 24. číslo
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Z dobrovolnosti  přihlášení  také  vyplývá  jedna  podstatná  věc  a  tou  je  ochota 

akceptovat a podílet se na aktivitách,  které byly časopisem vypisovány.  Tím pádem, 

moderní  mluvou  řečeno,  i  vysoký  potenciál  k přijímání  marketingově  orientovaných 

sdělení.  Potřeba  komplexní  komunikace  je  pro  marketing  jednou z nejpodstatnějších 

věcí. Čím více je komunikačních kanálů, tím větší je pravděpodobnost, že sdělení se 

setká s cílovou skupinou. V případě časopisu Vpřed a později i časopisu Vpřed pionýři, 

byla  komplexní komunikace uplatňována ve velmi vysoké míře.  Nešlo však pouze o 

velkou šíři  kanálů,  která z myšlenky čtenářských klubů vytvořila  svébytný fenomén. 

Ruku v ruce s tím šla také vysoká míra porozumění cílové skupině, tedy časopisovému 

čtenářstvu. 

Samozřejmě nelze také opomenout vedle ochoty se celé věci účastnit i  to, že 

v tehdejší době nebyla senzibilita k odolávání nebo alespoň identifikování marketingové 

komunikace tak vysoká jako je dnes. Tím pádem je velmi dobře možné, že většina lidí 

viděla  za  celým snažením Vpředu pouze  snahu o  konání  dobra a  o  dobré  vyplnění 

volného  času  mládeže.  Prvotní  motivy  tak,  jak  bychom  je  u  podobných  akcí 

identifikovali  dnes,  zůstaly  potlačeny.  Při  rozboru  aktivit,  jakými  bylo  založení  a 

provozování čtenářských klubů, by dnes prvotní myšlenky vedly k identifikaci zvýšení 

prodeje časopisu a ke snaze o získání stálé čtenářské základny. Stejná pohnutka je k 

tomu vedla pravděpodobně i v době, kdy Jaroslav Foglar čtenářské kluby zakládal. To, 

že  o  čtenáře  šlo  v  předválečné  době  především  lze  vypozorovat  například  již  na 

fotosoutěžích, které se objevovaly v prvorepublikových časopisech.

Pohnutky,  které  vedly  vydavatele  Vpředu  k zavedení  čtenářských  klubů  a 

k angažování Jaroslava Foglara,  již nejsou bohužel dohledatelné.  Lze si však snadno 

představit,  že  i  za  myšlenkou  aktivit,  jichž  byl  Foglar  iniciátorem,  leží  snaha 

Vydavatelství Svazu české mládeže o prosazení Vpředu na trhu časopisů pro mládež. 
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III.  Zařazení  dětských  seriálů  v jednotlivých  sekcích 
novin

Kromě samotného  obsahu je  na  komiksu  (jakožto  svébytnému  druhu umění) 

velmi důležitá jeho forma. Stejně jako literatura nebo film i komiks procházel řadou 

vývojových fází.  Poválečné komiksy v Československu nebyly rozšířené tak, aby pro 

čtenáře představovaly samozřejmou součást tištěných novin. Přesto bylo na stránkách 

periodického  tisku  (nejen  novin,  ale  také  časopisů)  jejich  nejpřirozenější  „místo 

výskytu“.

Interpretovaný význam kreseb a slov v bublinách však ani zdaleka není jediný 

způsob, kterým komiksy komunikují. Stejně tak jako například film využívá možností, 

které  mu  nabízí  objektiv  kamery  respektive  filmový  střih,  využívá  komiks  svých 

formálních  prostředků.  Možnosti  využití  těchto  prostředků  jsou  velmi  široké  a 

různorodé. Stejně jako film, tak i komiks prošel řadou vývojových fází a rozličných 

experimentů  s formou  i  obsahem.  Abychom  dokázali  pochopit,  jakým  způsobem 

„hovoří“  komiks  ke  svým čtenářům,  je  třeba  si  nastínit,  alespoň částečně,  formální 

komunikační  prostředky a posléze  si  analyzovat,  jakým způsobem těchto prostředků 

využívají kreslené příběhy Rychlých šípů a Jiskrovců.

Kniha „Understanding comics“ nám nabízí  jednu z možných definic komiksu. 

Termín komiks vymezuje jako: „Promyšleně srovnané ilustrované a jiné obrazy, které 

čtenáři  zprostředkovávají  informace  a/nebo  v něm  vyvolávají  estetickou  odezvu.“19 

Právě  v této  definici  jsou  obsaženy  ony  nejdůležitější  věci,  které  komiks,  jakožto 

plnohodnotné médium, čtenáři nabízí. Vedle informační naplněnosti (která je paradoxně 

zbytnou proměnnou), vyvolává, a to v každém případě, jistou „estetickou odezvu“. A je 

to také estetická hodnota a způsob malby, která definuje kvalitativní úroveň příslušného 

komiksu. Autor, nebo autoři komiksu tak stojí při vytváření nového příběhu nejen před 

volbou námětu, ale také před nekonečně svobodnou volbou výtvarného ztvárnění20.

19  Mc. Cloud, 1994, s. 9
20 Eisner, 2005, 16
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Styl zvolené kresby vypovídá mnohé nejen o řemeslné zručnosti výtvarníků, ale 

současně  i  o  tom,  jakým způsobem (například  s jakou měrou  abstrakce)  chce  autor 

zapojit čtenáře – jeho fantazii, estetické cítění, umění „čtení komiksu“. Scott McCloud – 

autor  knihy  Understanding  comics  a  současně  jeden  z nejvýznačnějších  teoretiků 

komiksu, přiřkl volbě stylu kresby velký význam. Upozorňuje na to, že pokud je kresba 

(například  obličeje)  provedena  detailně,  oslovuje  komiksového  čtenáře  k bedlivému 

studiu obličejů a rysů jednotlivých postav.21 Autor čtenáři dává na srozuměnou, že ví 

přesně, jak jeho hrdinové vypadají a že je to současně velmi signifikantní pro samotný 

příběh.  Přivádí  svou  kresbou  čtenáře  téměř  na  pokraj  filmové  zkušenosti  a 

jednoznačného  vymezení  jednotlivých  charakterů  do  postav  jakýchsi  pečlivě 

stylizovaných „herců“. 

Na druhé straně stojí výtvarné ztvárnění, které přímo vyzývá čtenáře k tomu, aby 

abstrahovali.  Takováto  kresba  –  opět  například  obličeje,  dává  čtenáři  možnost  se 

současně  soustředit  více  na  „podstatné  události“,  které  mu  autor  svou  zkušeností 

s komiksem  jako  médiem  nabídne.  Jednoduchým  kreslením  jsou  čtenáři  například 

nabádáni k tomu, aby do své zkušenosti z komiksových listů přenášeli svou každodenní 

zkušenost. Lépe řečeno Scott McCloud v této souvislosti hovoří o extenzi sebe sama a 

nás obklopujících předmětů. V této souvislosti navazuje na Marshalla McLuhana, který 

si  všiml  „nevizuálního  uvědomění  si“  neživých  objektů.  Tento  fenomén  je  patrný 

například při jízdě automobilem22, kdy se řidič identifikuje s vlastním autem a považuje 

jej za jakousi extenzi, rozšíření sebe sama. 

A právě výtvarná hyperbola a její míra jsou do značné míry pro čtenáře určující 

k tomu, aby mohl sám sebe zamaskovat do živé extenze světa komiksových obrázků. 

Avšak obrazová abstrakce a hyperbola je pouze jedním z abstrahujících nástrojů. Tím 

druhým a neméně významným jsou slovní konstrukty.  Zatímco u vnímání obrazu se 

jedná  o  schopnost,  která  je  daná  každému  čtenáři,  je  schopnost  vnímat  psaný  text 

uvědomovaná  a  získaná  učením  a  kulturními  okolnostmi.  Obecně  platí,  že  pokud 

hovoříme  o  obrazové  abstrakci,  pohybujeme  se  souběžně  na  několika  osách,  které 

definují míru potřebné kulturní vzdělanosti a získané uvědomované znalosti čtenáře na 

to,  aby  mohl  plně  pochopit  sdělení,  které  mu  kreslený  obrázek  označuje. 

21 McCloud, 1994, s. 32
22 McLuhan 1991, s. 56
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Komplexnost/jednoduchost,  realističnost/ikoničnost,  objektivit/subjektivit  či 

konkrétnost/univerzalita  každého  daného  vyobrazení  hovoří  jasně  o  jeho  obecné 

pochopitelnosti.23 Platí,  že  pokud  se  autorovo  výtvarné  zpracování  kloní  k první 

z extrémních hodnot,  je obrazové sdělení,  které  kresba nese,  obecně pochopitelnější. 

V případě použití psaného slova je přijetí sdělení ze strany čtenáře naprosto závislé na 

tom,  co se vědomě naučil  a přejal  ze  společnosti.  Pokud má čtenář  potřebnou míru 

znalostí obou zmíněných typů, je připraven ponořit se do světa komiksu.

Proč  se  takto  teoretickou  částí  zaobíráme  tak  zevrubně  v kontextu  celé  této 

práce?  Odpověď  je  v podstatě  jednoduchá.  Postupně  se  potřebujeme  propracovat 

k odpovědi, jakým způsobem komunikovaly seriály Rychlé šípy a Jiskrovci ve vztahu 

ke svým čtenářům v kontextu dané doby. A proto, abychom mohli dostatečně důsledně 

analyzovat  jejich  komunikaci,  potřebujeme  si  ujasnit  alespoň  základní  vyjadřovací 

možnosti,  které  médium komiksu  tvůrcům nabízí.  Základní  komunikační  prostředky 

v podobě  „vizuální  ikonografie“24 jsme  si  již  naznačili.  Právě  těm  přisuzuje  Scott 

McCloud roli jakési slovní zásoby autorů komiksu. Nyní se podrobněji podíváme na 

uspořádání komiksu – tedy mccloudovsky gramatiku komiksu.

3.1 Jak pracují komiksová políčka

V předchozích  odstavcích  jsme  nastínili,  jaké  možnosti  má  autor 

k formalizovanému vyjadřování v oblasti jednoho komiksového pole. Komiks však není 

ani  zdaleka  odsouzen  k existenci  v jednom  statickém  obrázku.  Mezi  komiksové 

prostředky patří také komunikace mezi jednotlivými políčky příběhu. Ty slouží jako 

drobné rámce, které ohraničují nejen prostor, ale i čas v rámci celého příběhu. Příběh 

samotný  je  však  čtenářem  chápán  jako  souvislé  kontinuum,  které  obsahuje  dějové 

prvky,  které  se  odehrávají  kdesi  mezi  políčky.25 I  v tomto  případě  se  setkáváme 

s pojmem  extenze.  Právě  v tomto  okamžiku  se  komiks  liší  ve  svých  vizuálních 

možnostech od jiného média, filmu, nejvíce. Film sice také využívá techniky sekvencí 

obrázků. Ze své podstaty však nedává lidským smyslům šanci vložit jakýkoli děj mezi 

jednotlivá filmová políčka. Rychlost expozice jednotlivých vymezených rámců je totiž 

23 McCloud, 1994, s. 67
24  McCloud, 1994, s. 67
25 Groensteen, 2005, s. 86
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tak vysoká, že se pro lidský mozek film jeví jako jednoznačně spojitý příběh, v němž 

neexistuje  mezi  jednotlivými  okénky  žádný  prostor  pro  variantní  dokončování 

jednotlivých scén čtenářem.

Mezi komiksovými políčky existuje šest základních vztahů.26 V prvním případě 

spočívá  vztah  mezi  jednotlivými  políčky  pouze  na  časové  posloupnosti.  Takto 

propojená políčka jsou připodobitelné k pomaleji plynoucímu filmu. Druhou kategorií 

jsou okénka, na kterých je jeden unikátní subjekt obrázku zachycen v postupné sekvenci 

akcí.  Tato  kategorie  je  velmi  podobná kategorii  první.  Rozdíl  je  zejména v tom,  že 

v případě první kategorie se jedná o velmi krátké časové posuny (jak jsme naznačili – až 

téměř filmové), kdežto v druhém případě je na obrázcích zachycena akce, která přechází 

v jinou, transformovanou akci, případně reakci. Pomyslný časový prostor mezi obrázky 

(prostor,  ve kterém se děj odehrává ve čtenářově hlavě) se v tomto případě výrazně 

prodlužuje.  Je  zde  použita  časová  zkratka,  v takovém  měřítku,  které  předchozí  typ 

obrázku, stejně jako film, neumožňuje.

Třetím  typem  základního  vztahu  mezi  jednotlivými  komiksovými  poli  není 

primárně definován časovým posunem, ani příčinnými souvislostmi. Po sobě následující 

pole  zobrazují  přerod  jednoho  subjektu  v subjekt  jiný.  Tento  typ  přechodu  mezi 

jednotlivými  políčky  by  se  nejsnáze  dal  přirovnat  k filmovému  střihu.  Z jednoho 

obrazového výjevu se pomocí střihu rázem ocitáme ve výjevu jiném. Při využití tohoto 

typu  vazby spoléhá  autor  na vysokou míru  „účasti“  čtenáře na spolutvorbě příběhu. 

Mezi jednotlivými prostřihy totiž existuje logická vazba, kterou si však čtenář, podle 

autorem dodaných indicií, musí domyslet sám.

Čtenářova účast je potřebná i ve čtvrtém typu vazby mezi komiksovými poli. 

Podstatným  rysem  této  vazby  je  překlenování  velké  vzdálenosti,  nebo  dlouhého 

časového úseku.  Jinak  se  ve  své charakteristice  shodují  s předchozím typem vazby. 

Máme-li uvést příklad, pak vzorovým typem je skok ze současnosti, která se odehrává 

na prvním políčku do doby za deset let, která se odehrává v políčku následujícím.

Pátým,  předposledním typem  přechodu  mezi  okénky,  je  vazba  mezi  aspekty 

vyobrazení,  které  daná  políčka  pojí  dohromady.  Přechod  mezi  obrázky  nastavuje 

26 McCloud, 1994, s. 70
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vzájemnou  souvislost  mezi  nimi  tak,  že  se  na  prvním vyobrazení  soustředí  na jistý 

aspekt  místa,  události,  nálady,  případně  myšlenky  a  následující  vyobrazení  na  něj 

logicky navazuje, přestože se obrazově posune na jiný aspekt téže události.

Závěrečný, šestý,  typ přechodu mezi jednotlivými poli  je definován absolutní 

nesouvislostí mezi jednotlivými komiksovými poli. Tento způsob souvislosti může být 

pro čtenáře zavádějící, neboť na rozdíl od předchozího nerámuje žádnou logickou vazbu 

–  spíše  ve  své  podstatě  logickou  vazbu  rozbíjí.  V dějové  linii  je  proto  spíše 

překvapivým postupem, nad kterým se čtenáři pozastavují.

U  poslední  varianty  však  nastává  podstatná  otázka,  zda  políčka,  která  mezi 

sebou nemají žádnou logickou vazbu, neustále odpovídají definici komiksu, jak jsme si 

ji popsali výše. Odpověď je, jednoznačně ano. Ve skutečnosti nás totiž nezajímá vazba 

mezi jednotlivými poli, ale vztah mezi nimi. A to, že pole žádnou logickou návaznost 

nemají,  je bezpochyby jedním z mnoha typů vztahů,  které mohou mezi  jednotlivými 

poli nastat.

3.2 Rychlé šípy a jejich vývoj

Rychlé šípy jsou považovány za jeden z největších fenoménů časopisů pro děti a 

mládež, zejména v době před a během druhé světové války. Kolem příběhů Rychlých 

šípů,  respektive  kolem  příběhů  Jaroslava  Foglara,  se  vytvořila  de  facto  mytologie, 

kterou Foglar jakožto autor přiživoval, dával jí směr a to mnoha různými způsoby. O 

jeho výsadním postavení hovoří obliba, kterou mají jeho knihy dodnes, případně řady 

zakládaných fanklubů. Blíže o způsobech,  kterými se utvářely čtenářské kluby a jak 

bezprostředně ovlivňovaly život, jsem psal v předchozích kapitolách této práce. Obecně 

by se dalo říci, že Rychlé šípy umožňovaly útěk Československé mládeže z nepříjemné 

válečně a napjaté předválečné reality.

Počátek  Rychlých  šípů  se  datuje  do  roku  1938.  Je-li  třeba  zvolit  konkrétní 

datum, pak je to 17. prosince 1938. I kolem tohoto data se však objevuje pár otazníků – 
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zejména  kvůli  tomu,  že  se  sedmnáctého  prosince  neobjevily  na  stránkách  Mladého 

hlasatele všechny postavy, které měly později dát dohromady klub Rychlých šípů. 27

K 17. prosinci 1938 se totiž v časopise objevily pouze postavy Mirka Dušína a 

Jarky Metelky. O týden později se objevil v příběhu „Černí jezdci se mstí“ Jindra Hojer. 

Zbylé dva seriálové charaktery – Červenáček a Rychlonožka se objevují na stranách 

Mladého  hlasatele  až  14.  ledna  1939  v příběhu  s názvem  „Černí  jezdci  dychtí  po 

vlajce“. Je zajímavé, že Rychlé šípy mají v tu dobu již svou vlajku. Jsou na ní však 

pouze  tři  šípy,  nikoli  pět  –  tedy  počet,  ve  kterém  jsou  Rychlé  šípy  známé  široké 

veřejnosti. Vlajka s pěti šípy přišla až později.

Rychlé  šípy  se  na  stránkách  Melantrichem vydávaného  časopisu  pro  mládež 

neobjevily jen tak z ničeho nic. Jejich duchovní otec,  Jaroslav Foglar, spolupracoval 

s tímto vydavatelstvím již od roku 1933, od kdy mu na stránkách nedělní dětské přílohy 

Českého slova s názvem Slovíčko vycházela  řada povídek,  případně na pokračování 

uveřejněný  román  Hoši  od  Bobří  řeky.  V roce  1935  vzniká  na  Foglarův  námět 

v nakladatelství  Melantrich časopis pro školní  mládež  Mladý hlasatel.28 Jak je podle 

vročení patrné, první díl Rychlých šípů se měl na stránkách časopisu objevit až za tři 

roky.  Mezi  tím  pracoval  Jaroslav  Foglar  v Mladém  hlasateli  jako  zaměstnanec 

propagačního oddělení, kde se staral spíše o prodejnost časopisu, než o jeho faktický 

obsah. 

Práce v propagačním oddělení pak vyústila v založení čtenářských klubů, které 

se  začaly  objevovat  ke  konci  druhého  ročníku  Mladého  hlasatele.  Mezi  založením 

těchto  klubů  a  Foglarově  prací  lze  vysledovat  i  jistou  marketingovou  paralelu. 

Čtenářské  kluby  totiž  začaly  sloužit  jako  předplatitelské  věrnostní  skupiny.  Tyto 

skupiny dostávaly od Melantrichu podporu zejména pomocí speciálního obsahu, který 

se na stránkách hlasatele objevoval. V tu dobu se Jaroslav Foglar zapojuje aktivně do 

tvorby Mladého hlasatele, kdy pouze neodpovídá na dotazy čtenářů, ale vytváří obsah 

určený čtenářským klubům přímo na stránkách časopisu.

27 Mladý hlasatel, IV. Ročník, číslo 7.
28 Pírek, 1990, s. 120
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Postupně se počet dětí v těchto „věrnostních jednotkách“ Melantrichu rozrostl až 

na  více  než  sto  tisíc  a  tím byl  vytvořen  unikátní  fenomén,  který  se  dosud nikomu 

nepodařilo ani vzdáleně napodobit.29 V letech 1938 a 1939 procházela česká společnost 

řadou významných změn.  Společně  s tím se i  Mladý hlasatel  ocitl  v řadě zvláštních 

situací, dokonce v této době přestal na dva měsíce vycházet úplně. V tomto období již 

Jaroslav Foglar seděl na redaktorské židli  a mohl ovlivňovat chod časopisu mnohem 

více. V tu dobu přišel Foglar také s nápadem vytvořit kreslený seriál pro děti. K jeho 

výtvarnému zpracování vyzval svého kolegu z Melantrichu Jana Fischera, a tak mohl 

vzniknout seriál Rychlé šípy.30

Kromě  Jana  Fischera  měly  Rychlé  šípy  i  další  tři  autory,  kteří  jim  v různé 

intenzitě  vdechovali  život  na  časopisových  stranách.  Dva  z nich  byli  v jistých 

momentech Fischerovými suplenty, ten poslední pak jeho následovníkem, který převzal 

kreslení Rychlých šípů po Fischerově smrti.  Václav Junek a Bohumír  Čermák31 byli 

autoři,  kteří  nakreslili  několik  pokračování  v době,  kdy  byl  hlavním  autorem  Jan 

Fischer. Posledním autorem, který vtiskl svůj autorský rukopis příběhům Rychlých šípů, 

byl Marko Čermák, který převzal výtvarnou štafetu poté, co Jan Fischer zemřel. V této 

práci  se  budeme  zabývat  zejména  pracemi  Jana  Fischera.  Zbývající  dva  Fischerovi 

souputníci  se  objevili  na  stránkách  Mladého  hlasatele  a  později  Vpředu  pouze 

výjimečně. Václavu Junkovi vyšlo na stránkách těchto časopisů šest vydání, Bohumíru 

Čermákovi pouze jedno.

