
 

 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut komunikačních studií a ţurnalistiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivana Řezníková 

 

 

 

 

 

 

 

Komiksy časopisu Ohníček  

v letech 1968-1971: sémiotická analýza 

 

 

Bakalářská práce 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Praha 2010 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Ivana Řezníková 

Vedoucí práce: PhDr. Otakar Šoltys, CSc. 

Oponent práce:  

Datum obhajoby: 2011 

 

Hodnocení:  

 
  



 

 

 

 

Bibliografický záznam 

ŘEZNÍKOVÁ, Ivana. Komiksy časopisu Ohníček v letech 1968-71: sémiotická 

analýza. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010. Vedoucí práce PhDr. 

Otakar Šoltys, CSc.  

 

Anotace 

Tato práce se zabývá ţánrem komiksu v časopise Ohníček v počátečním období 

normalizace: jeho vztahem ke světovým trendům, cílovou čtenářskou skupinou, 

mytologickými a ideologickými strukturami a způsobem vizuálního vyjádření. Jádrem 

práce je podrobná analýza jedenácti komiksů, které vycházely v Ohníčku v letech 1968-

71 (ročníky 19-21). Na úrovni ţánru se komiksy v Ohníčku výrazně přiblíţily 

dobrodruţným příběhům, které se těšily na přelomu let šedesátých a sedmdesátých 

velké popularitě, zároveň se ale původně „dospělý“ výtvarný výraz značně přizpůsobil 

dětskému čtenáři.  

Tři z analyzovaných komiksů reprezentují komiksový seriál, kde epizody 

v jednotlivých číslech časopisu jsou vzájemně pevně provázány dobrodruţnou narativní 

linií. Zbylých osm má charakter stripu, typově odpovídá gagu nebo bajce. U kaţdého 

z komiksů je sledován jazyk, výtvarná stránka, způsob, jakým je artikulován děj, a 

distinktivní znaky, které titul odlišují jak od ostatních komiksů v listu, tak od ţánrové 

klasiky. Jak grafická podoba komiksů, tak jejich narativní linie jsou ovlivněny faktem, 

ţe Ohníček je určen dětským čtenářům. Závěrem analýzy jsou obecná schémata týkající 

se typu hrdiny a podoby fikčního světa v závislosti na narativním typu a srovnání české 

komiksové tradice s podobou, k jaké ţánr dospěl v evropském a americkém kontextu. 

 

Annotation 

The topic of the following thesis is the genre of comics in the Czech magazine 

Ohníček during the early period of normalization: the text is based on a detailed analysis 

of eleven comics that were published in the magazine between years 1968-71 (season 

19-21). As far as the genre criteria are concerned, the analysed comics came closer to 

adventurous stories that were very popular in the 60/70s. At the same time, the original 

visual expression changed so that it was more suitable to child readers. 



 

 

 

Three of the analysed comics are comic series where the particular episodes are 

connected to each other by an adventurous narrative storyline. The eight others are 

comic strips with the narrative type of gag or fable. When examining the particular 

comics, the focus was on several aspects: the use of language, visual expression, story 

articulation and specific distinctive aspects. Differences in those aspects made the 

comics mutually different and deviating from the classics of genre. Both the graphic 

form and the story line of the analysed comics were determined by the fact that they 

were published in a children magazine. As results of the analysis, hero types and the 

resemblance of the fiction world according to the narrative type are descript and a 

comparison with European and American comics tradition is given. 
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1 Úvod 
Česká komiksová scéna se v dnešní době velmi podobá podobě komiksu ve světě. 