Celkově za celou historii vyšlo 316 pokračování32 Rychlých šípů. V letech 1938 

–  1941,  než  byl  Mladý  hlasatel  zakázán,  vyšlo  na  jeho  stránkách  celkem  113 

pokračování seriálu. Rychlé šípy se vrátily na stránky časopisů pro děti a mládež až 

v poválečném roce 1946. První čtyři poválečné díly vyšly na stránkách časopisu Junák a 

dalších  103  pokračování  v časopise  Vpřed.  Na  jeho  stránkách  přestaly  Foglarovy 

příběhy vycházet  v roce 1948. Od roku 1948 do roku 1968 pak komiks  nevycházel 

vůbec. Když byl v uvolněné náladě roku 1968 znovu přiveden k životu, tak se objevil na 

stránkách  časopisu  Skaut-Junák  a  později  se  začal  vycházet  časopis  s eponymním 

názvem Rychlé šípy,  ve kterém vycházela  souborná vydání  Rychlých šípů. V těchto 

29 Pírek, 1990, s. 30
30 Mladý hlasatel, IV. Ročník, 7. číslo
31 Foglar, 2009, s. 336
32 Foglar, 2009, s. 330
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dvou  periodikách  vyšlo  v úhrnu  88  pokračování  kresleného  seriálu.  Zbylých  osm 

pokračování si rozdělila publikace s názvem Píseň úplňku a noviny Mladá fronta, kde 

v roce 1989 vyšel historicky poslední díl seriálu.33 

Jak napovídá název práce, tak nás bude zajímat zejména „druhá éra“ Rychlých 

šípů. Tedy období, kdy se po válce začaly jejich osudy objevovat zejména na stránkách 

časopisu  Vpřed.  Ve  svých  úvahách  se  však  také  nemohu  vyhnout  komentování 

předcházejících  dílů,  neboť  ty  definovaly,  jak  budou  Rychlé  šípy  vypadat,  a  ostře 

ohraničily  „mytologický  rámec“,  ve  kterém  se  pohybují  veškeré  další  díly  tohoto 

seriálu.

3.3 Znovuzrození Rychlých šípů po Druhé světové válce

V roce 1941 bylo zakázáno vydávání Mladého hlasatele.34 Společně s tím usnulo 

na dalších pět let i vydávání Rychlých šípů. Možnost vrátit se na stránky časopisů pro 

děti  a  mládež  dostaly Rychlé  šípy až v roce  1946.  Tehdy už  se  však neobjevily  na 

stránkách Mladého hlasatele, neboť jeho vydávání bylo vládní vyhláškou z 18. 5. 1945 

zakázáno.  Díky tomuto  nařízení  bylo  znemožněno vydávání  novin a  časopisů,  které 

vycházely  v protektorátu  Čechy a  Morava.  Jaroslav  Foglar  se  proto  ve  své  snaze  o 

obnovení vydávání časopisu pro děti a mládež musel orientovat jiným, než osvědčeným 

směrem. Foglar měl za sebou již řadu zkušeností ze skautského hnutí, proto pro něj bylo 

logickým krokem obrátit  se  tímto  směrem.  Ihned po  válce  se  tedy  pustil  do  snahy 

obnovit vydávání časopisu Junák.

Do prvního poválečného čísla Junáka umístil Foglar další díl svého románu Pod 

junáckou vlajkou – Devadesátka pokračuje. Místo Rychlých šípů se však na poslední 

straně časopisu objevil nový kreslený seriál, který se jmenoval Medvědí družina.35 Na 

otázku, proč tomu tak bylo a proč se při první možnosti nevrátily hned Rychlé šípy, lze 

odpovědět tím, že výtvarným řešením tohoto seriálu nebyl Jan Fischer. O důvodu se lze 

pouze dohadovat, ale nejpravděpodobnější se jeví možnost, že se Jaroslav Foglar nestihl 

s Janem Fischerem tak brzo spojit. Tento stav však netrval příliš dlouho. Jan Fischer na 

33 Mladá Fronta, 30. prosince 1989
34 Foglar, 2005, 150
35 Junák, XXVII. ročník 
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úvod  obnovené  spolupráce  nejdříve  nakreslil  další  tři  pokračování  osudů  Medvědí 

družiny, aby se pak společně s Foglarem vrátili na obnovenou úspěšnou dráhu Rychlých 

šípů.

Poté, co na počátku roku došlo k neshodám mezi vydavatelem časopisu Junák 

(Junáckou  edicí)  a  šéfredaktorem  časopisu,  vyměnil  Jaroslav  Foglar  své  působiště 

v Junáku za nové místo v redakci časopisu Vpřed, který vydávalo nakladatelství Mladá 

Fronta.36 Start  druhé,  neméně úspěšné éry Rychlých šípů se tedy datuje až k vydání 

osmnáctého čísla prvního ročníku Vpředu, kde se objevily Rychlé šípy na první straně. 

Přesněji, na první straně časopisu se neobjevilo další pokračování seriálu, ale ilustrace 

Rychlých šípů, jak sedí na jakési vyhlídce.  Tento obrázek předznamenal dalších 102 

pokračování  seriálu  na  stránkách  časopisu  Vpřed  a  znamenal  definitivní  poválečný 

návrat Rychlých šípů na výsluní zájmu. 

Stejně  jako  první,  předválečná,  éra  Rychlých  šípů  byla  z donucení  ukončena 

druhou světovou válkou, ani druhá éra nebyla způsobena nezájmem čtenářů nebo jinou 

přirozenou cestou. V roce 1948 zastavilo vydávání Rychlých šípů nové politické zřízení 

a obecně nové potřeby vedení mládeže. Když v únoru 1948 došlo ke komunistickému 

převratu, přecházelo vedení časopisů pro děti a mládež pod gesci Svazu československé 

mládeže. Ten stanovil, že je pro nově se tvořící komunistickou společnost zbytečné mít 

dva časopisy pro mládež (Junák a Vpřed) a sloučil je. Současně se svaz zbavil obou 

čelních  představitelů  předchozích  časopisů.  Z čelního  postavení  Junáku  byl  sesazen 

Jaroslav  Novák,  z vedení  Vpředu  odešel  Jaroslav  Foglar.  V tu  dobu se  blížil  konec 

třetího  ročníku  časopisu  Vpřed.  Ještě  před  jeho  završením,  zřejmě  kvůli  příliš 

prozápadnímu vzezření, přišly Rychlé šípy o komiksové bubliny, které byly nahrazeny 

příběhovými popisky a explanacemi pod obrázky.  Rychlé šípy tak přišly o svůj hlas 

(přímou řeč) a po třech takto vydaných příbězích byly staženy zcela.37

36 Foglar, 2005, s. 182
37 Foglar, 2009, s. 332
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IV.  Témata  seriálů  a  jejich  reakce  na  proměňující  se 
poválečnou situaci

4.1 Rozbor kreslených Rychlých šípů

Při formálním rozboru seriálu Rychlé šípy se dá vypozorovat řada zajímavých 

změn, či naopak konstant, které seriál rámují a které spoluvytváří jeho charakter. Obě 

nejvýznačnější  seriálové  éry  –  tedy  ta  válečná  a  ta,  která  začala  v roce  1946,  byly 

signifikantní zejména z hlediska všeobecné nejistoty, která v obou obdobích panovala. 

Atmosféra  roku  1938  byla  charakterizována  strachem a  nejistotou,  která  přicházela 

z Německa a z českých Sudet. Napjatá situace tehdy vyvrcholila zářijovým podpisem 

Mnichovské dohody. Rychlé šípy se poprvé objevily na stránkách Mladého hlasatele 

v prosinci 1938, tedy v době, kdy byla mnichovská dohoda již podepsána a kdy se doba 

pomalu  chýlila  k vyhlášení  Protektorátu  Čechy a  Morava.  K ustavení  protektorátu  a 

tedy faktické nadvlády nacistického Německa nad českými zeměmi došlo 16. března 

1939.

Jak je patrné z výše uvedeného stručného popisu, tak situace v naší republice 

nebyla v té době vůbec stabilní a skýtala pro běžné občany řadu existenčních nejistot. Je 

nasnadě  proto  předpokládat,  že  se  Rychlé  šípy  objevily  na  scéně  jako  vyjádření 

eskapistických  tendencí  doby  a  umožnily  svým  čtenářům únik  z nepříjemné  reality 

všedního dne.  Takto nastavený koncept kresleného seriálu by byl více než pochopitelný 

a  logický.  Je  však  tato  vyslovená  myšlenka  opodstatněná?  Nejsnáze  se  na  takto 

položenou otázku dá odpovědět krátkým rozborem příběhů Rychlých šípů z této doby.

Na  prvním místě  je  třeba  zdůraznit,  že  podrobnější  pohled  na  předválečnou 

realitu tohoto kresleného seriálu nám poskytne dostatečný fundus pro analýzu situace po 

válce a vytvoří nám přesněji ohraničené zorné pole, ve kterém by bylo vhodné sledovat 

situaci po válce. Jinak řečeno, Rychlé šípy tak, jak byly vydávány v poválečných letech, 

byly  logickým  pokračováním  a  nastavením  fenoménu,  který  vznikl  na  stránkách 

Mladého hlasatele v letech 1938 až 1941.  
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Vezmeme-li  si  k ruce válečná  čísla  Mladého hlasatele  a  projdeme-li  je podle 

doby jejich vydání,  je patrné,  že  Rychlé  šípy nežily ve vakuu zcela  oproštěného od 

okolní reality. V prvním plánu je patrné, že jednotlivá vydání komiksu ctí roční dobu a 

okolní věci, které jsou s ní spojené. Například ve svém 49. pokračování vypráví Jaroslav 

Foglar příběh o nepovedené tříkrálové koledě, ve 45. pokračování seriálu pro změnu 

Rychlé šípy nadělují převlečeni za Mikuláše s dvěma čerty a dvěma anděly.  Z těchto 

detailů je zřejmé, že autoři Rychlých šípů věděli, co se kolem nich děje a do určité míry 

vsazovaly pět  seriálových postav do různých životních situací,  které s okolní  situací 

souvisely.  Podstatná  otázka,  kterou  zbývá  zodpovědět  je,  kde  končila  vůle  autorů 

respektovat  okolní  události  a  kde  leží  hranice,  za  kterou  by  komiksové  postavy 

nepustili.

Abychom zvážili všechny aspekty, vraťme se nyní na úplný začátek Rychlých 

šípů,  tedy  do  7.  čísla  IV.  Ročníku  Mladého  hlasatele.  První  díl  Rychlých  šípů  se 

jmenuje Černí jezdci řádí. Kromě faktu, že se jedná o první příběh, ve kterém se objeví 

Mirek  Dušín  –  tehdy  ještě  on  sám  jakožto  budoucí  zakladatel  Rychlých  šípů,  je 

pozoruhodné,  že  právě tohoto dílu  vznikly celkově tři  verze38.  První dvě verze jsou 

v podstatě  totožné.  Jediný  na  první  pohled  viditelný  rozdíl  je  v tom,  že  v první  a 

původní  verzi  je  skupina  Černých  jezdců  zamaskována  černými  šátky  přes  obličej, 

kdežto v předělané verzi jsou Černí jezdci odmaskovaní a mají své šátky uvázány kolem 

krku. Třetí  dostupná verze je pak zcela odlišná a to i včetně názvu, který se změnil 

z původního“Černí jezdci řádí…“ na „Mirek osvobozuje Jarku“. Tato třetí verze byla 

uveřejněna až na konci léta poválečného roku 1947, konkrétně ve čtyřčísle 39 – 42 II. 

Ročníku časopisu Vpřed. Jak píše Václav Nosek v knize Rychlé šípy „Černí jezdci měli 

při své premiéře na zadních stránkách Mladého hlasatele (od prosince 1938 do konce 

února 1939) přes obličeje šátky jako nějací gangsteři. Dětem to asi moc nevadilo, ale 

někteří  dospělí  kritici  se  ozvali,  že  je  to  špatný  příklad,  který  by  někdo  mohl 

napodobovat. Po čase nechal Foglar těchto deset pokračování kresebně upravit tak, aby 

Černí jezdci neměli šátky přes obličeje, ale na krku. Autorem překreslení nebyl sám Jan 

Fischer, ale pravděpodobně Bohumír  Čermák (napovídá tomu písmo v „bublinách“), 

ostatní původní kresby – až na ty šátky – však zůstaly nedotčeny a autorství této druhé 

verze tak zůstává Fischerovi. Kdy k úpravě došlo, není jisté, ale zřejmě až po zrušení 

Mladého hlasatele.  Důkazem je třeba text v jedné bublině příběhu „Rychlé šípy mají 

38  Foglar, 2009,s. 326 – 327 
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dobrá srdce“ (č. 6), kde slova „Právě vyšel nový Mladý hlasatel! Od pondělka do neděle 

čti Mladého hlasatele“ jsou nahrazena těmito: „Právě vyšlo Večerní České slovo“.“ 39

Proč všechny tyto komplikace? V těchto momentech je dobré si všimnout, kdy 

přesně díly s Černými jezdci přestaly vycházet a kdy se tedy Rychlé šípy „vypořádaly“ 

se  svým  prvním  větším  nepřítelem.  Jak  zmiňuje  ve  své  stati  Nosek,  kresby  se 

zamaskovanými Černými jezdci vycházely od prosince 1938 až do konce února 1939.40 

Tedy v době, kdy bylo na jedné straně velmi silné zklamání z našeho „zaprodání“ po 

podpisu Mnichovské dohody a na straně druhé blízká a již téměř hmatatelná přítomnost 

budoucího protektorátního  zřízení.  Společně  s tím,  jak se  blíží  ustavení  Protektorátu 

Čechy a Morava, tak se také obrušují rohy Černých jezdců a blíží se závěrečný smír 

s Rychlými šípy, který také znamená konec slavné, ale epizodní role pro Černé jezdce 

v příbězích  o Rychlých šípech.  Je  na místě  se  pozastavit  nad tím,  zda jsou postavy 

Černých  jezdců  pouhými  katalyzátory  děje  kolem  Rychlých  šípů,  nebo  zda  jsou, 

alespoň do jisté míry, personifikací okolní Foglarovy současnosti. Jakékoli samozřejmé 

vyvozování  z této  situace  je  jistě  snadno  zpochybnitelné,  přesto  bych  považoval  za 

chybu nezmínit možnou, byť jen teoretickou počáteční angažovanost Rychlých šípů.

K úvahám nad možnou počáteční angažovaností přispívá i to, že za celou další 

dobu své existence neměly Rychlé šípy zavilejší nepřátele, než byli Černí jezdci. Deset 

dílů  trvající  souboje  mezi  těmito  dvěma  skupinami  chlapců,  deset  dílů  trvající 

ujišťování o morální převaze Rychlých šípů a o zákeřnosti  Černých jezdců.  Z deseti 

pokračování již lze vypozorovat, jaký mohl být původní koncept. Kladné stránky hrdinů 

se nejsnáze odhalí, postaví-li se do kontrastu s negativními stránkami. Proto je zvláštní, 

že  po těchto  deseti  dílech  Foglar  celý koncept  pokračování  náhle  opustil  a  začal  se 

soustředit  na  samostatné  a  svébytné  příběhy na  jednu stranu,  které  měly  své  přímé 

pokračování  a  rozuzlení  buď  v posledním  poli  komiksu,  nebo  maximálně  v dalším 

pokračování Mladého hlasatele. Jistě je možné, že období maskovaných Černých jezdců 

mezi prosincem 1938 a únorem 1939 je dílem pouhé souhry náhod. Ale stejně je možné 

se  domnívat,  že  Černí  jezdci  mohli  reprezentovat  vnější  nebezpečí,  které  čeká  na 

všechny čtenáře v jejich bezprostředním okolí a se kterým je třeba se vypořádat. Jak? 

39 Foglar, 2009, s. 329
40 Mladý hlasatel, IV. Ročník, číslo 7. - 17.
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Návodem může  být  každý z deseti  zmiňovaných  dílů  Rychlých  šípů.  Jedno je  jisté. 

Konec celé anabáze s Černými jezdci končí příměřím. 

Toto  gesto  lze  interpretovat  mnoha  různými  způsoby.  Jednou  ze  základních 

interpretací je možnost pouhého definitivního vyprofilování klubu Rychlých šípů a tím 

vzniklé nadbytečnosti  Černých jezdců.  Všech deset příběhů tak mohlo sloužit  pouze 

jako  příklad,  že  i  ty  nejlítější  spory  jdou  vyřešit  v závěru  přátelstvím  a  založením 

nového  čtenářského  klubu  (přesně  v duchu,  který  by  si  přál  vydavatel  Mladého 

hlasatele). Během deseti dílů se stihli představit všichni členové klubu Rychlých šípů, 

kteří  společně  dokázali  porazit  i  mnohem  větší  a  nestrukturovanou  masu  Černých 

jezdců. I taková mohla být původní myšlenka, která vedla pero Jaroslava Foglara při 

psaní prvních dílů příběhů Rychlých šípů.

Druhou možností interpretace je počáteční snaha Foglara udělat z Rychlých šípů 

mladé muže, kteří bojují proti nebezpečí (i když umně skrytému za jinotajem). Až ve 

chvíli,  kdy si Foglar uvědomil,  že boj proti Černým jezdcům by mohl vést k zániku 

celého seriálu, tak od myšlenky ustoupil a změnil koncept Rychlých šípů. Na dlouhou 

dobu  se  odklonil  od  původního  záměru  jednoho  nepřítele  a  začal  se  soustředit  na 

„dobrodružství  všedního  dne“.  Z Rychlých šípů přestávají  být  bojovníci  a  stávají  se 

z nich obyčejní kluci, kteří žijí o něco dobrodružnější život, než jejich čtenáři. Ve chvíli, 

kdy končí své nepřátelství smírem, může to znamenat moment, kdy Foglar rezignoval 

na jakýkoli  hlubší  společenský podtext  komiksového seriálu  a  kvůli  jeho zachování 

odsoudil  všechny  své  charaktery  do  uzavřených  rolí  a  velmi  přesně  ohraničeného 

kresleného univerza, ze kterého jim dovolí vykročit do reality pouze hrozící nebezpečí 

tenkého ledu,  nebo potřeba  úklidu  chodníků od sněhových závějí.  V těchto  chvílích 

Rychlé šípy varují a jdou příkladem.

Původní myšlenka ladění seriálu se může zdát zprvu nedůležitá. Ve skutečnosti 

však může jít o velmi podstatný indikátor, který dokáže poodhalit nejen bezprecedentní 

úspěch  seriálu,  ale  také  jeho  potenciál  a  možnosti,  které  nabízel  svým  čtenářům. 

Válečná éra Rychlých šípů představila úspěšný model fungování komiksového seriálu, 

proto bylo možné na tento model v poválečných letech pouze navázat. 
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Odpověď na výše vznesenou otázku o hranici, za kterou již při angažovanosti a 

vtažení Rychlých šípů do reality nemohlo jít je, že Jaroslav Foglar nebyl ochoten pustit 

Rychlé šípy do prostoru, kde by mohly svou činností jakkoli ohrozit vlastní existenci na 

stránkách Mladého hlasatele. Přestože se tedy Jaroslav Foglar snažil úzkostlivě vyhýbat 

všem tématům, které by z Rychlých šípů činili „materiál na obtíž“, nepodařilo se mu 

zachovat  seriálu  v pohnutých válečných  a  poválečných časech kýženou kontinuitu  a 

Rychlé šípy nesměly za války vycházet. 

4.2 Model válečných Rychlých šípů

„Komiks  pro  děti  a  mládež  si  ponechává  základní  rysy  populární  literatury, 

vypráví  příběh  zejména  obrazem;  vizuální  vnímání  jako  estetický  činitel  převažuje. 