Její součástí jsou díla, která se kriticky vztahují k minulosti, díla akcentující autonomní 

umělecké vyjádření, dětské komiksy, většina podstatných zahraničních komiksů u nás 

vychází v překladu. Zatímco ale v USA a západní Evropě má komiks silnou, nijak 

nepřerušenou tradici delší více neţ sto let, v zemích bývalého východního bloku se 

s nástupem komunistického reţimu vývoj na dlouhou dobu zastavil. Ţánr byl z hlediska 

ideologie shledán jako nevhodný a přesunul se do dětských časopisů, kde se ve značně 

redukované podobě udrţel. V období společenského uvolnění kolem roku 1968 se česká 

komiksová scéna pokoušela dohnat vývoj, který ţánr mezitím prodělal, stále ale zůstává 

fixován pouze na dětské publikum, a tak nás některé etapy vývoje zcela minuly (např. 

superhrdinské komiksy u nás nikdy nezakořenily do té míry jako v USA). I kdyţ dnes je 

situace podstatně jiná, je důleţité mít na paměti, ţe tradici českého komiksu z velké 

části tvoří právě komiksy pro děti a mládeţ, které vycházely jednak v časopisech 

pro nejmenší (Mateřídouška), tak pro starší (Pionýr/Větrník, ABC, Mladý svět). Určitou 

„přestupní stanici“ představuje Ohníček, který někdy přetiskoval komiksy 

z Mateřídoušky, jindy lákal na dobrodruţné komiksy na pokračování, které byly typické 

spíš pro časopisy pro starší děti.  

 

Tato analýza komiksů z časopisu Ohníček pokrývá z podstatné části počáteční 

období normalizace, tzv. období konsolidace, tedy dobu, kdy se po uvolnění poměrů 

v 60. letech, které s sebou přineslo i několikaměsíční období bez cenzury, společnost 

znovu vrací ke starým pořádkům. Po podepsání Moskevského protokolu a nástupu 

Gustava Husáka do čela KSČ přicházejí politické prověrky a čistky, přísná kontrola 

médií, vědy a kultury, která s sebou nese otupělost obyvatelstva k politickým otázkám. 

Pocit soudrţnosti obyvatelstva se postupně vytrácí a je nahrazen nedůvěrou a rezignací. 

(Kuklík 1998: 160). Podkladem pro analýzu byly tři ročníky Ohníčku vycházející 

v letech 1968-71. 

Ročník 19: září 1968 – srpen 1969 (čísla označená 19/1 – 19/20) 

Ročník 20: září 1969 – srpen 1970 (čísla označená 20/1 – 20/24) 

Ročník 21: září 1970 – srpen 1971 (čísla označená 21/1 – 21/24) 

V začátku sledovaného období vycházel Ohníček ještě jako měsíčník, se 

začátkem roku 1969 (tj. na začátku 19. ročníku) se z něj stává čtrnáctideník. Mění se 

rovněţ vydavatel: namísto Mladé fronty list od července 1969 vydává Česká rada 
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Pionýra v Mladé frontě, od listopadu 1970 České ústředí dětských organizací v Mladé 

frontě, od ledna 1971 ÚR Pionýrské organizace SSM v Mladé frontě. Šéfredaktorem je 

Jiří Binek, od dubna 1971 Maria Lapáčková. Výtvarnou redaktorkou je po celou dobu 

Věra Faltová. 

Vliv přituhování společenských poměrů se projevuje především v článcích 

a obecně textové stránce časopisu, především ročník 21 je v tomto směru zajímavý: 

ideologie proniká i do výtvarného řešení časopisu. Nově se objevuje pravidelná rubrika 

Čísla nám vyprávějí (o tom, jak je SSSR a další socialistické státy úţasné) a komiks 

Šibalové, taškáři, darebové (kap.4.8).  

V okamţiku, kdy se komunistická ideologie snaţí proniknout i do komiksu, 

naráţí na problém, ţe komiks jakoţto ţánr má poměrně pevná pravidla, která pracují 

se stejným ikonickým symbolickým rejstříkem jako ideologie samotná:  

 „V zájmu bezproblémového porozumění „bodově“ vyprávěnému příběhu tíhne 

komiks k výrazné emblematičnosti, eliptičnost narace je vyvaţována schematičností 

situací, ulehčující vyplnění nezobrazených fází událostí, vzhled, mimika i gestikulace 

postav mají ustálený řád (nezřídka inspirovaný soudobými filmovými konvencemi)  

a jejich charakteristika tíhne k modelové archetypálnosti.“ (Mocná 2004: 318) 

Komiksy, které se nesnaţí být pouze komiksy, ale zároveň společensky 

přínosnými a „správnými“ sděleními, se stávají příliš okatě tendenčními, 

jednorozměrnými aţ nezajímavými. Toto se týká především Šibalů (kap. 4.8), kteří se 

nemají o co opřít – na rozdíl od Ferdy Mravence (kap. 4.2) se nejedná o ţádný „retake“ 

(Eco 2009) dříve populárního příběhu. 