Zhuštěný text je umístěn v tzv. bublinách (anglicky - bubbles, německy - Sprechblasen, 

italsky - nuvolette),  které vycházejí  z úst  hrdinů. Existují také komiksové formy bez 

textu,  nebo  s textem  pod  obrázky.  Komiks  je  v podstatě  série  příběhů  v obrázcích, 

základním rysem je stálá  charakteristika jednajících hrdinů a pravidelné  publikování 

v tisku,  včetně  důležitého  komerčního  boje  o  přízeň  čtenářů  (H.  D.  Zimmermann, 

1974). Často je obrazová i literární složka podřízena komice, černému humoru. Komiks 

spojuje postupy několika sémiologických postupů a druhů umění – výtvarného (kresba), 

literárního (text) a filmového (fázování pohybu).“41 

Jak je  patrné  z výše  napsaných řádků,  komiks  čerpá  v zásadní  míře  ze  třech 

druhů umění.  Nejvýznamnější  část  svého sémiotického kódu si  přebírá z výtvarného 

umění,  o něco menší  část  pak z literatury a filmu.  Teoretické ukotvení  všech těchto 

aspektů ve struktuře komiksu jsme se věnovali na předcházejících stranách. Na tomto 

místě  bychom  se  rádi  věnovali  tomu,  jakým způsobem byly  takto  široké  možnosti 

využity  konkrétně  v případech  Rychlých  šípů  a  jak  s nimi  bylo  z pozice  autorů 

výtvarného i literárního scénáře zacházeno.

Válečné  příběhy Rychlých  šípů  jsou  všechny poskládány z osmi  až  dvanácti 

polí. V každém pokračování jsou pole uspořádána do čtyř řad. Pokud se tedy na válečná 

41Čeňková a kol, 2006, s. 150
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vydání  Rychlých šípů podíváme po formální  stránce,  zůstávají  Rychlé šípy naprosto 

konzistentní  a  předvídatelné.  Jestli  něco  určuje  velikost  obrázků,  tak  je  to  spíše 

rozlehlost a prostorová náročnost jednotlivých vyobrazení, než autorův záměrný pokus 

o využití širokých možností komiksu jakožto svébytného média.

Je zvláštní, že kreslíř Fischerova formátu necítil za celou dobu tvorby komiksu 

potřebu pohrát si s formou a docílit zajímavějších efektů než mu nabízel takto přesně 

definovaný formát. Pravý důvod, proč tomu tak mohlo být, prozradil v interview pro 

časopis  Instinkt  následovník  Jana  Fischera  na  výtvarnickém  křesle  Marko  Čermák. 

„Vždycky jsem přišel do Foglarova bytu na Vinohradech, přinesl mu nakreslený příběh, 

on si ho prohlédl, většinou to ani nijak neokomentoval a dal mi další scénář. Tam bylo 

napsané, co má být ve kterém okýnku, co kdo říká a někdy, výjimečně, to doplnil i svojí 

roztomile neumělou kresbičkou. Já si to přečetl a jelo se dál.“42  

Z těchto jeho vět je jasné, že v době, kdy byl autorem výtvarné podoby Rychlých 

šípů on, ponechával si Jaroslav Foglar velmi silný vliv na to, jakým způsobem mají 

jednotlivé  díly  ve  finální  verzi  vypadat.  To,  že  se  Foglar  považoval  za  výhradního 

vlastníka, potvrdil Čermák i v odpovědi na další otázku: „Hned na první schůzce navrhl, 

že mi za každý díl zaplatí osm set korun. Tehdy to byly dobré peníze, ale za ně chtěl, 

abych se jednou provždy vzdal autorských práv. Předepsal mi na papírek: Já, Marko 

Čermák, stvrzuji podpisem, že si nebudu činit nároky...“43 Je zřejmé, že v době, kdy se 

výtvarné  podoby  chopil  Čermák  (tedy  v roce  1968)  byla  Foglarova  pozice  jakožto 

autora neotřesitelná, a tak si mohl k Marko Čermákovi dovolit i takovýto drsný přístup. 

Lze předpokládat, že v případě Jana Fischera takhle striktní nebyl, přesto, i vzhledem 

k tomu, že nechal několikrát předělat první díl Rychlých šípů, se cítil být vlastníkem 

práv k seriálu  a k jeho jednotlivým charakterům. Pokud tedy spolupráce s Fischerem 

probíhala podobným způsobem jako s Marko Čermákem, lze předpokládat, že hlavní 

slovo měl  nakonec vždy Foglar,  pro nějž byla  výtvarná  stránka a  výtvarný koncept 

seriálu méně podstatná, než stránka literární a obsahová.

Ovšem to, že Foglar vedl celý komiks i po výtvarné stránce mu jistě do značné 

míry  upírá  kvality,  jíž  mohl  dosáhnout.  Ve  vnímání  komiksu  převažuje  výtvarná 
42http://instinkt.tyden.cz/rubriky/rozhovor/marko-cermaknenapadny-guru_24441.html  
43http://instinkt.tyden.cz/rubriky/rozhovor/marko-cermaknenapadny-guru_24441.html  
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stránka, proto ostré řízení směřování komiksu z rukou autora literární předlohy může 

být v mnohém omezující.  Je jasné,  že neměnnost výtvarné podoby je dána i  tím, že 

Foglar  neměl  dostatek  výtvarného  nadání  a  představivosti,  aby  dokázal  s výtvarnou 

formou něco udělat a vnímal ji pouze jako doplňkovou součást svého textu, která jej 

činí atraktivnějším a didaktická sdělení, která obsahuje, jsou pak pro dětského čtenáře 

snáze přijatelná.

4.3 Model poválečných Rychlých šípů

Po  druhé  světové  válce  se  začala  psát  nová  historie  Rychlých  šípů. 

V poválečných  letech  sice  bylo  zakázáno  vydávání  veškerých  časopisů,  které  byly 

v distribuci během války to však ani zdaleka neznamenalo trvalé zpřetrhání kontinuity 

z válečných  dob.  Pro  Jaroslava  Foglara  a  Rychlé  šípy znamenala  ukončená  válka  a 

ukončené vydávání Mladého hlasatele zejména nutkání najít nový publikační prostor 

pro obnovení chlapeckých příběhů svých postav. 

Tento  prostor  zprvu  našel  na  stránkách  časopisu  Junák,  který  byl  logickým 

místem, kde by se šípovské příběhy měly objevovat. Proto se Jaroslav Foglar uchýlil 

s pokračováním na stránky skautského časopisu.  Nakonec však duo Foglar - Fischer 

nevydrželo na stránkách Junáka příliš dlouho. Po čtyřech pokračováních a Foglarových 

rozporech  s vedením  časopisu  načaly  Rychlé  šípy  svou  druhou,  stejně  slavnou, 

poválečnou etapu na stránkách časopisu Vpřed,  který vydávala  nakladatelství  Mladá 

fronta.

Ve skutečnosti došlo k obnovení Rychlých šípů až na stránkách časopisu Vpřed, 

neboť  v Junáku  se  objevila  pouze  čtyři  pokračování,  která  byla  věnována 

dobrodružstvím dvou postav, které byly od charakterů Rychlých šípů velmi vzdálené - 

jednalo  se  o  postavy  Písklouna  a  Tlouštíka.  Pískloun  a  Tlouštík  otevírají  svými 

příhodami  dveře  pro  nový vstup  Rychlých  šípů  na  poválečnou  časopiseckou  scénu. 

Tlouštík a Pískloun představují běžné kluky z ulice. Až téměř archetypálně rozdělené na 

hodného  a  důvěřivého  Tlouštíka  a  vyzáblého  a  proradného  Písklouna.  Tito,  zprvu 
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kamarádi, shodou náhod objeví jednání Bratrstva kočičí pracky a tím se dostanou do 

jejich zajetí.

Po  tomto  prologu,  kdy nás  do  nového  uspořádání  přivedli  noí  chlapci,  kteří 

nebyli tak dokonalí a pevní v charakterech, jako Rychlé šípy, se vše vrací do původních 

kolejí,  které  byly  položeny  již  v  roce  1938.  Rychlé  šípy  opět  prožívají  svá 

dobrodružství,  opět  se  snaží  chlapce  počit  o  možných  nebezpečích  a  opět  dostávají 

pravidelný prostor na poslední stránce časopisu.  
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V. Proměny charakterů hlavních postav seriálů

5.1 Hlavní postavy rychlých šípů pohledem literární teorie

Je  správné  považovat  komiks  v mnoha  ohledech  za  svébytné  médium. 

Způsobem své komunikace se, jak bylo výše řečeno, zařazuje do mezery mezi film a 

literaturu.44 Z toho  důvodu  bychom  se  rádi  věnovali  rozboru  Rychlých  šípů  právě 

z těchto hledisek. Rychlé šípy byly v minulosti převedeny jak na filmový pás (tak se 

stalo dokonce dvakrát, jednou jako seriál a jednou jako film), tak i na stránky knihy. 

Autorem literárního přepisu byl samozřejmě sám Jaroslav Foglar. Do seriálové podoby 

pak Rychlým šípům pomohl Hynek Bočan svým seriálem Záhada hlavolamu, který se 

přímo inspiroval literární podobou Rychlých šípů a získal si ve své době (natočen byl v 

roce 1969) širokou popularitu. 

To,  že  byl  kult,  jakým  Rychlé  šípy  bezesporu  jsou,  převeden  do  filmové  i 

literární  podoby,  by  nebylo  nic  zvláštního.  Pozoruhodné však  je,  jak  k tomu došlo. 

Vznik seriálu se datuje do doby, kdy už byla „mytologie“ Rychlých šípů nastavena a 

kdy byla  již  zpracována  jejich  dobrodružství  do rozsáhlé  knihy,  která  měla  typicky 

strukturovaný  děj  (Foglarova  Záhada  hlavolamu).  Ještě  dávno  předtím  však  vznikl 

původní komiksový seriál. Proč se nestal právě ten předlohou seriálu? Důvodů může být 

jistě  řada.   Nejpravděpodobnější  je  však  ten,  že  forma,  ve  které  byl  komiks 

zpracováván,  nebyla  vhodná  ke  zfilmování.  Ze  stejného  důvodu  vznikla  nejspíše  i 

kniha.  Roli  hráli  nepochybně  i  finanční  důvody,  neboť  pro  Jaroslava  Foglara  byly 

Rychlé  šípy  zdrojem  obživy.  Příběhy  Rychlých  šípů  ze  stránek  Mladého  hlasatele, 

respektive Vpředu byly totiž až příliš jednoduché. Přeskakovaly pomocí obrázků řadu 

okolností,  které  by  spisovatele  románu  nebo  jiných  literárních  prozaických  útvarů 

nezbytně vedly k obsáhlým explanacím. Tyto explanace by však pro pochopení celého 

příběhu byly esenciální, neboť vycházejí z podstaty formulování psaného slova.

Teď, když jsme naznačili celou genealogii vzniku různých forem Rychlých šípů, 

je na místě si říci, proč je podstatné zabývat se Rychlými šípy i z hlediska literárního a 

filmového. Jedním z nejpodstatnějších důvodů pro je povaha komiksu jakožto média. 
44 Waugh, 1991, s. 27
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Danost  jeho  existence  právě  kdesi  mezi  filmem  a  literaturou.  Druhým  podstatným 

momentem, proč tak učinit, je to, že komiksový scénář je literárním dílem.45 V případě 

Jaroslava Foglara platí toto tvrzení ještě mnohem více. Pokud totiž zevrubně projdeme 

jednotlivé  díly  Rychlých  šípů  je  patrné,  že  Jaroslav  Foglar  byl  výhradním autorem 

celého díla. To, že si nekreslil sám i obrazovou část, bylo dané pravděpodobně tím, že si 

na to z nedostatku výtvarného umu netroufl. Jinak nelze v jednotlivých dílech komiksu 

vysledovat  jakoukoli  tvůrčí  diskusi  mezi  výtvarnou  a  literární  „sekcí“  komiksu.  Je 

patrné,  že  Foglar  kontroloval  celý  proces  vzniku  a  právě  on byl  tím,  který  určoval 

výslednou podobu.

Z předchozího  Foglarova  autorského  pozadí  je  vidět,  že  jeho  zkušenost 

s Rychlými  šípy byla  první svého druhu na poli komiksu.  Do té doby měl  za sebou 

pouze  zkušenosti  se  psaným  slovem.  Zajímavé  je  také  to,  že  i  když  Rychlé  šípy 

fungovaly  výborně  jako  komiksový  seriál,  tak  Foglar  cítil  potřebu  je  zpracovat  v 

„plnohodnotné knize“, což se mu na stránkách Záhady hlavolamu podařilo. Na druhou 

stranu své dříve napsané knihy nikdy do komiksové podoby nepřevedl. S ohledem na 

Foglarovy předchozí autorské zkušenosti lze předpokládat, že nad konstrukcí Rychlých 

šípů uvažoval zejména z literárního hlediska a komiksová forma je nejspíše měla učinit 

snáze přijatelnými, aby čtenáři lépe akceptovali poselství, která jejich dobrodružstvími 

Foglar sděloval.

To, jakou měly Rychlé šípy stavbu, respektive, které charakteristiky jim autor 

připisoval, by nám mohla pomoci pochopit právě literární teorie. Protože jsou Rychlé 

šípy silně zaměřeny na jednotlivé postavy a jejich osobnostní charakteristiky,  zvolili 

jsme jako jedno z důležitých východisek pro úvahy nad povahou Rychlých šípů teorie 

věnující se literárním postavám a zkoumající jejich naratologický vývoj a aspekty.

5.2 Postavy z klubu Rychlých šípů očima literární teorie

Již Aristoteles poukazoval na možnosti, jak mohou vypadat literární postavy ve 

vztahu k vnější realitě. „Kdo napodobuje, napodobuje osoby jednající, a ty jsou ovšem 

buď řádné,  nebo špatné;  neboť povaha se téměř  vždy jeví  jen u lidí  takových (t.  j. 

45 Waugh, 1991, 236
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jednajících): všichni lidé se totiž liší od sebe špatností nebo výborností povahy. Proto 

napodobují, proto napodobují básníci buď lidi lepší, nebo horší než jsme my, nebo také 

takové, jako jsme my.“46  Přestože Aristoteles ve svém pojednání hovoří o básnících a 

tragédii, je možné si povšimnout, že ve svém vyjádření nechává prostor pro autora, aby 

nebyl  nucen  zanechat  své  postavy  v pevném  sevření  reality,  ale  naopak  mu  nabízí 

prostor pro rozvoj fikční složky v charakteristice  jeho postav.  Autor je ve svém díle 

omezován  nejen  svou  fantazií,  ale  také  mírou  uvěřitelnosti  postav.  Postavy  tak 

v přeneseném smyslu slova žijí své fikční životy ve fikčním světě, který však není příliš 

vzdálen tomu našemu, reálnému. Musí být jeho odrazem, neboť je to právě naše realita, 

jež  je  etalonem pro svět  fikce.  Aristoteles  ve svém díle  také  klade  veliký  důraz na 

konání činů v tragédii: „tragédie jest napodobení ne lidí samých, nýbrž činů a života a 

štěstí a neštěstí, štěstí,  však i neštěstí tkví v činu a cílem je jakýsi čin, nikoli nějaká 

vlastnost“. Aristoteles těmito svými slovy říká, že právě činy vytvářejí dějovou podstatu 

a autor musí ve svém spisovatelském počínání počítat – protože jsou to právě činy, které 

posouvají dění vpřed.

Co tyto  úvahy však  znamenají  pro  obyčejný  komiks,  který  není  ani  zdaleka 

antickou tragédií?  Co znamenají  pro pochopení způsobu psaní Jaroslava Foglara? Je 

důležité  si  uvědomit,  že  Rychlé šípy rozhodně nespoléhají  na nějaké moderní,  nebo 

dokonce postmoderní postupy. Jejich vypovídací schopnosti jsou poměrně přímočaré a 

nesnaží se nic zastírat nebo promlouvat v náznacích. Lze u nich vysledovat ty nejstarší 

principy psaní a chápání. Z tohoto hlediska se jeví Aristotelova teoretická východiska o 

postavách  nebo  lépe  řečeno  jejich  činech  jako  velmi  dobře  aplikovatelná.  Dalším 

důležitým momentem v připuštění Aristotela jako vhodného teoretika pro naše úvahy je 

také to, že se ve svých statích zabývá zejména dramatickými formami literatury – tedy 

dramatem a komedií. V nich se psané slovo formuje do zcela jiné vyjadřovací formy, 

tedy  do  divadla.  Tato  analogie  je  srovnatelná  i  s procesem  tvorby  Rychlých  šípů. 

Jaroslav Foglar nejdříve přišel s napsaným scénářem za některým ze svých kreslířů, aby 

pak jeho řádky a „scenáristické“ poznámky došly reformování ve zcela nové médium – 

komiks. Zejména díky tomuto momentu přetvoření literárního textu v jinou uměleckou 

formu se jeví Aristotelův přístup pro chápání Rychlých šípů jako velmi vhodný.

46 Fořt , 2008, s. 16
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Abychom však nebyli  zahleděni  jedním směrem, je třeba poukázat i  na další 

možnost, jak uchopit v teoretickém zkoumání literární postavy. Na opačném pólu, než 

je aristotelský pohled, stojí například E. M. Forster se svou teorií stavějící ne čin, ale 

literární  postavu  do  středu  spisovatelského  vesmíru.47 Čím  je  tento  značný  posun 

v názorech na roli postavy v literárním díle způsoben? Samozřejmě důvodů může být 

celá  řada,  přesto  jako  jeden z nejpodstatnějších  vidím v autorově  přístupu ke  psaní. 

Forster  zdůrazňuje,  že  autor  nechává  na  stránkách  knihy  promlouvat  postavy nejen 

jejich ústy,  ale že se na stránkách odehrává před čtenářovýma očima i  jejich vnitřní 

život,  který  je  mnohdy  obsáhlejší  a  důsledněji  propracovaný,  než  jeho  důsledky na 

vnější posun děje. Děj se tak leckdy přestává odehrávat v literární „objektivní realitě“, 

ale přesouvá se do čistě subjektivního vnitřního světa postav. V takto pojaté literární 

teorii lze pocítit rozpor mezi potřebou činu pro posun děje v „objektivní“ literární realitě 

na straně Aristotela  a otevřením vnitřního světa postav na straně Forsterově.  Proto i 

z hlediska  Forsterovy dichotomie  -  ploché  versus  plastické  postavy,  dostává  většina 

aristotelských postav přídomek plochá postava. Domníváme se, že zejména díky tomu, 

že se zabývá komedií a tragédií – tedy dramatickou tvorbou. Ze stejného důvodu jsou i 

Foglarovy Rychlé šípy postavami plochými. Foglar při jejich napsání spoléhá pouze na 

schopnost  komiksu  obrazem podpořit  krátká  vyjádření  v přímé  řeči  a  zcela  opomíjí 

další, širší možnosti komiksového výraziva. Zařazení Rychlých šípů do oblasti plochých 

postav  ve  Forsterově  dělení  podporuje  i  skutečnost,  že  za  celou  dobu  existence 

Rychlých  šípů  nedošlo  k žádnému  vývoji  jednotlivých  postav,  neřknu-li  nečekaným 

dějovým,  či  charakterovým zvratům.  Postavy uvnitř  seriálu  jsou uvězněné  ve svých 

velmi  omezených  skořápkách,  ze  kterých  se  jim  nedaří  vykročit  nějakým 

neočekávaným a „dospělejším“ směrem.

Postavy jsou tak spíše tvořeny okolím. Posuny děje. Nikoliv svými vnitřními a 

čtenáři na odiv stavěnými pochody, které by obnažovaly autorovu snahu darovat svým 

literárním charakterům vlastní životní prostor a umožnit jim hlubší literární existenci.48 

Komiks jako médium jistě umožňuje autorům zahrnout do svých úmyslů i vnitřní světy 

postav.  Formálních prostředků, které toto umožňují,  existuje v komiksu celá řada.  S 

vnitřním světem hrdinů se například můžeme setkat v komiksových bublinách, které 

představují myšlenky, případně v prostoru popisku v komiksovém poli. Takto by se dalo 

47 Fořt, 2008,s. 32
48 Fořt, 2008, s. 34
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pokračovat ještě dále. Ve skutečnosti jsou možnosti jak prezentovat vnitřní život postav 

v  podstatě  nekonečné  a  záleží  pouze  na  fantazii  a  umu  autora,  jaké  chce  použít. 

Jaroslav Foglar je však ve svých Rychlých šípech nepoužil.  Nic ho k tomu nenutilo. 