Oproti původnímu záměru (tezím) došlo k omezení analyzovaného materiálu 

na tři ročníky z let 1968-71, především z důvodu rozsahu, ale také kvůli nedostupnosti 

ročníků 20-22 v Národní knihovně, coţ způsobilo, ţe jsem byla odkázána téměř 

výhradně na vlastní zdroje. Přibyla teoretická a přehledová kapitola 2. Doplněny byly 

rovněţ analytické kapitoly 4.7 a 4.8; komiksy, které jsou tématem těchto kapitol, jsem 

při zadávání tezí přehlédla, ukázalo se však, ţe existuje mnoho důvodů, proč by  

do analýzy zahrnuty být měly. Rozšířen byl i seznam pouţité literatury, v první řadě  

o literaturu týkající se teorie a historie komiksu jako ţánru, z nichţ za nejpřínosnější 

povaţuji knihy autorů McClouda (1994) a Krumla (2007). Pro orientaci v případě, ţe se 

jednalo o pro mě nedostupná čísla časopisu, jsem pouţívala články z internetového 

portálu Komiks.cz. 
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2 Ohníček a komiks 

Komiks jakoţto ţánr lze definovat mnoha způsoby, záleţí na tom, který aspekt 

autor upřednostňuje. Definice McCloudova (1992: 9) zohledňuje i čtenářovu reakci  

na tento ţánr, proto zmiňme právě ji:  

Juxtaposed pictorial and other images in deliberate sequence, 

intended to convey information and/or to produce an aesthetic response in 

the viewer. 

Za určitou formu komiksu jsou někdy povaţovány egyptské malby, středověké 

tapiserie a dokonce i malby pravěkých lovců (McCloud 1992). Pro současnou formu 

komiksu je podstatné aţ období konce 19. století, kdy komiks začíná krystalizovat jako 

neodmyslitelná součást masové zábavné kultury:  

„Comic art played a definitive role in the creation of a mass culture of 

consumption, which provided a focus for American identity in the twentieth 

century.“ (Gordon 1998: 12) 

Označení samotné vzniklo „z anglického comic strips = ţertovné pásy, termín je 

znám v angloamerickém světě od konce 19.stol“ (Mocná 2004: 316). Komiks jakoţto 

médium do sebe postupem času absorboval velmi mnoho z mýtu. Samotná forma, která 

pracuje se zjednodušeními a zástupnými znaky v sekundárním systému (srov. Barthes 

2004), se blíţí výpovědím mytickým. Na úrovni narativní osciluje komiks mezi 

archaickým mýtem a pohádkou, podobně jako jiné popkulturní ţánry (např. filmy  

o Jamesi Bondovi, srov. Bílek a kol. 2007: 17). Dobrodruţné komiksy se k pohádce 

přiklánějí dělením světa na dobro a zlo, stripy rozvrţením postav (srov. aplikace 

Proppových jednajících postav v kap. 4.6. Sek a Zula) i výraznou ikonizací charakterů 

(Ferda Mravenec). Mýtus jim propůjčuje mytické bezčasí, které je navázáno na náš 

historický čas bez jakéhokoli konkrétnějšího určení (Campbell 2000). Díky němu 

můţeme výpovědi v komiksech povaţovat za relevantní i pro náš svět, přestoţe  

se odehrávají v pravěku nebo v říši hmyzu. 

Co se týče postavení ţánru v socialistickém Československu, nebylo nijak silné:  

 „Socialistická éra komiksu nepřála, povaţujíc jej za lacinou náhraţku skutečné 

literatury a burţoazní brak. Ţánr byl s výhradami (jejichţ intenzita kolísala v důsledku 
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periodicky se střídajících období ideologického „tání“ a přituhování) akceptován 

v časopisech pro děti a mládeţ, kam se nadlouho stáhl, podobně jako stejně nevítaný 

ţánr science-fiction, s nímţ se ostatně námětově prolínal (v letech uvolnění se útočištěm 

komiksu staly rovněţ nedělní přílohy některých deníků – např. Svobodného slova). 

(Mocná 2004: 322)  

Ačkoli se tedy komiksu nedostávalo zdaleka takové pozornosti a úcty jako dnes, 

neznamená to, ţe by tento ţánr byl v období konsolidace něčím zakázaným. Kromě 

Ohníčku, který je tématem této analýzy, se s ním čtenáři mohli setkat také v časopisech 

Pionýr (který krátkou dobu vycházel pod jménem Větrník), ABC, Mladý svět, okrajově 

také Tramp, Ahoj na sobotu. A byl to právě komiks, který spolu s dalšími 

dobrodruţnými příběhy činil tyto tituly vyhledávaným lukrativním zboţím. 

Ohníček oproti ABC, Pionýru/Větrníku a Mladému světu hledá své čtenáře mezi 

mladšími školáky (v podstatě tak navazuje na Mateřídoušku). V kaţdém čísle se 

v letech1968-71 vyskytuje průměrně šest pravidelně se objevujících komiksů, viz 

tabulka v Příloze 2, 3, 4. 

Kromě komiksů, jichţ se týkají následující kapitoly, se během ročníků 19-21 

setkáváme s hrdiny Made in Popletov – někdy se objevují jen jako doprovodné 

karikatury či ilustrace, jindy v podobě stripu. Na konci 19. ročníku narazíme  

na „jednorázový“ komiks Nečekaná záchrana, který se objevuje pouze ve dvou číslech, 

na konci 21. ročníku vycházející Kraken dvojice Souček-Ressel byl po šesti epizodách 

zastaven. 

Ačkoli časopis nemá ve sledovaném období pevně danou strukturu, některé 

stránky jsou komiksu věnované téměř bezvýhradně (jak vyplývá z přehledů 

jednotlivých ročníků uvedených v Příloze 2, 3 a 4). Nejdůleţitější z tohoto hlediska je 

poslední stránka, tedy zadní strana obálky časopisu, která je tradičním komiksovým 

prostorem. Komiksu na této pozici se dostává výsadního postavení nejdůleţitějšího 

komiksu v listu, protoţe je nejvíce viditelný a z pohledu čtenáře nejdosaţitelnější, 

protoţe není třeba listovat a pátrat po pokračování uvnitř listu. V ročníku 19 se  

na výsluní ocitá prostinký Robot Miki (kap. 4.3), ve 20. ročníku ho vystřídá reţimu 

poplatný Ferda Mravenec (kap. 4.2), aţ nakonec dětské stripy ustupují „dospělejšímu“ 

dobrodruţnému seriálu Mořští vlci (kap. 3.3). 
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Stránkou, která je v listu ze všech nejdůleţitější, je samozřejmě samotná obálka. 

Ta je v prvních dvou ročnících poměrně často okupována některým z komiksů, 

v posledním čísle se v obou případech objevuje koláţ z různých komiksů, které se  

na stránkách časopisu objevily. V ročníku 21 cítíme, ţe po dobách umělecké volnosti 

začíná ve společnosti opět přituhovat – komiksy na obálce jsou vystřídány nic 

neříkajícími fotografiemi, výjimku v celém ročníku tvoří Mořští vlci a jejich let  

do vesmíru na obálce čísla 21/7 a obálka na pomezí komiksu a ilustrace v čísle 21/16
1
. 

Dalšími „tradičními“ komiksovými stránkami jsou strany 4-5, 8-9, 15. Postupně 

přibývá komiksových stran v zadní části časopisu. 

Nejustálenější strukturu co se týče pozice komiksů má ročník 20 – v jeho průběhu 

nedochází téměř k ţádným změnám, komiksy a jejich umístění jsou od prvního čísla 

jasně dány, ačkoli Mořští vlci začínají o něco později. Nedochází k ţádným přesunům 

ani výměnám mezi jednotlivými komiksy, pracuje se s osmi stranami. 