Protože seriál slavil úspěchy přesně v té formě, v jaké jej vytvářel, bylo pro něj mnohem 

strategičtější snažit se jí zachovat. Proto Foglar vytvořil statickou šablonu, do které pak 

zasazoval  každý  další  příběh.  Zvolil  tak  strategii,  která  je  společná  jak  řetězcům 

rychlého občerstvení,  tak jiné triviální  literatuře.  Recyklovat  stále  stejný vzor,  který 

konzumentům vyhovuje a nesnažit se jej měnit.

   Protože Jaroslav Foglar byl také autorem prozaických knih pro děti a mládež 

lze vysledovat, že její principy přejal a uplatňoval i při psaní Rychlých šípů. „Próza pro 

děti  a  mládež  je  svými  recipienty  ovlivňována  a  její  autoři  bývají  monotematičtí  a 

naplňují jejich poptávku pouze jedinou její variantou (dobrodružná, historická, s dívčí 

hrdinkou aj.) nebo sérií příhod hlavní postavy nebo postav, případně partou. Próza pro 

mládež  je  jen  do  jisté  míry  mimetická,  tj.  vnímaná  jako  znovupoznání,  dospívající 

čtenář hledá anticipační cesty budoucí zkušenosti a pod vlivem její imaginace dosud 

nevyzkoušené modely názorů a jednání. Tato próza je úzce závislá na postavení dítěte 

ve společnosti a na vhledu dospělých na jeho svět, ale i na tom, jak dítě vnímá sebe 

sama v něm. Autoři pro děti a mládež zahrnují do své tvorby všechny tyto aspekty, ale 

promítají do ní i vlastní vzpomínky na dětství, svou čtenářskou zkušenost a představu o 

literatuře  vhodné  pro  děti.“49 Tato  charakteristika  je  výstižná  a  ve  spojení  se 

zmiňovanou šablonovitostí dotváří podobu Rychlých šípů. 

49 Čeňková a kol., 2006, s. 28.
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VI.  Komparace vybraných dílů seriálů Jiskrovci a 
Rychlé Šípy

6.1 Jiskrovci – byly nějaké východní vzory?

V momentě, kdy bylo zastaveno vydávání Rychlých šípů, začaly se na stránkách 

časopisu pro mládež Vpřed objevovat příběhy Jiskrovců. Jiskrovci překlopili skautské 

ideály  Foglarových  Rychlých  šípů  do  nové  podoby,  která  daleko  lépe  vyhovovala 

novým  standardům  doby.  Kontinuity  s šípovskými  seriály  zaručovalo  Jiskrovcům 

výtvarné podání, jehož autorem byl  Dr. Fischer. Jiskrovci tak na první pohled budili 

dojem,  že  se  z Rychlých  šípů  stali  přes  noc  pionýři.  Změny  v tehdejší  společnosti 

vyžadovaly širokou podporu. Tato podpora měla být vyjadřována nejen na sjezdech a 

schůzích, ale také v každodenní realitě.

Vznik Jiskrovců a změny v časopisech pro děti a mládež tak byly pouze kapkou 

v moři ostatních markantních společenských změn. Pro Jiskrovce a zároveň pro český 

komiks  začalo  být  v poválečných  letech  podstatné,  jakým způsobem se  bude  česká 

společnost  dále  vyvíjet  a  jak  noví  představitelé,  silně  ovlivnění  Sovětským svazem, 

ukotví  nové  pořádky.  Z toho  důvodu  je  velmi  zajímavé  podívat  se  za  komiksovou 

inspirací  na východ. Již od komunistické revoluce v roce 1917 měli  ruští  komunisté 

snahu se zbavit  nejen  carské  minulosti,  ale  současně  s tím se vystříhat  i  jakýchkoli 

bližších vazeb se západním světem.50 „Vyvstala celá řada nových symbolů a rituálů, 

které byly prostoupeny myšlenkami anti-kapitalismu, kolektivismu, ateismu a kultem 

uctívání  strojů.  Bolševičtí  umělci  a propagandisté  přišli  za  lidmi  s kulturou pro lidi. 

Když tak činili, snažili se kombinovat nové se starým. Sebevědomě infikovali cirkus, 

luboky, lidové popěvky, písně a tance revolučním obsahem.“ 51 Bolševici zkrátka cítili 

potřebu  po  novém  podání  starých  věcí.  Smíšením  těchto  zažitých  pořádků  s těmi 

novými  vznikala  řada  novotvarů,  které  ikonograficky  odpovídali  komunistickým 

představám, ale svou formou byly spjaty se starými a dobře zažitými principy. Pro nově 

se ustavující komunistické zřízení tak bylo velmi podstatné navázat na staré pořádky 

s novým, revolučním obsahem.

50 Alaniz, 2010, 40
51  Stites, 1992,s. 39
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Přestože v Sovětském svazu existovaly směry,  které se inovativním způsobem 

snažily o spojení psaného slova s obrazem (například konstruktivistické práce Vladimira 

Tatlina),  komiks  se  v komunistickém  Rusku  nerozvinul.  To,  že  neexistoval  žádný 

komiksový průmysl, jako například ve Spojených státech amerických, lze nepochybně 

přičítat sveřepé snaze sovětských vůdců vyhnout se čemukoli, co by mohlo odkazovat 

ke kapitalistickému západu. Samozřejmě tato forma výkladu stojí na jedné extrémní 

straně spektra. Komiks se v Rusku pohyboval někde na hranici mezi lehkým uměním 

pro mládež,  ze  kterého se  dá vyrůst,  a  mezi  nežádoucím kapitalistickým zbožím ze 

západu,  kterému  je  lepší  se  vyhnout.  Přestože  komiks  neměl  v Sovětském  svazu 

podporu, nikdy nevymizel zcela. Objevoval se na stránkách časopisů pro mládež, jako 

satira v sovětských novinách a dokonce i v propagandistických materiálech, kde byla 

hojně využívána jeho schopnost pochopitelným způsobem zkracovat sdělení.52

Podívat se na to, jak fungoval komiks nebo komiksové postupy v revolučních 

letech  je  dobré zejména  proto,  abychom se mohli  podívat  na funkčnost  toho média 

v době změny režimu na komunistický. Je jasné, že přímá paralela se změnou poměrů 

v Československu po druhé světové válce by měla řadu trhlin a v mnohém pokulhávala, 

přesto  však  existují  styčné  plochy,  které  neobrousí  ani  třicet  let  plných  válečných 

událostí. Stejně jako pohled na Rusko v době revoluční změny je užitečné podívat se na 

Sovětský svaz a jeho vztah ke komiksu i v době socialistického realismu, tedy v době 

mezi  rokem  1934  a  osmdesátými  léty  dvacátého  století.53 Samozřejmě  při  čerpání 

inspirace na východě je dobré upozornit i na to, že všechny komunistické státy neměly 

ke komiksu stejný postoj jako Sovětský svaz. Přestože nebyl pro sovětské představitele 

komiks  zrovna  oblíbeným médiem a  vytlačovali  jej  na  okraj  zájmu,  v zemích  jako 

bývalá Jugoslávie se komiks etabloval a vznikla tam, i v době komunismu, významná 

komiksová díla. 

V době  po  roce  1917,  tedy  v revolučních  dobách,  se  komiksové  postupy 

objevovaly  především  na  plakátové  tvorbě.  Sovětští  tvůrci  plakátů  začali  hledat 

prostředky, jak pomocí spolupráce obrazu a psaného textu vytvořit dostatečně efektivní 

zkratku k vyjádření svého revolučního sdělení. Byla to právě plakátová tvorba, která 

v revoluční  době  plnila  funkci  masového  šiřitele  úderných  sdělení.54 V sovětském 
52 Barker, 1989, s. 130
53 Alaniz, 2010, s. 49
54 Barker, 1989, s. 128
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plakátu byla  uplatňována řada výtvarných postupů a  stylů.  Postupem času se tvorba 

plakátu posouvala  dále  a  později  dospěla  k tomu,  že začaly vznikat  plakátové  série, 

které  na  sebe  navazovaly  stejným  způsobem,  jakým  na  sebe  mohou  navazovat 

komiksová okénka. To, že sovětští plakátisté objevili narativní princip komiksu, je vidět 

například  na  plakátu  s názvem  Sovětská  řepa,  který  vytvořil  Dmitrij  Moor  v roce 

1919 .55 Na něm je parafráze známé pohádky O řepě a lze na něm najít komiksový 

princip návaznosti z jednoho okamžiku na okamžik následující, který je reprezentován 

kresbou na dalším řádku.

Je zřejmé, že zejména díky satiře a plakátové tradici měl ruský komiks položeny 

kvalitní základy. Přesto se příliš ve své rozvinuté podobě (tedy klasická komiksová pole 

s konverzačními  bublinami)  v Sovětském  svazu  neuplatnil.  Sovětští  propagandisté 

vyřadili  komiks na dlouhou dobu ze svého arzenálu. „V šedesátých letech a později 

začal být comics využíván opět jako součást propagandy či pro výukové účely – vznikly 

seriály  zobrazující  historické  události,  včetně  bolševické  revoluce  (ten  se  objevil  i 

v češtině), přepisy klasických ruských pohádek nebo seriály přibližující základy chemie, 

fyziky či  astronomie.“56 píše ve své knize Comics:  Stručné dějiny Milan Kruml.  Až 

v šedesátých letech se komiks dočkal milosti ze strany cenzurních pracovníků a pomalu 

se začal  prosazovat  do novin a časopisů – zejména tedy do těch,  které se věnovaly 

mládeži.

To,  že  komunistický  svět  se  po  druhé  světové  válce  začal  usazovat  v celé 

Evropě, není jistě žádným překvapením. Oblast nově se tvořícího komunistického bloku 

byla  po  válce  značně  ovlivněna  přímým  vlivem  Sovětského  svazu.  Proto  po  válce 

v podstatě  nikde  ve  východním  bloku  nevznikaly  žádné  nové  a  původní  komiksy. 

Tradičně  komiksově  „silné“  země  jako  Jugoslávie  a  Polsko  začaly  vytvářet  vlastní 

poválečnou původní  tvorbu až  na  začátku,  respektive  v polovině  padesátých  let.  Na 

rozdíl od českého komiksu se v těchto zemích nejednalo o dětský komiks. Například 

jugoslávští  autoři  byli  se  svými  díly  tak  úspěšní,  že  jejich  seriály  vycházely  i 

v zahraničí.  Komiks  Gorana  Deliče  s názvem  Smogy  boy  se  objevil  v Německu  a 

Itálii.57 

55 Viz, příloha č. 1, Alaniz, 2010,s. 84
56 Kruml, 2007, s. 188
57 Kruml, 2007, s. 190
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V Československu byla situace poněkud odlišná. Mohly za to Rychlé šípy, které 

otevřely čtenářům cestu ke komiksu.  Tedy alespoň částečně.  Rychlé šípy znamenaly 

přelom  pro  mnohé  mladé  čtenáře.  Z toho  vyplývá,  že  na  jedné  straně  byly 

nejvýraznějším komiksovým počinem té doby, ale na straně druhé komiks stále pevněji 

usazovaly v pozici literatury pro mládež. Ukazovaly, že komiks je něco, z čeho dospělý 

čtenář vyroste  a dospěje do stádia,  kdy se bude věnovat kvalitnější  literatuře.  Trend 

komiksu  pro  dospělé  se  v Československu  objevil  až  v šedesátých  letech  společně 

s osobou Káji Saudka. Kája Saudek byl také jediným komiksovým tvůrcem, který se, 

byť omezeně, prosadil v zahraničí. Na druhé straně je třeba podotknout, že Rychlé šípy 

ani nikdy neměly ambici přerůst v „zábavu pro dospělé“. To potvrzuje například i kniha 

pamětí Jaroslava Foglara nazvaná Život v poklusu. V té se vyzpovídává ze své snahy 

zůstat stále mladý a i v dospělém věku věnovat co nejvíce času mládeži. „Vždycky jsem 

také – a to  zase na rozdíl  od jiných mladíčků – toužil  zůstat  chlapcem,  nestárnout, 

neustále žít ve světě dětí a mládí.  Nadevše jsem miloval – a dodnes jsem milovat a 

obdivovat nepřestal – tu kouzelnou prchavou dobu lidského žití – a čím dál tím víc jsem 

byl rozhodnut upsat jí celý svůj život.“58 

Plakát  a  jeho  komunikační  prostředky  byl  jedním  z prvotních  masových 

komunikačních prostředků využitých pro propagandu. Jak jsme již naznačili na začátku, 

tak komiks si bere mnohé nejen z výtvarného umění a z literatury, ale využívá, zejména 

v přechodech mezi jednotlivými komiksovými poli, také prostředky filmové.59 Film byl 

ostatně také jedním z médií, které bylo hojně využíváno pro propagandistické účely a to 

zejména  v nacistickém  Německu  a  v Sovětském  svazu.  Protože  v  první  polovině 

dvacátého století  nebyl  v našem prostředí komiks rozvinut natolik,  aby tvořil  základ 

propagandistického  snažení,  musíme  se  podívat,  jak  se  s  propagandou  vypořádala 

ostatní, v tu dobu opravdu masová média.

58 Foglar, 2005, s. 7
59 McCloud, 1994, s. 42
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6.2 Bod zlomu – proč se zmizel úspěšný komiks pro mládež?

Komiks ještě v době okolo druhé světové války neměl takovou masovou sílu, 

aby byl specificky právě on považován za médium, kterému je v propagandistickém 

snažení věnovat náležitou pozornost. Abychom se mohli zamyslet nad tím, jakou roli 

komiks v propagandě hrál, je třeba načerpat inspiraci na jiných, komiksu příbuzných 

médiích, která v tu zaujímala dominantní pozici. Pro účely naší další práce je třeba si 

také plně uvědomit, co věděli tehdejší propagadističtí konstruktéři o propagandě jako 

takové. Jakým způsobem ji využívat a jak s ní efektivně pracovat. Konzistentní obrázek 

o roli propagandy v totalitaristickém systému a současně i potřebu zapojení mládeže 

dokonale  ukazuje  Joseph Goebbels.  Ten své názory na propagandu a roli  masových 

médií (v tomto případě filmu) na výchovu mládeže otevřeně rozebral v několika svých 

projevech.  Sílu,  kterou  film,  stejně  jako  ostatní  masová  média,  disponoval,  jako 

prostředek  ke  sdělování  propagandistických  názorů  si  velmi  dobře  uvědomovali 

představitelé  obou  největších  totalitních  režimů  té  doby  –  Sovětského  svazu,  i 

nacistického Německa. 

Podstatné je i to, že film nebyl cílem pouze na dospělé jedince, ve kterých bylo 

potřeba probudit zájem nebo podporu dané věci, ale že byl také směřován na mládež. 

To, jakým způsobem se k filmu stavěli představitelé tehdejší moci, je například zřejmé i 

z projevu  Josepha  Goebbelse,  který  pronesl  12.  října  1941  při  příležitosti  otevření 

výstavy  s názvem „Filmová  práce  Hitlerjugend“.  V tomto  projevu  se  objevuje  řada 

podstatných postřehů, které vedly k propagandistickému snažení nacistického Německa 

a  posléze  i  Sovětského  svazu.  V několika  následujících  odstavcích  bychom  se  rádi 

věnovali  některým vybraným výrokům,  které  ozřejmují  Goebbelsův vztah  k filmu  a 

k jeho možné roli  k výchově.  Stopy těchto myšlenek lze vypozorovat  i  v pozdějších 

propagandistických snahách, které byly zarámovány vnímáním médií jakožto magické 

střely, která projde až k příjemci a zanechá v něm čisté sdělení.

Goebbels ve svém projevu otevřeně říká,  že  „film přirozeně jako velké a do 

hloubky působící masové umění v nejsilnější míře má sloužit i zábavě. Avšak v době, 

kdy  na  celý  národ  jsou  uvalena  těžká  břemena  a  starosti  má  ze  státně  politického 

hlediska  i  zábava  zvláštní  cenu.  Nestojí  proto  na  okraji  veřejného  dění  a  nemůže 
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uniknout úkolům dávaným politickým vedením. Naopak, vedení národa, které si chce 

dělat nárok na takový čestný titul, si musí klást za povinnost provázet lid nejen v jeho 

starostech,  nýbrž  i  v jeho  radostech,  nejen  v jeho  obtížích,  nýbrž  i  v jeho  uvolnění 

laskavě a nápomocně.“60 Z tohoto přístupu je zjevné, že vysocí političtí činitelé té doby 

považovali  zábavu,  kterou  film  nabízel  jako  jednu  z velmi  účinných  cest,  jak 

prezentovat  a  sdělovat  nejširší  veřejnosti  politické  informace.  Toto  sdělování  však 

nebylo a nemělo být překrouceno do jiného formátu, nebo do jiné formy. Mělo i nadále 

zůstávat zábavou, avšak zábavou značně angažovanou a pro politické vedení užitečnou. 

Tento  citát  také  velmi  pěkně  naznačuje  možnosti  využití  komiksu.  Komiks  je  pro 

mládež jednoznačně zábavným obsahem, který však může nést prvky výchovy. Ostatně 

v českém  komiksu  toto  nebylo  nic  nového.  I  Jaroslav  Foglar  zapojoval  do  svých 

Rychlých  šípů  výrazné  výchovné  momenty  a  každý  díl  dobrodružství  party  kolem 

Mirka Dušína byl zakončen nějakým poučením pro mládež.

Goebbels jde však ve svých myšlenkách ještě dále a vyjasňuje možnou roli i 

v různých státních zřízeních. „V šíři svého působení ho (film) lze srovnávat téměř se 

základní školou, jen s tím rozdílem, že základní škola mladému člověku přináší základní 

vědění, které nezasahuje tak silně do světonázorové a výchovné (oblasti), zatímco film 

na dospělé a zralé lidi nepřetržitě působí svým nacionálním vlivem a výchovou. Proto se 

stát nemůže stavět stranou možnostem, jež v tom spočívají. Bylo by myslitelné pouze 

v rámci liberálně demokratické státní doktríny, že by národní vedení nechalo výchovné 

prvky,  vlastní  filmu,  ležet  nepovšimnuty.“61 Tento moment  v úvahách o možnostech 

filmu,  jakožto  hlásné  trouby  státních  idejí  považuji  za  velmi  podstatný.  Goebbels 

samozřejmě viděl i za hranice Německa a ve svých úvahách nespoléhal pouze na své 

zkušenosti, ale i na vzory a informace, které přicházely ze zahraničí. Je zřejmé nejen to, 

že z povahy,  kterou má politická moc v liberálně demokratických společnostech,  ale 

také z hlediska distribuce moci  nad médii,  respektive nad jejich vlastnictvím,  je role 

liberálně  demokratických  státních  představitelů  v propagandistickém  snažení  značně 

omezena.  Jednoduše  řečeno,  je-li  vlastnictví  zázemí  k produkci  a  tvorbě  mediálních 

obsahů v rukou státních představitelů, jsou jejich propagandistické možnosti mnohem 

60 Duffack,2002, s. 41
61 Duffack,2002, s. 41

- 46 -



rozsáhlejší.  Podstatnou  roli  v tuto  chvíli  hraje  zejména  koncentrace  moci  v jednom 

centrálním místě, které svými pravomocemi řídí širokou škálu aktivit.

V poválečném  Československu  byla  z počátku  situace  trochu  odlišná.  Bylo 

umožněno společenským organizacím,  aby se ujaly vydávání  periodik62 a  ve stejnou 

chvíli byl vydán zákaz, aby mohly vycházet noviny a časopisy, které se na veřejnosti 

objevovaly během válečných let63. Tento zákaz platil až na několik výjimek univerzálně. 

Podíváme-li  se  na  toto  nařízení  z pohledu  života  a  tvorby  Jaroslava  Foglara,  tak 

zapříčinilo, že po válce nebylo obnoveno vydávání Mladého hlasatele a Foglar se tak 

ocitl  v prostředí,  které  mu  mělo  být  ideově  velmi  blízké.  Svůj  časopis  totiž  začala 

vydávat  junácká organizace.  Proto se Foglar v době těsně po skončení války objevil 

jako redaktor v nově zřízeném časopisu Junák. Postupně se však začalo nově vznikající 

totalitní  zřízení  chápat  svých možností  a  docházelo  tak  z prvu k obsazování  čelních 

pozic v periodikách těmi, kteří měli k nově vznikajícímu uspořádání blízko a později 

k převodu  vydávání  periodik  pod  státní  kontrolu.  To  v životě  Jaroslava  Foglara 

předznamenalo  nabídnutý  přechod do redakce  Mladého technika  a  později  Foglarův 

dočasný odchod z redakcí časopisů pro mládež. Pro Rychlé šípy znamenal tento přelom 

zastavení jejich vydávání na stránkách časopisu Vpřed a právě vznik seriálu Jiskrovci, 

který  měl  i  díky  kresbám Jana  Fischera  na  úspěchy  Rychlých  šípů  navázat.  Právě 

v momentech,  kdy  docházelo  k tomuto  překlápění  moci,  lze  hovořit  o  chování 

poučeném předchozími zkušenostmi,  tedy zkušenostmi formovanými zejména v době 

nadvlády nacistického Německa.