Ročník 19 se nese ve znamení chaosu. Jednotlivé komiksy své místo teprve 

hledají, stálou pozici si drţí jen první a poslední komiks v listu (tj. Kočičárny Kida 

a Pida a Robot Miki). Rychle se usazuje Sek a Zula a Bivoj coby, naopak Malý Vinnetou 

mění pozici i počet stran hned několikrát, kromě toho je někdy vystřídán, někdy 

přesunut kvůli Siňoru Bonaventurovi. Jednou se objevují Mořští vlci a jednorázový 

komiks Nečekaná záchrana. Komiksových stran je sedm. 

Ročník 21 naproti tomu velmi variuje počet stran, které jsou věnovány komiksům 

(od devíti do třinácti). Rozmístění jednotlivých komiksů je nestabilní, v okamţiku, kdy 

příběh skončí a komiks přestane vycházet, zůstává jeho pozice často nevyuţitá (to je 

případ Desetiokého a Ferdy Mravence). Zvyšuje se koncentrace komiksů v závěru listu, 

sedm stran v rozmezí 20-28 je stále obsazeno, zatímco v přední části listu komiksů 

ubývá (tradičně úvodní Kočičárny Kida a Pida se přesouvají aţ na stranu 20-21). 

  

                                                 
1
 Srov. Příloha 4. Z důvodu nedostupnosti kompletních ročníků 20 a 21 je třeba tuto pasáţ brát 

s rezervou. 
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3 Kreslené příběhy – komiks na pokračování 

S koncem 20. ročníku se v Ohníčku začínají objevovat dobrodruţné komiksové 

seriály. Některé jsou humornější (Mořští vlci), jiné berou samy sebe velmi váţně 

(Desetioký, Rex Star). Ať uţ je to jakkoli, se seriály se objevuje nový způsob čtení 

komiksů: nutnost udrţet v hlavě dění s předchozích dílů, dokud se neobjeví 

pokračování. Dobrodruţný syţet je v tomto směru nejvhodnější. Téměř všechny 

komiksy v Ohníčku pracují s oním magickým „pokračování příště“ (objevuje se pod 

nebo za posledním panelem), ale epizody v jednotlivých číslech jsou uzavřené, nebudují 

napětí, takţe text „pokračování příště“ nemá narativní funkci a avizuje pouze fakt, ţe i 

v příštím čísle se setkáme s jiţ známými postavami, coţ je ovšem základním 

předpokladem jakéhokoli komiksu. V několika komiksech na sebe výjimečně navazují 

dva po sobě jdoucí díly: to je případ Malého Vinnetou (kap.4.5), Seka a Zuly (kap.4.6), 

Šibalů, taškářů, darebáků (kap.4.8) a Robota Mikiho (kap.4.3). 

Prvním seriálem, který se v Ohníčku objevil, byl Rex Star, který pak fungoval 

jako vzor i pro komiksy dvojice Souček-Ressel. K dobrodruţným seriálům patří dospělí 

hrdinové a relativně realistická odstínovaná černobílá kresba. O to specifičtější se 

v tomto směru jeví Mořští vlci (kap.3.3), kteří sice udrţují dobrodruţný syţet a jeho 

pravidla, pracují ale s dvojicí dětských hrdinů a barevnou karikaturní kresbou. 

Kromě tří komiksů, o kterých jsou následující kapitoly, se na stránkách Ohníčku 

objevují dva další. Prvním z nich je Nečekaná záchrana, dobrodruţný příběh  

o ztroskotání vikingské lodi, který se pohybuje na hraně komiksového seriálu a grafické 

novely. Vychází v posledních dvou číslech 19. ročníku, je mu věnováno pět listů  

na konci, první z nich barevný. Kresba je realistická, podobná Rexi Starovi. 

Druhým z komiksů, jimiţ se v této práci nezabývám, je Kraken, druhý z komiksů 

dvojice Ressel-Souček. Vychází v posledních šesti číslech ročníku 21. 