Je také velmi užitečné si připomenout, že už Goebbels vnímal negativní hlasy, 

které říkaly, že umění pod státní kontrolou ztrácí svou uměleckost. Goebbels ve svém 

projevu v reakci na tato prohlášení říká: „Proto si nacionálně socialistický stát vždycky 

odříkal tu ctižádostivost, aby sám dělal umění. V moudrém omezení se spokojil s tím, 

že podporoval umění a zaměřil se duchovně a duševně na jeho výchovnou činnost mezi 

lidem. Považuji za svou přední vedoucí úlohu naplňovat umění novými impulsy, otevřít 

mu oči k velikosti doby a a naplnit ho také ctižádostivostí, aby uchopilo a předvedlo 

dobu ve svých uměleckých obrazech.“64 Jinak řečeno, tvorba umění má být svěřena do 

rukou lidem, kteří plně umí pochopit obraz doby a dokáží o něm informovat v duchu, 
62 Kaplan, 1994, s. 56
63 Bednařík, 2004, s. 136 
64 Duffack, 2002, s. 45
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který  je  srozumitelný  a  akceptovatelný  pro  čelní  představitele  režimu.  Proto  se 

umělecká  tvorba  v nacistickém  Německu,  přeneseně  pak  i  v jiném  totalitaristickém 

zřízení,  svěřuje  do  rukou  pouze  prověřených  umělců.  Tím,  že  jsou  si  představitelé 

vládnoucí  ideologie  jisti  profilovaností  umělce,  nastavují  jakési  preventivní  opatření 

proti  tomu,  aby  z umělecké  činnosti,  která  by  měla  sloužit  vzdělávání  národa, 

nevznikaly  nečekané  výstupy,  které  by  mohly  v důsledku  celému  zřízení  uškodit. 

Nevzdáme-li se ani v tomto případě projekce do dění kolem Rychlých šípů, narazíme 

zde na moment  vzrůstajících kritik  činnosti  Jaroslava  Foglara,  který jsem popsal  na 

předchozích stránkách této práce. Vše patrně, podle Foglarových pamětí,  vyvrcholilo 

v momentě, kdy se do řad kritiků přidal i E. F. Burian65. Tato kritika také vzápětí vedla 

k onomu převelení Foglara do redakce Mladého technika (stalo se tak v létě roku 1948) 

a jeho následnému odchodu z redakcí časopisů pro děti a mládež66.

Goebbels  jde však v obhajobě filmu jakožto výchovných úst  státu  ještě  dále. 

Čteme-li řádky jeho projevu, lze si dost dobře představit, že na místo filmu je v jeho 

plamenné  řeči  možné  postavit  i  jiné  prostředky  masové  komunikace.  Závěry,  které 

vyvozuje ve svých tvrzeních, jsou univerzálně aplikovatelné na jakékoli médium určené 

k masové  produkci  a  konzumaci.  Obhajuje  roli  státní  objednávky  jakožto  jedné 

z nejlepších  možností  pro  umělce,  aby  dokázali  své  schopnosti  a  umění.  Příkře  se 

vymezuje proti hlasům, které staví do popředí možnost svobodné tvorby a do hlavní role 

kvalitativního arbitra staví publikum. „Státní objednávka je vystavena veřejné kritice, a 

sice tím nejpovolanějším kritikem, samotným publikem. A publikum svými masovými 

návštěvami rozhodlo tak, že to všechny estetické námitky odkazuje do jejich mezí. Co 

proti tomu znamená hysterický povyk demokratických tiskových a uměleckých snobů? 

Šli  jsme  zde  jako  ve  všech  ostatních  oblastech  svou  vlastní,  individuální,  typicky 

nacionálně socialistickou cestou a ta nás vedla v oblasti, kde se to celé roky pokládalo 

za nemožné, k trvalým úspěchům, jež vyvolávají nadšení všeho lidu. A je to konečně 

úspěch,  který potvrzuje správnost nastoupené cesty a použité metody.  Tím získává i 

film jako lidové výchovné umění zcela nový vztah k samotnému lidu. My, nacionální 

socialisté, jsme vstoupili do politiky s vášnivým přáním nasměrovat a nastavit všechny 

záležitosti veřejného života jednoznačně a nekompromisně na lid a jeho blaho.“ 67

65 Foglar, 2005, s.186
66 Foglar, 2005, s. 187
67 Duffack, 2002, s. 48
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Snaha  tvořit  umění  pro  masy  a  nechat  výhradně  masy  rozhodovat  o  jeho 

kvalitách,  není  myšlenkou,  která  by  byla  svébytně  ve  vlastnictví  Hitlerova  impéria. 

Neustálá snaha o lidovost se také přenesla do pozdějších totalitaristických forem vlády, 

ve  kterých  hráli  prim komunistické  režimy.  V Goebbelsově  výroku  však  také  hraje 

důležitou  roli  moment  státní  zakázky.  Když  právě v tomto  okamžiku použijeme náš 

přenos  do  reality  dění  okolo  Rychlých  šípů  a  nově  se  tvořících  pořádků  okolo 

československých médií, zjistíme, že v tomto případě nešlo ani o státní objednávku a 

kupodivu  ani  o  snahu  se  přiblížit  masovému  publiku.  Rychlé  šípy  v tuto  dobu 

dosahovaly svého druhého vrcholu a jejich popularita se dala srovnat i s válečnou érou 

Mladého  hlasatele.  Náklad  časopisu  Vpřed  přesahoval  úroveň  200  00068 výtisků  a 

Foglarovi  se  dařilo  do  dění  kolem časopisu  zapojovat  čím dál  tím  více  čtenářů  (o 

čtenářky mu spíše nešlo). V tomto okamžiku narážíme na částečnou odlišnost doby. 

Goebbels prezentoval své myšlenky v roce 1941, tedy v době, kdy byl německý národní 

socialismus  na  vrcholu  sil.  Propagandisticky  mu  šlo  spíše  o  rozvíjení  a  udržování 

režimních myšlenek, než o jejich nové nastolování.

V době, kdy se však řešila otázka další existence, či neexistence Rychlých šípů, 

šlo o nastolování nové agendy, která by podporovala právě se ustavující nové pořádky. 

Proto  se  propagandista  v  masových  sdělovacích  prostředcích  musel  potkat  se 

základními  potřebami  každého  propagandistického  snažení,  jak  je  definuje  Eward 

Bernays ve své knize o propagandě. „Abychom účinně apelovali na emoce veřejnosti v 

politické kampani musíme zajistit, jako nedílnou součást kampaně, aby se emocionální 

obsah sdělení - 

a) setkal ve všech směrech s širším základním směřováním kampaně ve všech 

jejích detailech

b) představil všem skupinám, pro které byl zamýšlen, a na které je cílen a 

c) se přizpůsobil možnostem médií v šíření svých idejí.“69

Příběhy Rychlých šípů splňovaly druhé dva jmenované aspekty dokonale, ale v 

případě toho prvního, tedy aby sledovaly širší cíle propagandistického snažení, značně 

pokulhávaly.  Způsob,  jakým Jaroslav Foglar  řídil  svou činnost,  se stal  trnem v oku 

mnoha kritiků a v důsledku vedl až ke konci vydávání  Rychlých šípů a k ukončení 

68 Pírek, 1990,s. 66
69 Bernays, 2005, s. 116
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činnosti Jaroslava Foglara na stránkách Vpředu. „Spisovatel knih pro mládež Zdeněk 

Vavřík cestoval po školách a konal tam přednášky o škodlivém vlivu Vpředu, o jeho 

bezcennosti atd. Tento člověk byl spolu s ředitelem Státního nakladatelství dětské knihy 

Václavem Stejskalem mým hlavním odpůrcem, ba možno mým hlavním odpůrcem, ba 

možno říci mým osobním nepřítelem, ač jsem proti němu nepronesl jediné špatné slovo! 

… Do boje proti Vpředu nezasvěceně vytáhl v tisku i sám E.F. Burian, který pochválil 

Junáka, vedeného učněm ze železářství,  a nás zavrhl! To byla  předehra k násilnému 

sloučení  Junáka  s časopisem  Vpřed.  „70 Píše  Jaroslav  Foglar  ve  své  knize  Život  v 

poklusu. 

Samozřejmě hovořit o otevřené propagandě by bylo příliš snadné. To, že slovo 

propaganda  mělo  negativní  zabarvení,  prokazuje  už  Goebbels  ve  svém  projevu. 

„Předhazuje se nám z tábora protivníků, že usilujeme o propagandistické umění. Nikdy 

jsme si  toho nebyli  vědomi.  Nechceme provádět  žádnou propagandu.  Chceme tvořit 

umění, a sice umění, které v nejvyšším smyslu působí na lid výchovně.“71 Výchovnost 

byla,  zdá  se,  jednou z  velmi  podstatných  záležitostí  té  doby.  A právě  nedostatečná 

výchovnost  a  „škodlivý  vliv  Vpředu“  byly  velmi  důležité  faktory  pro  jeho  kritiky. 

Zřejmě proto byl zánik Rychlých šípů, respektive časopisu Vpřed v jeho foglarovské 

podobě, provázen širokou kritikou významných osobností té doby. 

6.3 Propaganda na přelomu totalit
 

Když jsme narazili na problematiku vnímání propagandy, je dobré si nastínit, jak 

byla a je propaganda vnímána na přelomu z jednoho zřízení na jiné. Kromě sekundární 

literatury zabývající  se propagandou bych při  tomto rozboru rád využil  i  primárních 

zdrojů. Zejména pak opět projevů Josepha Goebbelse. Z jeho slov lze vyrozumět mnohé 

o způsobu, kterým byla propaganda chápána, respektive o způsobu, kterým měla být 

chápána  mezi  lidmi.  Klíčovým je  v  tomto  poznání  zejména projev,  který je  nazván 

Erkenntnis und propaganda, neboli Poznání a propaganda, který Goebbels pronesl již v 

roce 1928 na shromáždění NSDAP v Berlíně. Věnovat se tomuto projevu je podstatné 

hned  z  několika  důvodů.  Jednak  výborně  shrnuje  znalosti  o  propagandě  a  o  jejích 

možnostech  a  druhak  byl  projev  přednesen  v  dobu,  kdy  nacionální  socialisté  ještě 
70 Foglar, 2005, s. 186
71 Duffack, 2002, s. 48
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netřímali  moc pevně ve svých rukou. Proto je pro nás a pro tuto práci tak důležitý. 

Zachycuje  vyslovené  potřeby  propagandisty  v  době,  kdy  ještě  nemá  dostatečné 

publikum a kdy se nesnaží prosazovat své myšlenky z pozice moci. Naznačuje, jaké 

jsou možnosti propagandy v době ideologického zlomu.

„Každé  hnutí  se  od  počátku  stává  stranou;  ale  to  neznamená,  že  by  musela 

pracovat metodami parlamentních stran. Stranou rozumíme část lidu, a jakmile se idea 

rozšíří a jako světový názor přejde na pospolitost a snaží se uvést prakticky do života, 

potom tato strana také pocítí nutnost sjednotit se organizačně.“72 Takhle popisuje Joseph 

Goebbels postupný vznik strany, která má potenciál pro následný rozvoj a pro prosazení 

svých ideálů na celostátním měřítku. V Československu byla situace při nastavení nové 

ideologie poněkud odlišná. Protože nešlo o postupné zavedení nového systému, ale o 

velmi zvláštní okolnosti, které byly bezprostředně ovlivněné ukončením druhé světové 

války,  respektive  osvobozením  ze  strany  komunistickou  ideologií  opanovaného 

Sovětského svazu. Československo bylo osvobozeno Sověty, a proto byla indoktrinace 

jejich ideologií mnohem snazší. Přijetí vítězné ideologie, která prosazuje rovnostářský 

přístup pro všechny bez rozdílu majetku a postavení, byl usnadněn stavem, kdy byla 

země  ve  značně  zbídačeném  stavu,  a  kdy  osobní  vlastnictví  bylo  do  velké  míry 

rozprášeno ukončenou válkou. V letech 1945 a 1946 se na území Československa udála 

řada  významných  změn.  Jednou  z  těch  nejpodstatnějších  byla  pozemková  reforma. 

Kolaborantům  a  zejména  Němcům  a  Maďarům  byla  odnímána  půda,  která  byla 

následně přerozdělována mezi malé rolníky. Už tuto reformu řídila Komunistická strana 

Československa. Ta také zvítězila v prvních poválečných svobodných volbách v roce 

1946, kdy vyhrála s celkovým počtem 38 procent hlasů.73 Komunisté měli také navrch 

kvůli tomu, že Československo vysvobodila z velké většiny Rudá armáda.

To  znamená,  že  výchozí  pozice  komunistů  byla  v  Československu  poněkud 

odlišná od situace, kterou ve svém projevu zachycuje Joseph Goebbels. Goebbelsovi jde 

v tomto výroku zejména o institucionalizaci myšlenkového směru. V Československu 

byl tento směr však sledovatelný již za druhé světové války, kdy tvořil výraznou složku 

odboje  proti  nacistické  okupaci.  Po  válce  bylo  na  komunistech,  aby  se  povzbuzeni 

vítězstvím  Sovětů  byli  schopni  konsolidovat  a  sjednotit.  To  se  jim  po  válce,  jak 

72 Duffack, 2002, s. 10
73 Kaplan, 1990, s. 82
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prokázaly volby v roce 1946, podařilo velmi rychle. Svou roli kromě aktivity komunistů 

v  odboji  a  vysvobození  Sovětským svazem hrála  jistě  také  nazapomenutelná  zrada 

západních spojenců na mnichovské konferenci v roce 1938.74

„Hnutí musí dobýt nejdříve politickou moc, teprve poté může dosáhnout něčeho 

pozitivního a to, čeho dosáhne, mu potom bude velmi užitečné. Až potom může použít 

politické prostředky moci na ochranu kulturního státu, který vede. Ale v té chvíli, kdy 

strana  dobyla  státní  moc,  stává  se  světový  názor  státem a  hnutí  národem.“75 Právě 

komunistický úspěch ve volbách v roce 1946 byl dobytím politické moci. Tento úspěch 

ve spojení s nedůvěrou k západním mocnostem (kvůli mnichovské dohodě) a s tím, že 

Sovětský  svaz  osvobodil  většinu  Československ,a  způsobili,  že  se  komunisté  byli 

schopni  nadechnout  k  převratu v únoru 1948. Poté  dostali  komunisté  do rukou ony 

prostředky, na které poukazuje Goebbels a byli tak schopni prosazovat své myšlenky do 

míry, která připomínala totalitní prostředky sovětského svazu a nacistického Německa. 

Předešlé odstavce jsme použili  jako zdroj dobového povědomí o propagandě. 

Propaganda  byla  popsána  i  samostatně,  v  mnoha  slovníkových  heslech.  Její 

charakteristika se shoduje s tím,  co viděl již říšský ministr  propagandy před válkou. 

Slovník  mediální  komunikace  definuje  propagandu  jako  „formu  persvazivní 

komunikace,  záměrná  a  systematická  snaha  o  formování  představ,  ovlivňování  a 

usměrňování  citů,  vůle,  postojů,  názorů,  mínění  a  chování  lidí  za  účelem  dosažení 

takové  reakce,  která  je  v  souladu s  úmysly  a  potřebami  propagandisty.  Propaganda 

usiluje o formování světového názoru, o vytvoření žádoucího skupinového, třídního a 

celospolečenského  vědomí  a  vzorů  jednání.“76 Ale  jak  tvrdil  Joseph  Goebbels,  tak 

„propaganda není věcí tuctových vědců, nýbrž praktiků.  Nemusí být ani pěkná nebo 

teoreticky vyhovující..... Není to věc teorie, nýbrž praxe.“77 Proto je potřeba posuzovat 

každou  propagandistickou  činnost  z  jejích  produktů.  Tedy  z  dobových  mediálních 

obsahů. 

 

74 Kaplan, 1990, s. 87
75 Duffack, 2002, s. 16
76 Duffack, 2002, s. 16

77 Duffack, 2002, s. 18
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6.4 Přechod časopisu Vpřed do nové podoby – Junáci vpřed!

Náhlý  přechod  z  časopisu  Vpřed  na  časopis  Junáci  vpřed!  nezaskočil  pouze 

Jaroslava Foglara.  Došlo k němu sloučením dvou dosud existujících časopisů.  Právě 

časopisu Vpřed a  pak časopisu Junák. Osud populárního  časopisu zajímal  jistě  také 

čtenáře.  Náklad,  který  v  tu  dobu  dosahoval  počtu  okolo  200 000,  jistě  nebyl 

zanedbatelný a čtenářská obec byla rozsáhlá. Nová redakce se časopisu chopila silnýma 

rukama a pokusila se jej od základů předělat. Úspěch časopisu Vpřed stál, alespoň co se 

obsahu  týče,  na  dvou  nohách.  Jednou  z  nich  byly  příhody  Rychlých  šípů,  které 

formovaly a rámovaly podobu té druhé nohy, nebo spíše pilíře, a tím byly čtenářské 

kluby. 

Jaroslav  Foglar  samozřejmě  nesl  změnu  ve  směřování  časopisu  nelibě.  Ještě 

předtím,  než  ukončil  svou  činnost  v  časopisu,  napsal  pro  své  čtenáře  vzkaz  na 

rozloučenou:  „Hoši  a  děvčata,  tímto  číslem se končí  život  časopisu Vpřed.  Od září 

začně  vycházet  časopis  nový,  vznikne  sloučením  s  časopisem  Junák.  Do  redakce 

nového časopisu jsem nebyl přibrán, a proto se dnes s vámi se všemi srdečně loučím. 

Co zamýšlí  s mými kluby nová redakce,  dozvíte se jistě v 1. čísle nového časopisu. 

Doufám, že moji myšlenku čtenářských klubů, která se po tolik let osvědčovala jako 

dobrá, nová redakce příliš nepozmění a že vám dá možnost k další klubovní činnosti. 

Jaroslav  Foglar“78 První  číslo  nové  podoby časopisu,  již  pod názvem Junáci  vpřed! 

Vyšlo prvního září 1948 a mělo 16 stran. Zajímavé pro celý vývoj a změnu časopisu, 

respektive jeho výchovných a vzdělávacích hodnot mělo to, jakým způsobem se nová 

redakce vypořádá s odkazem Jaroslava Foglara. 

Ten na jednu stranu způsobil,  že časopis Vpřed byl  podrobován kritice o své 

nevhodnosti pro mladé čtenáře z řad významných osobností té doby, na druhou stranu si 

však vydobyl značného čtenářského zájmu.

Z pochopitelných důvodů tak byly nové redakci trnem v oku právě oba základní 

pilíře,  na  kterých  byl  poválečný  úspěch  časopisu  Vpřed  vybudován.  Zatímco  s 

vydáváním Rychlých šípů šlo skončit ze dne na den, ostatně v novém, junáckém vpředu 

nebyl  nikdo,  kdo  by  je  psal,  radikálně  jiná  byla  situace  kolem  čtenářských  klubů. 

78 Vpřed, III. Ročník, číslo 45
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Nebylo  možné,  a  ostatně  ani  strategicky  dobré,  aby  se  nové  vedení  jedním tahem 

zbavilo zástupů mladých chlapců (pro ty byly klubové aktivity určena), kteří se chtějí 

aktivně zapojit do činnosti, která se jim na stránkách Vpředu nabízí. Přesto také nebylo 

vhodné,  aby  čtenářské  kluby  fungovaly  pod  novou  redakcí  stejně  jako  pod  tou 

předchozí. Zjevný důvod byl zejména v tom, že činnost čtenářských klubů do značné 

míry  suplovala  činnost  junáckou.  A  to  nová  redakce  časopisu  nemohla  a  nechtěla 

podporovat. 

Také je třeba si uvědomit, že nová podoba časopisu začala vycházet až v září 

1948, tedy více než půl roku po komunistickém převratu v únoru roku 1948. Proto bylo 

snahou hlavního vedení kluby zejména centralizovat pod státní správu, respektive do 

Svazu  české  (československé)  mládeže.  Svaz  české  mládeže  byl  také,  kromě 

předchozího  vydávání  Vpředu,  odpovědný za  vydávání  časopisu  Junáci  vpřed!  Jako 

takového.  Již  od  prvního  čísla  šlo  tedy  zejména  o  to,  aby  byly  čtenářské  kluby 

začleněny do širších struktur a zároveň, aby očistily svou činnost pouze na literaturu a 

nenahrazovaly  ve  svých  dalších  činech  junáckou  výchovu.  „Je  to  dobrá  myšlenka 

sdružovati čtenáře v kluby nebo kroužky za tím účelem, abychom vychovávali četbou 

sebe  i  další  nové  čtenáře.  Naskýtá  se  tu  velké  pole  působností:  číst,  debatovat, 

propagovat  dobré  knihy,  opatřovat  si  knižní  novinky  nebo  dokonce  seznamovat 

veřejnost  s  krásou  české  literatury  na  literárních  večírcích.  To  je  pravé  poslání 

čtenářských klubů a váš vlastní program, pokud jste ho již jako opravdové čtenářské 

kluby nepěstovali  dřív.  Víme,  že  jste  ve  své  činnosti  prováděli  namnoze  ještě  také 

junáckou výchovu. I to je správné, protože junáctvím má projít každý český chlapec a 

děvče. V tomto směru bude vaše činnost usnadněna tím, že konečně máme sjednocenou 

organisaci mládeže, Svaz české mládeže. Nebude jediného klubu, který by nevstoupil, 

podle věku členstva, buď do Junáka, nebo přímo do SČM.“79 Již z těchto slov je patrné, 

do jakých mezí vykazovalo klubovou činnost nové vedení časopisu. V každém dalším 

čísle pak docházelo k dalšímu posouvání činnosti klubů dál a dál směrem k centrálně 

fungujícímu komunistickému systému.

Ze čtenářských klubů se staly čtenářské kroužky již v pátém čísle, které vyšlo 

28. září 1948. Předposlední stránka časopisu se tak začala stávat z původního boje o 

odznaky a snahy dostat klubovou legitimaci do podoby doporučení k četbě a zasílání 
79 Junáci vpřed!, IV. Ročník, číslo 1
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odpisů  o  činnosti  ryze  čtenářských  kroužků.  A  vzhledem  k  tomu,  jaký  byl  o  tyto 

činnosti zájem, začaly také ochabovat pokusy redakce o aktivní zapojování čtenářů do 

činnosti kolem časopisu. Z předposlední stránky se stávala spíše výstavka literárních a 

výtvarných děl čtenářů, než že by to byl prostor, kde redakce nabízí stále nové podněty 

pro činnost mládeže.

Nová redakce se samozřejmě vehementně snažila přerušit jakoukoli stopu, která 

by  prokazovala  spojitost  nových  Čtenářských  kroužků  a  předchozích  Foglarových 

čtenářských klubů.  To,  že  se  to  do značné  míry  nedařilo  tak  rychle,  jak si  redakce 

představovala,  se  ukazuje  zejména  na  vzkazech,  které  posílala  na  svých  stranách 

čtenářům. Například v jedenáctém čísle, které vyšlo 9. listopadu 1948, se snaží redaktoři 

vymezit nové směřování čtenářských kroužků takovýmto způsobem: „TAKHLE NE! - 

A zatím se nám do této nové činnosti tlačí staré zvyklosti. Dostáváme spoustu přihlášek 

i  hlášení,  z kterých je znát  jediný díl:  Dostat  od nás přijímací  list,  číslo a případně 

legitimace. Z dopisů je často znát, že některé kroužky nejsou pořádně zakládány, a že se 

brzy  rozpadnou.  Jiné  zase  nepochopily  nový  program.  Mnoho kroužků si  libuje  ve 

starých způsobech, které se projevují především v názvech kroužků. Proč se vyskytují 

takové špatné, cizí názvy jako: Černý démant, Stepní vlci, Svištící šípy nebo dokonce 

Rudý hřebec! Mají tyto sensační názvy nějaký vztah k vaší činnosti? Oč lépe zní názvy 

„Psohlavci“,  „Svatojánské  mušky“,  „Strážci  Tatier“,  „Bratrstvo“,  „Budovatelé“?  Při 

volbě názvu nezapomínejte na svou oblíbenou (dobrou!) četbu.“80 Je evidentní,  že se 

redaktoři Junáci vpřed! potýkali ve velké míře s tím, jak byla z počátku rozvíjena a 

spouštěna činnost čtenářských klubů. To, s čím mělo nové vedení největší problém, byla 

soutěživost klubů a z ní vyplývající neochota sdružovat se s ostatními kluby. Druhým, 

neméně  výrazným  problémem  byla  konkurence  klubů  ke  stávajícím  junáckým 

organizacím. „Nebudeme podporovat spolkaření, nebudeme vyrábět kluby na běžícím 

pásu,  nechceme,  aby byly  konkurencí  junáckému hnutí,  ale  zájmovými  čtenářskými 

kroužky (jaké jsou například na některých školách).“81 V nových pořádcích totiž nejde o 

to,  aby  se  mládež  scházela  a  snažila  se  v  malých  spolcích  udržovat  nějakou  svou 

činnost. Jde v nich spíše o snahu sjednotit a kontrolovat všechny kroužky. Říkat jim 

zájmové.  Třeba  i  proto,  že  všichni  mají  možná  jiné zájmy,  ale  cíl  by měl  zůstávat 

společný. Proto se z klubů staly kroužky, a proto se důsledně dbalo na to, aby byly staré 

80 Junáci vpřed!, IV. Ročník, číslo 11
81 Junáci vpřed!, IV. Ročník, číslo 11
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pořádky nahrazeny za nové, které svou povahou netříští  snahy o jednotnou výchovu 

mládeže.

Přesto  ani  čtenářské  kroužky  na  předposlední  straně  Vpředu  neměly  mít 

dlouhého  trvání.  Tíha  společenských  změn  znamenala  i  jasně  rozlišené  role  ve 

fungování centrálně řízené výchovy mládeže. Časopis Junáci vpřed! se rozloučil i se 

svou pozměněnou podobou čtenářských klubů již 30. listopadu 1948, ve čtrnáctém čísle. 

„Nemusíme vám ani vysvětlovat, jaké změny se teď staly ve výchově mládeže. Jistě to 

sami pozorujete, Vytvořila se nová jednotná škola, klade se větší důraz na žákovskou 

organisaci, vznikají zájmové kroužky a připravují se pionýrské oddíly Junáka. Máte již 

ve vaší škole kroužky? Postarejte se, aby se jich co nejvíce vytvořilo. Zájmový kroužek 

může  být  pro  kterýkoli  předmět  a  pro  mnoho  vašich  zájmů.  Vedle  kroužků 

zeměpisných,  modelářských,  chemických  (kterým  poslouží  naše  hlídka  Tajemství 

hmoty), recitačních, jsou i kroužky literární. A tyto kroužky rozhodně souvisí s činností 

našich kroužků při časopisu. Co to tedy znamená? Naší snahou je netříštit práci, která je 

vytčena.  Znamená  to  tedy,  že  naše  kroužky  se  postupem  času  stanou  zájmovými 

kroužky při  školách.  A poněvadž naše kroužky jsou čtenářské,  budou tyto  tvořit  při 

škole zájmové čtenářské, případně literární kroužky. Sledujte proto naše další pokyny.“ 
82 Po zbytek existence časopisu Junáci vpřed!, a tedy i po dobu, která je podstatná pro 

závěry naší práce, se čtenářskými kluby již nepracuje. Z předposlední strany se tak stává 

definitivně  jakási  listárna,  repsktive  výstavka  čtenářských  uměleckých  pokusů.  Od 

třináctého  čísla  se  také  objevuje  rubrika  Odpovídáme  přispěvatelům,  kde  se  velmi 

telegraficky redakce vyjadřuje k některým zaslaným pokusům a snaží se je směřovat 

tak, aby byly v souladu s dobou a s výchovnými záměry. Další pokyny pro fungování 

zájmových  kroužků  se  pak  objevovaly  na  jiných  stranách  časopisu,  pod  hlavičkou 

Zájmové kroužky.  V těch již nešlo o původní „dobrodružný“ záměr klubů Jaroslava 

Foglara, ale spíše o nový způsob, jak sdělovat obecně potřebné věci, které by se měly 

probírat v zájmových kroužcích při školách a podobně. 

Rok  1948  tedy  znamenal  řadu  podstatných  změn  ve  způsobu  vychovávání 

mládeže a v potřebě tuto výchovu účelně řídit. Na stránkách časopisu se setkáváme s 

82 Junáci vpřed!, IV. Ročník, číslo 14
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evidentní snahou propagandistů začleňovat mládež do snahy budovat stát a pečovat o 

něj přesně v duchu komunistických zásad.  

Takovýmto způsobem tedy došlo k transformaci původních foglarovských klubů 

v nové, centrálně řízené zájmové kroužky. Stejným způsobem by bylo dobré se podívat 

také  na  to,  jak  se  transformovala  legendární  poslední  stránka  časopisu  Vpřed,  tedy 

místo,  na  kterém  se  pravidelně  objevovaly  příběhy  Rychlých  šípů.

6.5  Čím  byly  nahrazeny  Rychlé  šípy  na  poslední  straně 
časopisu Vpřed

Za logického a nejbližšího pokračovatele Rychlých šípů na stránkách časopisu 

Junáci vpřed! je považován seriál s názvem Jiskrovci, který vypráví příhody skupiny 

mladých pionýrů. Důvod, proč je považován za nejbližšího následovníka Rychlých šípů, 

je  zejména  ten,  že  jej  nakreslil  Dr.  Jan Fischer  a  také  to,  že  se  svou formou snaží 

kopírovat úspěšný formát Rychlých šípů. Přestože lze tento kreslený seriál považovat za 

jakéhosi pohrobka Foglarova seriálu, je třeba také zdůraznit, že se rozhodně neobjevil 

na stránkách nově ustaveného časopisu bezprostředně po skončení Rychlých šípů. A 

jakých změn tedy poslední stránka Vpředu doznala?

Již od prvního čísla se začal na poslední stránce objevovat nový kreslený seriál s 

názvem Český pionýr Dr. Emil  Holub.83 Seriál  kreslil  podle knihy Vojtěcha Lva Za 

velkým  dobrodružstvím,  která  vypráví  o  životě  tohoto  českého  cestovatele,  Josef 

Paukert.  Dobrodružství českého cestovatele  pak byla  formálně rozdělena obvykle do 

dvanácti komiksových polí. Text se přesunul ze západního komiksového způsobu, tedy 

z  komiksových bublin  do prostoru pod jednotlivá  pole  a  značně  tím omezil  využití 

komiksových postupů a  charakteristik  komiksového média.  Jestliže  jich Rychlé  šípy 

využívaly poskrovnu, pak nový kreslený seriál své možnosti ještě značně osekal. 

To však není všechno. Přestože stránka působí na první pohled jako komiksový 

arch, do jisté míry tradicionalistický,  přesto komiksový, při podrobném zkoumání se 

dostáváme do situace, která celou záležitost ještě posouvá jinam. 

83 Junáci vpřed!, IV. Ročník, číslo 1
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Jednou  ze  základních  charakteristik  komiksu  je,  jednoduše  řečeno,  jakési 

fungující prolnutí filmových, literárních a výtvarných postupů. Z výtvarného umění si 

komiks  samozřejmě  bere  své  výrazové  prostředky,  které  definují  jednotlivá  pole 

komiksu.  Z  filmového  umění  pak  schopnost  provázat  dění  mezi  jednotlivými  poli 

pomocí  logických souvislostí  a  umění  obrazové  zkratky,  z  literárního  pak popisy,  a 

možnosti nechat postavy „promluvit“. To je velmi lapidárně řečeno, jakých možností a 

schopností může komiks ve svých formách nabýt. Podíváme li se blíže na dobrodružství 

Emila Holuba na zadní straně časopisu Junáci vpřed! narazíme na řadu nedokonalostí, 

které sráží celý seriál z pozice komiksu do pozice „bohatě animovaného příběhu“. Co si 

o  celém  příběhu  o  Emilu  Holubovi  máme  myslet,  nám  redakce  předlužila  na 

předposlední  stránce  5.  čísla  časopisu,  které  vyšlo  28.  září  1948.  „Tento obrázkový 

příběh  není  vymyšlený,  ukazuje  nám  odvahu  a  vytrvalost  českého  člověka,  a  tak 

výchovná cena  příběhu je  zaručena.  Jednotlivé  příhody nejsou zbytečně  rozvláčné a 

konečně  jsou  vkusně  kresleny.“84 V  těchto  větách  je  obsažen  komentář  ke  všem 

výhradám, které ze stránek sprovodily Rychlé šípy. Redakce nás také o několik řádků 

níže ujišťuje o tom,  že „Mladá fronta vede boj proti  špatným knihám a nevkusným 

obrazům, kterým se říká kýč.  Do tohoto boje se zařazuje i  náš časopis tím,  že vám 

přináší jen dobrý obsah, doprovázený hodnotnými ilustracemi.“85 

Ve skutečnosti se časopis zbavuje komunikačních prostředků komiksu a na jeho 

zadní stránce se tak objevuje leckdy těžko pochopitelný neustále  pokračující  příběh. 

Díky tomu ztratil seriál jak na přehlednosti a spádu, tak i na pochopitelnosti a čtivosti. 

Jednotlivá komiksová pole postrádalo jakoukoli vazbu mezi nimi a tedy spíše, než by se 

poučila  o  tom,  jak  dělat  komiks  lépe,  než  tvůrčí  duo  Foglar,  Fischer  vrátili  noví 

redaktoři kreslené seriály na zadní straně o notný kus zpět. Tento experiment, jak dělat 

komiks, aby nebyl kýčovitý, evidentně nevyšel a proto od desátého čísla z 2. listopadu 

1948 vycházejí dobrodružství Emila Holuba v odlišném formátu86. Počet polí se snižuje 

z dvanácti  na čtyři  a na značné převaze začíná nabírat  textová část seriálu.  Tvůrci a 

redaktoři seriálu tak opět nepodlehli možnosti nechat rozvinout komiks jako médium 

naplno,  ale  spíše  se  přiklonili  k  tradicionalistické  tendenci  považovat  text  za  vyšší 

hodnotu, než obraz – respektive obrazový seriál. Filmová zkratka, která se vytratila již v 

prvních zpracováních seriálu, zde již nemá vůbec žádný prostor. Ve skutečnosti se zde 
84 Junáci vpřed!, IV. Ročník, číslo 5
85 Junáci vpřed!, IV. Ročník, číslo 5
86 Junáci vpřed!, IV. Ročník, číslo 10
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již  nedá  hovořit  ani  o  pokusu  vytvářet  komiks.  Jedná  se  zkrátka  o  soubor  čtyřech 

obrázků, doprovázených textem, který tvoří de facto celou narativní strukturu.

Komiks  na  stránkách  reformovaného  Vpředu  je  tedy  s  definitivní  platností 

zrušen  a  nastupuje  období  komentovaných  obrázků,  které  nenabízejí  nic  z  původní 

atraktivity komiksu a tvoří jen odlehčenou variantu ke knize. Jediné co příklon k větší 

porci  textu  zachránil,  byl  princip  pokračování  v  dobrodružstvích  Emila  Holuba. 

Umožnil totiž, za použití literárních prostředků, rychlejší rozvoj příběhu. Rozvinutější 

příběh pak vytvořil mnohem lepší živnou půdu pro navazující pokračování. Zatímco v 

případě dvanácti komiksových polí byl  popis pod nimi tvořen zhruba deseti slovy,  v 

případě nové formy se jedná o tematický popisek, který má slov zhruba 47. Více slov 

znamenalo více možností pro rozvoj zápletek a tím také více přerušovaných dějových 

linií, na které bylo lze navazovat. 

Důvodů, proč docházelo k plánovitému odklonu od média komiksu, může být 

samozřejmě mnoho. Velmi důležitou roli v tomto procesu však jistě hrál vztah nově 

zformovaného  režimu  vůči  západním  mocnostem.  Pokud  se  zaměříme  na  možný 

propagandistický obsah časopisu Junáci vpřed!, tak byl zaměřen na zapojení mládeže do 

procesu budování, na vystavení vhodných vzorů pro mládež, na jasném doporučování, 

co  je  pro  mladého  člověka  dobré,  a  co  ne  a  podobně.  Tyto  tendence  bylo  možné 

pozorovat  již  před  rokem  1948,  avšak  až  po  únoru  1948  lze  takovouto  činnost 

považovat za nepokrytou komunistickou propagandu. Kromě této pozitivní prorežimní 

propagandy se však dají na stránkách časopisu objevit i pasáže, které se věnují západu a 

snaze očernit  západní země v očích československé mládeže.  O volbách amerického 

prezidenta v roce 1948 se můžeme na stránkách Vpředu dočíst: „Obě velké politické 

skupiny učinily všecko možné, aby zamezily Wallacovi v kandidatuře, tak například v 

mnohých  státech  a  jejich  velikých  průmyslových  místech  bylo  pokrokové  straně 

zakázáno kandidovat pod záminkou nesplnění volebního zákona. Jinde byly kandidátky 

natištěny  tak,  aby  z  nich  volič  nemohl  skoro  vůbec  poznat,  koho  volí,  a  boj  proti 

pokrokovým silám byl  veden i  jinými,  ještě  nezákonnějšími  prostředky.  Asi  dvacet 

milionů voličů mimo to vůbec se voleb nezúčastnilo. Takový je obraz voleb v Americe, 

která  si  říká  pevnost  svobody.“87 Henry  Wallace  by  v  těchto  volbách  kandidátem 

Pokrokové strany Spojených státu amerických. Již z těchto řádků je patrné, že vztah se 

87 Junáci vpřed!, IV. Ročník, číslo 12
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západním světem nebyl  v této době na úrovni,  kdy by bylo populární obracet se za 

inspirací na západ a už vůbec ne používat média tak prozápadní, jako například komiks. 

Přestože toto tvrzení může znít přehnaně, již velmi brzy po přechodu na formát 

čtyřech  obrázků  a  každého  z  nich  doprovázeného  textem,  došlo  k  další  změně.  Ta 

znamenala definitivní tečku za odklonem od komiksového formátu. Již v čísle 13, které 

vyšlo 23, listopadu 1948 se objevil nový formát. Zmizelo jakékoli provázání obrazu s 

textem a objevil se pouze graficky vystředěný článek, který byl obklopen ilustracemi. 

Tím byly zrušeny veškeré vazby s komiksem a ze zadní stránky časopisu se stal koutek 

s  dobrodružnou literaturou.  Přestože  kresby byly  ještě  zarámovány do komiksových 

polí,  pozbyla  tato pole jakékoli  funkčnosti a existovala pouze vedle textu,  jako jeho 

doprovodná ilustrace.

Příběhy o cestovateli Holubovi skončily ve 22. čísle časopisu. V dalším čísle měl 

být sriál nahrazen novým, adaptovaným podle knihy A. R. Evanse, který nesl název 

Sobi táhnou. Tento seriál se však kvůli nedostatku času na přípravu na stránkách 23, 

čísla neobjevil. Začátek nového seriálu si čtenáři mohli přečíst až 8. února 1949, kdy 

bylo vydáno 24. číslo. Kdo čekal alespoň pokus o návrat do starých úspěšně zajetých 

kolejí,  musel  být opět  zklamán.  Seriál  Sobi táhnou rezignoval  na jakékoli  pokusy o 

vytvoření  komiksu  již  od samého počátku.  Text  byl  ještě  zhuštěnější  než  v případě 

ilustrovaného seriálu o Emilu Holubovi a také znatelně delší. To, že na stránkách Junáci 

vpřed! chyběl takový formát příběhu jako Rychlé šípy bylo jasné. Již ve 25. čísle se na 

druhé straně objevil redakční vzkaz čtenářům „V nejbližších číslech začne vycházet na 

pokračování  obrázkový příběh  o  chlapcích  a  děvčatech  jako jste  vy.  Bude to  velké 

překvapení,  které  redakce již dávno připravovala,  ale  které se teprve nyní  objeví na 

stránkách časopisu. Počítejte tedy s tím, že vás již brzo příjemně překvapíme.“  88 Na 

scénu  se  pomalu  chystal  pionýrský  seriál  s  názvem  Jiskrovci,  který  jak  jsme  již 

předznamenali, měl k původním Rychlým šípům nejblíže. 

6.6 Jsou tu Jiskrovci

88 Junáci vpřed!, IV. Ročník, číslo 25
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Prvního  března  1949  vyšlo  27.  číslo  časopisu  Junáci  vpřed!.  Toto  číslo 

znamenalo návrat kresleného seriálu na zadní stranu časopisu a současně také návrat dr. 