3.1 Desetioký 

dominantní 

kód 
typ narace barevnost typ ideologie doba trvání ohlas 

narativní 
dobrodruţný 

příběh 

černobílé se 

stínováním 

komunistická, 

orientalismus 
1971 

zastaven aţ druhý 

komiks, Kraken 

Po textové stránce by se Desetiokému dala vytknout bizarní zkratkovitost 

v některých dialozích, kdy jakoby si autoři nevěděli rady, jak příběh vést dál, ať uţ  
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po stránce scénáristické nebo grafické (21/9). Textové bubliny nejsou pouţívány aţ tak 

často, připadá maximálně jedna na panel a přibliţně polovina panelů se bez bublin 

docela obejde. Jazyk na úrovni lexika slouţí jako zdroj exotiky, tyto prvky jsou ale 

pouţity ve smyslu orientalismu (Said 2004) bez hlubších souvislostí:  

Obr. 3.1. panel 3. Desetioký: „Darha! Kde se tam vzali?“ 

Primárně bezvýznamové slovo „darha“ je, soudě podle kontextu, pouţit namísto 

zaklení (moţná kvůli akustické podobnosti s českým výrazem „sakra“). Podobně 

obyvatelé Himaláje oslovují hrdinu „sahibe“.  

Desetioký se vyznačuje poměrně komplikovanou kresbou, která se pohybuje na 

hranici obrazu/fotografie a karikatury (McCloud 1994: 30-36). Ačkoli se jedná  

o černobílý komiks, na rozdíl od např. Kočičáren Kida a Pida (kap. 4.1) nepouţívá 

černou hraniční linku, ale šedivou. Kromě toho obrázky jsou stínované a kresba 

samotná je detailní, obsahuje dodatečné informace nepodstatné pro samotný vývoj 

příběhu. V tomto směru navazuje přímo na styl, jakým je výtvarně proveden Rex Star. 

Na druhou stranu se tím zřetelně vyhraňuje vůči „dětštějším“ komiksům jako např. 

Mořští vlci (kap.3.3) nebo Sek a Zula (kap.4.6). Posledně jmenované poskytují čtenáři 

moţnost proţít vyprávěný příběh skrze identifikaci s hrdiny, Rex Star a Desetioký 

naopak dovolují recipientovi sledovat dobrodruţství, které hlavní hrdina (Rex Star, sir 

Elves) proţívá (McCloud 1994: 36). 

Děj je zprostředkován skrze souvislou narativní linii, jejímiţ konstantami jsou 

postavy (kladný sir Elves, záporný Desetioký) a časoprostor (Himaláje). Děj 

v jednotlivých dílech je relativně uzavřený, v napětí čtenáře udrţuje trvající existence 

zla ve fikčním světě: zlo musí podle zákonitostí ţánru zmizet a křivdy musí být 

napraveny, aby ve světě mohl znovu zavládnout Řád. Některé panely postihují pohyb, 

jiné výsledek nějakého úkonu, často se stěţejním kódem stává text (Obr.3.1.1. panel 4). 

Informací obsaţených v jednotlivých panelech je minimum, koncentrují se na jeden 

časový moment, který je konzervován v grafickém zobrazení. K posunu děje tak 

dochází buď pomocí série panelů (Fig.3.1.1. panel 1-3), nebo pomocí textových bublin 

(Fig.3.1.1. panel 4). V případě, ţe se v panelu objeví víc informací, působí 

v počátečních dílech celá kompozice nepřirozeně a je to na úkor čitelnosti a plynulosti 

příběhu. I v komiksu obyčejně čteme jednotlivé bubliny a text v nich zleva doprava  
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a shora dolů, ale např. v 21/5 panel 10 musíme začít vpravo dole a skončit vlevo nahoře. 

Problematické jsou někdy i panely s více bublinami (21/5, 21/12).  

Komiks nepostrádá nic, co by patřilo k pořádnému dobrodruţnému fantastickému 

příběhu: odváţného kladného hrdinu, který dbá o společnost víc neţ o sebe, slizkého 

zloducha, jehoţ snem je ovládnout svět, tajemný exotický prostor, akci v kaţdém díle  

a konec, v němţ je Chaos přemoţen Řádem. Najdeme v něm prvky s jasně čitelným 

významem, například podoba zla odpovídá ideologickým dogmatům: antihrdina 

Desetioký sídlí v klášteře, kde hromadí bohatství, aby mohl ovládnout svět. Důleţitým 

dějovým zvratem je pak povstání sněţných lidí, otroků Desetiokého, kteří teprve díky 

siru Elvesovi prohlédnou, jak je Desetioký zneuţívá, a najdou odvahu se zloduchovi 

vzepřít. Ačkoli je ale ideologie obsaţena v podtextu celého příběhu, exotické zasazení  

a dobrodruţný syţet odvádí pozornost dost na to, aby Desetioký působil konzistentně  

a čtenářsky zajímavě.  