Jana Fischera, který se ujal výtvarné stránky seriálu. Už jenom kvůli této skutečnosti se 

nelze vyhnout potřebě srovnávat nově vzniklý seriál (později dostal název Jiskrovci) s 

Rychlými šípy. Podle toho, jak byl seriál koncipován, by jej jistě bylo možné označit 

jako Rychlé  šípy začínajícího  komunismu.  Ale bylo  tomu tak opravdu.  Byly si  oba 

seriály spíše podobné, nebo je od sebe dělilo více, než jen scénáristické autorství (které 

zůstává v případě Jiskrovců dodnes nevyřešeno). 

Kvůli tomu, aby se na zadní stránce mohl objevit dlouho očekávaný kreslený 

seriál, muselo ustoupit vyprávění o Laponsku a dobrodružství se soby. To sice nebylo 

násilně přerušeno, ale bylo umístěno na sedmou stranu časopisu. Na poslední stránce 

pak byl uveden první díl obrázkového seriálu s názvem Jedna z tisíců89. Příběh tohoto 

prvního  dílu  vypráví  o  jedné  z  tisíců  obyčejných  tříd  ve  školách  a  varuje  před 

nebezpečím, které by se mohlo objevit při chemických kroužkách. V horním rohu sice 

chybí  oblíbené  píše Foglar,  ale  můžeme tam nalézt  alespoň druhou polovinu tohoto 

ustáleného slovního spojení: Kreslí Fišer. V závěru prvního dílu se také dozvídáme o 

tom,  že  v  dalším  pokračování  bychom  se  měli  dozvědět  více  o  dvou  chystaných 

hlavních postavách. Tou první je Mirek, tou druhou pak Ivan.

Než  se  však  dostaneme  dále,  bylo  by  vhodné  pozastavit  se  nad  formální 

strukturou Jiskrovců. Nad tím, jaké jsou zvoleny prostředky vyprávění a až posléze se 

věnovat podrobněji ději. Na začátek je třeba si říct, že po formální stránce jsou Jiskrovci 

tím  nejpodařenějším,  co  na  stránkách  časopisu  Junáci  vpřed!  vycházelo.  Přestože 

nedosahují formálních kvalit Rychlých šípů (které taky nebyly formálně dobré), jsou na 

tom mnohem lépe než seriál o Emilu Holubovi. Jedna z příčin, proč se podařilo udělat 

Jiskrovce kvalitněji, než seriál o českém cestovateli, je jistě ta, že tvůrci seriálu nechtěli 

popisovat  rozsáhlé  časové  úseky.  První  příběh  se  odehrává  v  časovém rámci  jedné 

hodiny v činnosti  kroužku. Proto tam jistě není  tolik  podnětů,  o kterých by se dalo 

hovořit a časová posloupnost, respektive filmová zkratka, se vytvářejí lépe. Jistou roli 

hraje také Fischerova předchozí zkušenost s kreslením Rychlých šípů a jeho schopnost 

zachycovat do jednotlivých polí vizuálně zajímavé činnosti, jejichž pokračování se dá 

snadno ztvárnit v poli dalším.

89 Junáci vpřed!, IV. Ročník, číslo 27
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Přesto seriál značně pokulhává za Rychlými šípy. Důvod, proč tomu tak je, není 

primárně obsahový, ale spíše formální. Autoři se opět důsledně snaží vyvarovat použití 

komiksových  bublin.  Z  tohoto  důvodu  se  čtenář  musí  potýkat  na  jednom  místě  s 

naprostým přebytkem textu, který hravě dokáže nahradit jediný pohled na obrázek a na 

místě druhém pak s pasážemi, kde text naprosto chybí. Nejspíše kvůli tomu, že se autor 

scénáře  domníval,  že  právě  tato  jeho  literární  pomlka  může  být  efektivně  vyřešena 

výtvarným zpracováním.

 Co se týká počtu polí,  tak Jan Fischer  navazuje  na své bohaté  zkušenosti  s 

kreslením  komiksu.  Sice  je  vesměs  dodržována  snaha  o  standardní  počet  dvanácti 

komiksových  polí,  ale  Fischer,  pokud  je  to  vhodné,  používá  i  zhuštění,  respektive 

rozvolnění  komiksových  polí  k  tomu,  aby dokázal  náležitě  akcentovat  sled  událostí 

nebo zvýraznit to, co je v příběhu podstatné.

Abych  ilustroval  to,  jak  chybně  je  médium  komiksu  v  případě  Jiskrovců 

používáno  ukazuje  například  začátek  dílu  s  názvem Úklidová  brigáda90.  Na prvním 

obrázku je vykreslena skupina mladých lidí, jak uklízí místnost plnou nepořádku. Pod 

tímto komiksovým polem se objevuje popisek: „Náš kroužek se dal do úklidu staré 

mansardy, kterou mu správce školy přidělil, Dovedete si představit takovou místnost? Je 

plná  haraburdí:  nepotřebných  kusů  z  přírodopisného  a  fysikálního  kabinetu, 

nepoužívaných  nástrojů  a  –  prachu.“91 tento  popisek  má  samozřejmě  svou  literární 

hodnotu  jako  popis  místa  děje.  V  případě  komiksového  média  však  tuto  hodnotu 

naprosto pozbývá. Již samotná otázka „dovedete si takovou místnost představit?“ je ve 

své  podstatě  redundantní  a  ve  spojení  s  komiksovým  polem,  které  text  doprovází, 

pozbývá jakéhokoli smyslu. Proč by se autor doprovodného tetu měl ptát čtenáře, zda je 

možné si takovou místnost představit? Vždyť je to právě výše umístěná kresba, která by 

měla být efektivním vodítkem k tomu, aby čtenář pochopil vizuální atributy místa tak, 

jak si samotný autor přeje.

Budeme-li se dál soustředit  na díl Úklidová brigáda, nabídne nám celou řadu 

dalších příležitostí k tomu, abychom pochopili, jak nešťastné je rozhodnutí umisťovat 

90   Junáci vpřed!, IV. Ročník, číslo 27
91    Junáci vpřed!, IV. Ročník, číslo 28
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text  pod jednotlivá  pole kresleného seriálu.  Přestože se autoři  vyvarovali  při  použití 

přímé řeči typické literárního uvození o tom, kdo mluví, byli nuceni vložit svůj text pod 

kresbu a tak není na první pohled patrné, od koho slova přicházejí. To, že jsou si této 

diskvalifikace  autoři  vědomi,  naznačuje  vkládání  jmen  do  přímé  řeči,  aby  tak  bylo 

patrné, komu jsou slova určena. Tam, kde je to možné, se snaží s pochopením dialogů 

pomoci i Jan Fischer. Například na obrázku v poslední řadě je nakreslen Ivan, jak si drží 

ruku u ucha, jako by poslouchal cosi, co nemůže doslechnout. Pod obrázkem je napsaný 

text: „Slyšíš? - a znovu – nějaké rány, jako by někdo tloukl kladivem! Co je za tohle 

zdí?“ Pokud bychom využili možností komiksového média, mohlo být propojení textu a 

obrázku mnohem těsnější a funkčnější. Rány za zdí mohl být vyjádřeny citoslovci uvnitř 

obrazu a text by se zkrátil například na pouhé: „Slyšíš? Co je za touhle zdí?“ a čtenáři 

by bylo jasné, oč jde. 

Přesto se Jiskrovci těchto možností zcela plánovaně vzdali a dali se svou vlastní 

cestou, která je kdesi na půli cesty mezi komiksem a kresleným seriálem.

6.7 Jiskrovci a propaganda – snaží se kreslený seriál pracovat  
s prorežimními obsahy?

Stejně jako každá kniha, nebo film má i kreslený seriál, respektive komiks, svá 

sdělení, kterými chce obohatit čtenářův život. Podíváme-li se na Rychlé šípy, které jsou 

druhým seriálem, na který v této práci klademe důraz, tak i parta kromě Mirka Dušína 

sledovala  nějaký  cíl.  Ten  cíl  měla  být  výchova  mládeže  tak,  jak  si  ji  představoval 

Jaroslav Foglar. Tedy jednotlivec, který měl moc nad řadou mladých lidí. To, jaký měl 

vliv, si vybudoval zejména svými redaktorskými schopnostmi a svým umem prosadit se 

s originální myšlenkou mezi ostatními. Zbytek byl samozřejmě diskutabilní. Foglar jistě 

budoval mládežnické organizace podle svého uvážení a snažil se je vést směrem, který 

uznával za vhodný. Právě tato moc koncentrovaná v rukou jednotlivce mohla být jednou 

z příčin, proč se Jaroslav Foglar znelíbil představitelům režimu, který se chopil vlády v 

únoru roku 1948. Jejich představa centrálně řízené výchovy mládeže získávala postupně 

na obrysech a veškeré dění se tak soustředilo kolem škol a Svazu české mládeže. Do 

takto centrálně pojatého systému vzdělávání mládeže se rozhodně nehodily Foglarovy 

čtenářské  kluby a  tak  musela  být  ukončena  jejich  činnost.  Rychlé  šípy,  které  svým 
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obsahem hlásaly myšlenky čtenářských klubů, musely být staženy ze zadních stránek 

časopisu Vpřed a na mnoho let měly zůstat zapomenuty.

Stejně jako Rychlé šípy propagovaly myšlenku čtenářských klubů, bylo potřeba 

najít na náhle opuštěné místo náhradu, která by stejným způsobem podporovala nově 

nastolené pořádky a zapojila mládež do snahy o společné směřování pod křídly SČM. 

Zřejmě  proto  byly  na  stránky  Vpředu  (vycházejícího  pod  názvem  Junáci  vpřed!) 

umístěny příběhy Jiskrovců. Pro zamyšlení nad tím,  jak seriál  Jiskrovci vypadal a k 

jakým účelům sloužil, jsme si vybrali k prostudování čtvrtý ročník časopisu, ve kterém 

seriál vycházel. Vzhledem k šablonovitosti Jiskrovců se jedná o dostatečný vzorek. Dá 

se  z  něj  vysledovat,  jakým způsobem byl  seriál  vystaven,  jaká  pro  něj  byla  nosná 

témata, jak zacházel se svými hrdiny, či zda se jednotliví hrdinové kresleného seriálu 

někam vyvíjeli a měnili.

Čtvrtý ročník časopisu Junáci vpřed! vydával od 1. září 1948 opět Svaz české 

mládeže a tiskla jej Mladá fronta. V ročníku vyšlo celkem 48 čísel, z nichž některá měla 

problém se zpožďováním vydání,  případně  nedostatečnou  barevností  a  podobně.  Na 

vině byl, jak dokládají jednotlivá čísla časopisů, nejen nedostatek papíru po válce, ale 

také  poruchy  na  tiskařských  strojích.  Jak  jsme  již  poznamenali  výše,  tak  Jiskrovci 

nezačali  vycházet  na  stránkách  přejmenovaného  Vpředu hned.  Ještě  než  se  objevila 

jejich  dobrodružství,  měli  se  čtenáři  šanci  seznámit  s  Emilem  Holubem,  nebo 

dobrodružným seriálem o putování Laponskem. Jiskrovci se objevili  na zadní straně 

časopisu poprvé ve 27. čísle. 

První díl seriálu naznačil, jak se bude snažit seriál vypadat dál. V prvním vydání 

Jiskrovců (ještě se tak nejmenovali), se můžeme dočíst o tom, že se příběh může odehrát 

v jedné z tisíce škol. Autoři tak jednoznačně vymezují, že příběhy, které se na stránkách 

Vpředu budou odehrávat  se mnoho stát  kterémukoli  ze čtenářů,  neboť jsou součástí 

jednoho velkého celku.  Pod posledním obrázkem na stránce se dokonce píše:  „Milí 

čtenáři! Nahlédl jsi na chvilku do jedné z tříd, podobné té tvé. Neznáš ještě chlapce a 

děvčata, kteří ji plní. Ale příště už se seznámíš se dvěma: Mirkem a Ivanem, jsi na ně 

zvědav?“92 Je  patrná  snaha  autorů  přiblížit  hrdiny  seriálu  jako  kdyby  patřily  mezi 

současnou mládež a tím pádem byli schopni jim dávat důvěryhodná vodítka k tomu, jak 

92 Junáci vpřed!, IV. Ročník, číslo 27
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se chovat a jak být platným členem společnosti. To, že v prvním díle nebyli představeni 

hlavní hrdinové je také důkazem toho, že v novém seriálu půjde zejména o kolektiv, 

nikoli jednotlivce.

Ve druhém díle seriálu se čtenářům již představují hlavní hrdinové seriálu. Jsou 

jimi Mirek a Ivan. Staví si společně se svými kamarády klubovnu a na konci příběhu 

plánují  svou první  nebezpečnou  výpravu do sousedního polorozbořeného  domu.  Do 

celého  seriálu  se  tak  autoři  snaží  vdechnout  také  dobrodružství,  které  by  dokázalo 

čtenáře motivovat k tomu, aby pokračovali v četbě a třeba se i nechali inspirovat skutky, 

které Mirek s Ivanem konají. Pod posledním obrázkem druhého dílu se píše: Ivane, tam 

na půdě se děje něco nekalého. Musíme zjistit,  co to je. Chceš tam jít zítra večer se 

mnou?  -  „Spolehni  se,  nebude  to  naše  první,  ani  poslední  výprava.“93 A  čtenářovo 

dobrodružství může pokračovat dál. Již v dalším pokračování se měli čtenáři možnost 

seznámit s tím, co Mirek a Ivan našli ve starém domě, kam se vydali na dobrodružnou 

výpravu. Nahoře v podkroví objevili zatajené textilie. Skrýš ohlásili na sboru národní 

bezpečnosti a odnesli si pochvalu. Na celém dobrodružství je zajímavý způsob, kterým 

autoři nechávají ve výchovném seriálu své hrdiny jednat. Když se potají vkrádají do 

domu, kde slyšeli lomoz, setkají se oba hrdinové s otázkou, zda jednají správně: „„Tiše, 

jako pouhé stíny plíží  se  chlapci  vzhůru k podstřeší.  -  „Myslíš,  Mirku,  že  jednáme 

nesprávně?“ - „Ne, Ivane, je naší povinností zjistit, děje-li se v domě něco nekalého.“94 

Ve světě Jiskrovců je zkrátka povinností každého člověka zjišťovat, co se děje v okolí 

špatného a informovat o tom náležité orgány. A to, i kdyby se jednalo o souseda. 

Čísla 30 – 32 přinesla příběh o velké pochodové hře, kde hrají prim zkušenosti 

pohybu  v  terénu  a  podobně.  Velká  hra  nakonec  přivede  všechny  své  účastníky  do 

traktorové stanice, kde na ně čekají místní traktoristé, kteří jim za odměnu předvedou 

své  umění.  „Traktorové  stanice  jsou  motorisovanými  jednotkami  naší  zemědělské 

armády. Posádkou stanic jsou traktoristé. Na stanici v Staroslavi byli po Novém roce 

přijati za traktoristy nejlepší členové místní skupiny SČM. S úsměvy na tvářích uvítali 

tito  urostlí  chlapci  v  montérkách  překvapené  členy  Mirkovy  skupiny.“95 Každá  hra 

nakonec vede za společným cílem ukázat schopnosti a možnosti nově vzniklého zřízení. 

93 Junáci vpřed!, IV. Ročník, číslo 28
94 Junáci vpřed!, IV. Ročník, číslo 28
95 Junáci vpřed!, IV. Ročník, číslo 32
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V těchto dílech je již patrné, že podobnost hlavního tahouna pionýrské skupiny, 

tedy Mirka, s Mirkem Dušínem z Rychlých šípů není náhodná. Na obrázcích se jedná v 

podstatě o téhož blonďatého chlapce, ke kterému se všichni z jeho okolí obraceli pro 

radu, když už neví kudy kam. Na rozdíl od Foglarova Dušína má nový Mirek ve svém 

okolí  i  dívky.  Z  čistě  chlapeckého  seriálu  se  tak  stává  alespoň  v  tomto  ohledu 

vyrovnanější nový útvar.

V  některých  dílech  lze  najít  i  náznaky  toho,  jak  vznikaly  jednotlivé  díly 

Jiskrovců.  Tak  například  v  34.  čísle  časopisu  vyšel  příběh  o  pěstování  moruší.  Na 

jednom  z  obrázků  sázejí  členové  Mirkovy  třídy  sazenice  moruší  do  pečlivě 

připravených  záhonů.  Dívka,  která  semena  sází,  stojí  na  Fischerově  malbě  přímo  v 

záhonu. Pod tímto obrázkem je však text: „Náš malíř je popleta. Což je možné, aby 

Věra šlapala po záhonu, který jim dal takovou práci? Samozřejmě, že chodila pěkně 

okolo, když uhlazovala zem na zasetých klíčcích, ale co můžeme dělat, když už je to 

jednou namalováno...“96 Tento přístup je samozřejmě velmi amatérský, ale vyplývá z 

něj,  že  Jiskrovci  velmi  pravděpodobně vznikali  tak,  že  Fischerovi  byl  zadán námět, 

který měl pro další vydání zpracovat, a posléze byly k jeho kresbám dodány popisky. 

Tento  způsob  zpracování  ještě  umožňuje  neschopnost  autorů  popisků  pracovat  v 

prostředí komiksového média, když jejich komentáře pod obrázky jsou spíše popisného, 

než děj tvořícího charakteru.

A jak Jiskrovci drželi tep na pulsu doby? Je komplikované vytvářet můstky mezi 

aktuálním politickým děním a děním na stránkách časopisu pro mládež. Přesto se dají 

objevit příklady toho, že se Jiskrovci snažili udržet krok s dobou. 23. - 24. dubna 1949 

proběhla  slučovací  konference  svazů  mládeže,  na  které  byl  vytvořen  jednotný 

Československý svaz  mládeže.  Na tuto  významnou  skutečnosti  reaguje  již  36.  číslo 

Junáci vpřed!,  reportáží,  která vyšla 3. května 1949. Když vezmeme v úvahu, že na 

přípravu  jednoho  čísla  časopisu  bylo  obvykle  vyčleněno  několik  týdnů,  jedná  se  o 

velkou rychlost. V tomto čísle se poprvé chlapci a děvčata okolo Mirka (také si poprvé 

říkají Jiskry) setkávají na soutěži tvořivosti mládeže se svazáky. V recitační soutěži se 

Jiskry se umístí na třetí příčce a svazáci celou soutěž vyhrají. Pro Jiskry znamená jejich 

vítězství velkou inspiraci do budoucna. 

96 Junáci vpřed!, IV. Ročník, číslo 34
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Hned v dalším příběhu se vysvětluje,  z  jakého důvodu se Jiskrovci  doposud 

skrývali a pojmenovali se tak až nyní. Ihned pod prvním obrázkem příběhu z 37. čísla, 

který nese název Válka proti chroustům, se dozvídáme, proč doposud nemohli čtenáři 

svým hrdinům nijak  říkat.  „Ty víš,  Mirku,  že  oceňuji  činnost  Jiskry.  Vykonali  jste 

mnoho dobrých věcí a třída může být na vás hrda. Ale jako předseda naší žákovské 

organisace musím vám vytknout, že se víc a více oddělujete od třídního celku. To nejde, 

Mirku.  Vy  patříte  k  nám  a  my  k  vám!  Musíme  pracovat  všichni  dohromady,  pak 

dokážeme  víc!“97 Hned  pod  druhým  obrázkem  děj  navazuje:  „Zdeněk  měl  pravdu, 

Mirek to poctivě uznal. Jiskra je skutečně v nebezpečí, že se stane skupinkou, která by 

žila  jen  pro  sebe.  A  proto  když  třída  dostala  pokyn,  aby  se  zúčastnila  boje  proti 

chroustům, kteří napadli sady v okolí města, postavili se jiskrovci plně do služeb své 

třídy.“98 

Tento moment je opravdu zajímavý. Ukazuje se v něm, že autoři dlouho váhali, 

zda skupinku kolem Mirka nějak pojmenovat,  nebo jaký jim dát  zastřešující  název. 

Rychlé šípy měly tu výhodu, že byly pro čtenáře přesně vymezeným celkem, kde čtenář 

přesně věděl,  co od koho čekat.  V případě lidí  okolo Mirka tomu tak nebylo.  Proto 

přikročili  autoři  k  tomu,  že  jim dali  jméno Jiskry.  Na druhou stranu ovšem museli 

zabránit tomu, aby se Jiskrovci přiblížili  až příliš k Rychlým šípům. Tomu se autoři 

pokusili zabránit právě začátkem dílu Válka proti chroustům, kde jasně říkají, že si sice 

mohou  říkat  Jiskry,  ale  jejich  samostatná  činnost  není  žádoucí  a  že  je  mnohem 

důležitější, aby se elitářsky nevyčleňovali, ale spíše zastrčili hlavu a pracovali svorně se 

svou třídou.  Tento jednoznačný apel  na kolektivistického ducha komunismu provází 

celý seriál a autoři velmi úzkostlivě dbali na to, aby byl odstraněn jakýkoli,  byť jen 

malý, náznak individualistických snah.

6.8 Jak tedy vypadá srovnání mezi Jiskrovci a Rychlými šípy? 

Rychlé  šípy  a  Jiskrovci  mají  jistě  mnoho  společného.  Na  první  pohled 

samozřejmě zaujme velká podobnost výtvarného zpracování případně nápadná shoda 

jmen hlavních hrdinů.  Hlavní hrdinové si však nejsou podobni pouze jménem, ale  i 

vzezřením a nápadnou potřebou být veřejně aktivní. Aktivita Rychlých šípů i Jiskrovců 
97 Junáci vpřed!, IV. Ročník, číslo 37
98 Junáci vpřed!, IV. Ročník, číslo 37
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je do značné míry angažovaná. Jediný podstatný rozdíl je v tom, kdo vede pero a tím 

pádem i činy všech zúčastněných. Podobnost obou seriálů podle všeho vyplývá také ze 

snahy tvůrců seriálu Jiskrovci přiblížit se co nejvíce úspěšnému vzoru a v rámci toho, co 

jim Svaz  české  mládeže,  respektive  Československý  svaz  mládeže  dovolí  kopírovat 

model a šablonu Rychlých šípů. 

Vezmeme-li  si  na  srovnání  jeden  díl  Rychlých  šípů  a  jeden  díl  Jiskrovců, 

můžeme se dopracovat  k velmi zajímavým výsledkům. Pro individuální  srovnání  by 

mohly být velice zajímavé první díly obou seriálů.  V případě Jiskrovců je to příběh 

Jedna z tisíců, v případě Rychlých šípů se pak jedná o díl s názvem Černí jezdci řádí. 

Vzájemné srovnání prvních dílů  je podstatné,  protože jsou to právě první díly obou 

seriálů, které v sobě nesou stopy odlišných strategií k budování obou seriálů a dokazují, 

jak alespoň na oko se snažily oba seriály působit odlišně.

První  díl  Jiskrovců  se  skládá  celkem z  jedenácti  komiksových  polí.  Text  je 

naskládán formou popisek pod jednotlivé obrázky. Kromě jednoho případu text vždy 

kopíruje šířku pole umístěného nad ním. Výjimkou je hned první pole, kde se autorovi 

rozmáchlý úvod pod komiksové pole nevešel. To však nebránilo tomu, aby se text přelil 

i pod pole následující. Tato nedůslednost a zároveň i porušení formátu poukazuje na 

jasnou dominanci  textu.  Přestože by se  mělo  jednat  o vzájemné propojení  obrazu a 

textu, v Jiskrovcích byl hned v prvním díle a v prvním poli postaven text na dominantní 

místo. Z komiksového pole nad ním si tak vytvořil pouhou ilustraci, která výtvarnými 

prostředky potvrzuje to, co je explicitně řečeno pod textem.

Jak  u  Jiskrovců  potvrzuje  první  řádek  celého  seriálu  jistou  nevyrovnanost  a 

naznačovanou dominanci textu, u Rychlých šípů je tomu přesně opačně. První řádek 

příběhu  vypadá  u  obou seriálů  kompozičně  totožně.  Tvoří  jej  dvě  komiksová  pole, 

přičemž  to  druhé  zaujímá  dvě  třetiny  řádku.  V  každém  seriálu  však  plní  takovéto 

rozvržení  úplně  jinou  roli.  Rychlé  šípy  začínají  tím,  že  na  prvním obrázku  vidíme 

plavovlasého chlapce (Mirka Dušína) jak jde ulicí a říká „Co se děje? Kdo se to tam 

křičí?“ Toto je veškerý slovní arzenál, se kterým si vystačil Jaroslav Foglar pro první 

obrázek  svého  seriálu.  Když  provedeme  přímé  porovnání  se  seriálem  Jiskrovci  a 

pročteme si text k prvnímu obrázku, zjistíme, že je mnohem obsáhlejší: „Jsou tisíce tříd 

na českých školách. Statisíce chlapců a děvčat budují v nich novou generaci našeho 
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lidu. Sdružují se v pracovních kroužcích, aby se naučili víc, než je jejich povinností. 

Mnozí učitelé jsou jim moudrými rádci.“ 99

V případě Rychlých šípů start celého seriálu ukazuje, že se autoři alespoň trochu 

hodlají potýkat se světem komiksu. První obrázek ukazuje, co všechno dokáže komiks. 

V příkrém kontrastu  s  rozvleklými  Jiskrovci  zvolil  Foglar  krátkou větu,  která  jasně 

odkazuje  na  další  komiksové  pole,  které  to  předchozí  rozvíjí.  Ukazuje,  že  ví,  jak 

vytvořit  linku  v  příběhu  a  jak,  alespoň  v  omezené  míře,  k  tomu  dokáže  využít 

komiksových  prostředků.  Počáteční  výrok  navozuje  pocit  dobrodružství,  objevování 

neznámého. U Jiskrovců jde o přesný opak. Na obrázku není samotný chlapec, který by 

se měl stát hlavním hrdinou. V celém prvním díle se dokonce s hlavními hrdiny ani 

neseznámíme.  Na  prvním  obrázku  je  neurčitá  skupina  mladých  lidí  stojící  okolo 

jednoho stolu. To, že Jiskrovci nemají být úprkem za dobrodružstvím za každou cenu, 

nám zřetelně dokazuje již citovaný text. Z prvního obrázku je jasné, že hrdinou nemá 

být jeden člověk, kolem kterého se točí celý seriál. Má to být skupina lidí, kteří jsou 

jedni z nás. Jedni z mnoha, kteří tvoří celek. Nestačí však být jen pouhou součástí celku. 

Je také dobré navštěvovat kroužky, kde se naučí všichni víc, než je jejich povinností. 

Nejde tedy o žádné dobrodružství,  jde o to něco se přiučit navíc a nechat se přitom 

směřovat učitelem, neboť je to právě on, kdo nejlíp ví, co je třeba konat v novém režimu 

a centrálně řízené výchovné oblasti. Jiskrovci říkají, přesně v duchu doby, tohle není 

seriál, u kterého se budete pouze bavit. Je to jeden z dílů skládanky, která vcelku tvoří 

výchovu mladých lidí. 

V prvním díle Rychlých šípů si stihl Mirek Dušín udělat prvního přítele a čtenáři 

byli  upozorněni  na  to,  kdo je  nepřítelem obou chlapců.  U Jiskrovců naopak vládne 

klidná atmosféra pomalého startu, V celém díle se neobjeví jediná adresná přímá řeč. 

Celý text je pouze vyprávěním o běžném dni na chemickém kroužku na základní škole. 

Téměř jako omylem se v něm objeví náznak dobrodružství, když dojde k výbuchu v 

jedné z baněk. Ale to je pouhý náznak toho, co se může stát při chemickém pokusu. 

Není  to  moment,  kolem  kterého  by  bylo  soustředěno  hlavní  sdělení  příběhu. 

Kdybychom se pokusili podívat na oba seriály pohledem těch, kterým měly být určeny, 

jasně z nich vyplývá, že Rychlé šípy nabízejí příběhy plné dobrodružství a přátelství na 

život a na smrt, tedy přesně takové, po kterých mladí chlapci touží. Kdežto u Jiskrovců 

99 Junáci vpřed!, IV. Ročník, číslo 27
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jde jenom o rozšíření školních povinností. Je to pro ty, kteří se po škole chtějí věnovat 

ještě dalšímu boji za lepší společnost.
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VII. Interpretace výsledků

Během celé práce jsme se zabývali vztahem propagandy a kresleného seriálu, 

nebo komiksu v době bezprostředně navazující na druhou světovou válku. Podstatnou 

skutečností je pro celou tuto práci oblast propagandy. Jaké měli představitelé tehdejšího 

režimu informační zdroje a na jakou tradici ve svém snažení navazovali. Propagandisté 

tehdejší  doby  si  nepochybně  uvědomovali  sílu,  kterou  dobře  vystavěná  propaganda 

může disponovat. V poválečných dobách, zejména v době po únoru 1948, se snažili 

ideoví tvůrci navazovat na myšlenky ze Sovětského svazu. Protože však za sebou měli 

také zkušenosti z druhé světové války, mohli se inspirovat také z bohatých zkušeností 

rozvinuté propagandy v nacistickém Německu.

Jak je patrné z Goebbelsových projevů, bylo povědomí o propagandě již v době 

před  druhou  světovou  válkou  na  velmi  vysoké  úrovni.  Za  to  mohla  již  předchozí 

zkušenost získaná v době první světové války, kdy propagandy využívali ve velké míře 

Američané. Jedním z velkých inspiračních zdrojů byla jistě i Bernaysova kniha, která 

byla vydána již v roce 1928. Myšlenky a postupy, které jsou v ní obsaženy, se staly 

inspirací pro Goebbelse a po druhé světové válce i pro jeho následovníky ve službách 

nového režimu na území Československa. Ti si dokonce mohli ověřit i to, jak vypadá 

úspěšná  aplikace  propagandistických  postupů  v  režimu  totalitaristického  charakteru. 

Aby však situace nebyla pouze černobíle pojatá, je třeba ohlédnout se také do doby, kdy 

tato prohlášení vznikala.

Moc  propagandy,  ve  kterou  představitelé  všech  těchto  režimů  věřili,  je  z 

dnešního úhlu pohledu zpochybňována. Doba, o niž se bavíme a ve které propagandisté 

působili,  byla  z hlediska vztahu k účinku médií,  nazývána obdobím zázračné  střely. 

Lépe řečeno v tuto dobu již vznikaly první výzkumy a teorie, které tuto roli popíraly, ale 

propagandisté  vytvářeli  své  mediální  obsahy  stále  pod  vlivem  představy  o 

bezprostředním a přímém vlivu médií na lidi. Proto se snažili při nástupu k moci zaplnit 

co  největší  procento  dostupných  masových  sdělovacích  prostředků  a  obsadit  je 

vlastními, kontrolovanými obsahy.
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V práci jsme se zabývali obdobím těsně po druhé světové válce, tedy v době, 

kdy se propagandisté v Československu mohli spokojit se masovými médii jako rozhlas, 

plakáty, noviny nebo film. V USA se však již pomalu začínala rozjíždět nová, televizní 

doba.  „V  roce  1945  začal  v  USA  rozvoj  televize  s  8000  televizními  přístroji  a  v 

následujícím roce jich bylo už 17 000. Přestože přijímače byly drahé, jejich počet se ve 

společnosti dále postupně zvyšoval. V roce 1947 tu bylo již 200 000 a o rok později 

dokonce  750  000  přijímačů.“100 V  té  době  se  začaly  objevovat  čím  dál  tím  více 

pochybnosti  o naprosté  nadvládě médií.  Avšak pouze na západě.  V Československu 

bylo  stále  všechno ještě  jinak.  Československá  televize  začala  vysílat  teprve  v  roce 

1953.  Konkrétně  od  1.  května  1953.  Do  té  doby  bylo  na  ostatních  médiích,  aby 

pomáhala novému režimu v jeho snaze šířit osvětu mezi lid.

„Propaganda  používá  komunikačních  prostředků,  tj.  médií  v  nejširším  slova 

smyslu,  především  pak  prostředků  masové  komunikace.  Představuje  úmyslnou 

manipulaci myšlenek, postojů a chování pomocí symbolů“101 Tento slovníkový výklad v 

sobě nese to podstatné. Snahu propagandistů využít co nejširšího portfolia sdělovacích 

prostředků  k  tomu,  aby  dokázali  šířit  svá  symbolická  sdělení  masovému  publiku. 

Protože se takto směřovaná komunikace týká médií v celé šíři jejich dostupnosti, nebyl 

vynechán ani komiks. Komiks jako takový byl však příliš prozápadního charakteru, a 

proto nemohl být po únoru 1948 používán ve své rozvinuté podobě. Protože se po válce 

propaganda překlopila na ideovou úroveň, nebylo tolerovatelné přejímat západní vzory. 

Jednoduché komiksové postupy,  které zavedl na zadní stránky českých časopisů pro 

mládež  Jaroslav  Foglar  s  Janem  Fischerem,  nebylo  dál  možné  používat.  Přesto  si 

Foglarovi následovníci  v časopise Vpřed uvědomovali,  že Rychlé šípy byly nadmíru 

úspěšným seriálem, na nějž by bylo dobré navázat. Nebylo účelem nového poúnorového 

časopisu, aby změnil, nebo ztenčil čtenářskou základnu časopisu. O co nové redakci šlo 

především,  bylo  využít  stávajícího  publika  jako široké  cílové  skupiny pro  přijímání 

nových  myšlenek,  které  distribuoval  Český  svaz  mládeže,  nebo  později  Svaz 

československé mládeže.

Proto se komunisté nechtěli vzdát zcela komiksu jako média a pokusili si v něm 

najít  svou vlastní  cestu.  Stejně  jako nebylo  možné  se  inspirovat  v  USA při  výrobě 

100 Prokop, 2005, s. 287
101 Reifová a kol., 2004, s. 192
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televizního přístroje v Československu, tak nebylo možné se na západ ohlédnout pro 

komiksové bubliny, pro inovativní využití komiksového rámečku nebo pro jiné způsoby 

jakými budovat narativní linky v komiksovém prostředí. Proto spíše než plnohodnotné 

komiksy připomínají pokusy z let 1948 a 1949 ilustrované krátké literární útvary. Jako 

důkaz jsme uvedli  například příběhy o českém cestovateli  Emilu  Holubovi,  které  se 

objevovaly na stránkách již přejmenovaného Vpředu (vydávaného pod názvem Junáci 

vpřed!) předtím, než začaly vycházet Jiskrovci.

A právě Jiskrovci byli seriálem, který se v období těsně po druhé světové válce, 

přiblížil tradici Rychlých šípů nejvíce. Svůj díl na tom mělo výtvarné zpracování, do 

jisté míry tvorba příběhu a pak pokus zasadit dění seriálu do rámce běžného dne čtenářů 

časopisu. Za výtvarnou podobu seriálu byl odpovědný Jan Fischer, proto byla podoba s 

Rychlými  šípy  značná.  Jeden  z  hlavních  hrdinů  seriálu,  Mirek,  byl  velmi  podobný 

svému jmenovci z foglarovské série Mirku Dušínovi a to nejen svou snahou o konání 

dobra, ale také vizuálně. Samozřejmě to může být náhoda, ale spíše šlo o to ukázat, že i 

Mirek Dušín chodí do školy, kde se svou třídou pracuje na budování lepší společnosti. 

Navázání na Rychlé šípy je patrné i z mnoha dalších detailů obou příběhů. Jak Jiskrovci, 

tak Rychlé šípy nabízeli na svých stranách dobrodružství. Zatímco u Rychlých šípů šlo 

o romantické cesty do přírody, u Jiskrovců mělo vyvrcholení příběhů spíše racionální a 

ideologické vyznění.
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VIII. Závěr

Při vypracovávání práce jsme si kladli otázku, zda se po druhé světové válce 

začaly  objevovat  rysy  propagandy  v  komiksové  tvorbě.  Pro  to,  abychom  tuto  tezi 

náležitě  rozebrali,  jsme  zvolili  dva  komiksy,  respektive  kreslené  seriály.  Byly  jimi 

Rychlé šípy a Jiskrovci. Jejich výběr nebyl nikterak náhodný. Ke zvolení těchto dvou 

seriálů došlo kvůli tomu, že Rychlé šípy byly významným fenoménem jak válečné, tak 

poválečné  éry  a  Jiskrovci  se  na  ně  snažily  navázat,  avšak  s  důrazem  na  změněné 

společenské poměry.

Rychlé  šípy byly velkým fenoménem již  v  době druhé světové války.  Jejich 

návrat na stránky českých časopisů i po válce nebyl snadný. Aby mohly vycházet i po 

válce bylo nutné, aby vydavatel časopisu Vpřed prokázal ministerstvu informací záměr 

být  společensky  prospěšný.  Rychlé  šípy  toto  směřování  splňovaly  i  díky  tomu,  že 

Jaroslav Foglar měl zkušenosti z Junáku a jeho práce měly výchovné aspekty provázené 

charakteristickou atmosférou dobrodružné literatury.  Postupem času a společně s tím, 

jak se upevňovala pozice komunistické strany, se však Rychlé šípy i jejich autor stávaly 

terčem kritiky zastánců nově vznikajícího režimu. Tento tlak vyvrcholil v roce 1948, 

kdy byly Rychlé šípy z poslední stránky časopisu Vpřed staženy, a Jaroslav Foglar byl 

odsunut z redakce časopisu.

V roce 1948 se požadavky,  které byly  na média stanoveny,  v době těsně po 

druhé  světové  válce  částečně  přetvořily.  Zůstal  důraz  na  to,  aby  média  nabízela 

společensky prospěšné obsahy, ale bylo výrazně upraveno to, co tento pojem pro vedení 

periodik znamená. Václav Kopecký jako ministr informací tak mohl používat stejnou 

rétoriku jako před únorovým převratem, jen kontext doby byl posunut jinam.  

Hlavní  rozdíl  mezi  oběma seriály  pak tkví  zejména  v pohnutkách  proč byly 

sepsány. Jaroslav Foglar je tvořit především z finančních pohnutek. U Jiskrovců bylo 

tvoření založené zcela na ideologických základech. Jsou jasně cítit rozdíly ve směřování 

obou děl. Co je spojuje je šablonovitost tolik charakteristická pro triviální literaturu a 

literaturu pro děti a mládež. Schematické struktury jsou pak naplňovány obsahy, které 

se nesou v duchu dobových dobrodružných děl. Rychlé šípy z této komparace vycházejí 
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jako živější a ne tak artificiální útvar, jakým byli Jiskrovci. U Jiskrovců již byla snaha o 

propagandu a ideologickou výchovu mládeže až příliš hmatatelná. Hlavně díky tomu a 

také  díky  formálním  omezením,  kterým  tvůrci  podlehli,  se  Jiskrovci  nedočkali  tak 

širokého přijetí, jako tomu bylo u Rychlých šípů.

Doba  po  druhé  světové  válce  byla  v  médiích  zaplněna  konstantní  snahou  o 

společensky prospěšnou činnost. Fungování ministerstva informací bylo svěřeno již od 

počátku  do  rukou  komunistických  funkcionářů  a  pak  byla  mediální  sféra  řízena  v 

intencích,  jaké  komunisté  dovolili.  Rétorika,  kterou  komunisté  včele  s  ministrem 

informací Václavem Kopeckým volili byla v poválečné době paradoxně stejná, jako po 

únoru roku 1948. Podtext za sděleními byl  však radikálně odlišný. Zatímco v letech 

1945 - 1948 šlo doufat ve snahu o obecnou prospěšnost, po roce 1948 se tyto pocity 

rozplynuly zcela.

V aplikaci  na  komiksové  seriály  té  doby to  znamená  neustálý  boj  s  formou 

(kvůli západním vzorům) a edukativní vlastnosti obou seriálů. Rozdíl pak je v účelu, 

proč byly tvořeny, ve způsobu zpracování a v jejich kvalitě.

- 75 -



Summary
Diploma thesis deals with  the relationship between totalitarian propaganda and 

the comics. Special accent is laid upon the extraordinary comics series Jiskrovci and 

Rychlé  šípy.  In  the  thesis  we  explore  possible  connections  of  ideologically  driven 

communication and its infuence in the field of the magazines for children and young 

people – especially the magazine Vpřed and Junáci vpřed!. We deal with the possible 

propagandist continuity, which connected all totalitarian regimes through the spectrum 

of that time. We deal with the level of conscious usage of the propaganda, following the 

timeline forma the nacistic Germany to postwar Czechoslovakia. The Czechoslovakian 

area is the key one for the purposes of this work. We support out findings with the 

analysis  of  the  comics  series  a  their  mutual  comparison.  Similarities  found  in  that 

comparison are the basis for proving or denying the propagandist tendencies in postwar 

Czechoslovakia. The thesis concentrates on the rise of the propagandist trends in the 

time of regime change.  Comics Rychlé šípy was chosen because of its special status in 

the czech history and its  educational  dispositions.  Jiskrovci was chosen because the 

comics  aimed to reach the continuity  with the Rychlé  šípy,  but was made after  the 

totalitarian takeover in 1948.  
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