Černobílý komiks dvojice Souček-Ressel o botanické výpravě do Himaláje, která se 

zvrtne v boj o svobodu, se na stránkách Ohníčku objevoval v roce 1971 v číslech 21/5 

aţ 21/18. Nahradil komiks Rex Star (kap. 3.2): nejprve se drţel na stejném místě,  

tj. v přední části časopisu, později ustoupil stálici Sekovi a Zule (kap. 4.6.) a posunul se 

hlouběji do listu. Po deseti měsících působení se dvojice rozpadla, kdyţ byl kreslíř 

Ressel jakoţto prozápadní ţivel donucen z listu odejít (/Elves/ 2003). 

Desetioký představuje unikum spíš v rámci Ohníčku neţ v celkové situaci českého 

komiksu na přelomu 60. a 70. let, jemu podobné komiksy vycházely i v ABC, 

Pionýru/Větrníku a Mladém světě. Ohníček jakoţto časopis pro určitou věkovou 

skupinu dětí měl ustálená pravidla, co se týče grafického a narativního vyjádření, která 

Desetioký narušuje. Příběhem ani hrdiny neodkazuje k dětskému čtenáři, ale ke čtenáři 

obecně, ignoruje obvyklou hru s jazykem, karikaturním obrazem a příběhem, bere sám 

sebe stejně váţně, jako klasický americký komiks. Nedokázal se ale oprostit  

od orientalistického přístupu k budovanému fikčnímu světu, který pak snadno 

absorboval některé prvky ideologie tehdejší doby, ačkoli komiks na první pohled 

akcentuje pouze narativitu. Formálně je také po všech stránkách jednodušší neţ 

zahraniční „váţné“ komiksy a neţ české komiksy zaměřené na starší publikum. 
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Fig.3.1.1. Desetioký (21/17, s. 4) 

 

 

3.2 Rex Star 

dominantní 

kód 
typ narace barevnost pouţité mýty doba trvání ohlas 

narativní 
dobrodruţný 

příběh 

černobílá 

linka 

kosmonaut, 

hrdina 
1970 

inspirace pro 

další komiksy 

Uţ jazyková stránka komiksu ukazuje, ţe se jedná o váţný, klasický komiks. 

Jazykovou hru a intertextuální naráţky, které najdeme ve velké většině stripů a komiksů 

pracujících s karikaturní kresbou, v Rexi Starovi nenajdeme. Jazyk tak pomáhá 

vybudovat atmosféru myticky důleţitého střetu dobra a zla a perfektně přitom kooperuje 

s vizuální stránkou. Kromě toho, ţe patos lexika a vysoký styl podporuje mytologičnost 

celého fikčního světa, jazyk slouţí i k vybudování dramatické atmosféry (popis závodu 

v 21/2). Poněkud bizarně působí ojedinělé pokusy integrovat československé reálie  

do prostoru příběhu (narazíme na československý výstavní pavilon a švestkové 

knedlíky): odkazy na čtenářovu realitu lokalizují příběh, který by v mytologickém 

fikčním světě byl principiálně univerzální. 

Kresba komiksu je černobílá, čistá, přehledná a dramatická, jak je u klasických 

hrdinských komiksů běţné. Protoţe je adresována především starším čtenářům, místo 

karikatury máme co do činění se zjednodušením, které se blíţí fotografii – tváře všech 
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hrdinů jsou obličeji jednotlivých konkrétních lidí, ne ikonizací obecného lidského 

obličeje, a tak můţe vyniknout, ţe Rex Star je ideálně krásný a úměrně tomu také čestný 

a statečný, zatímco zloduch baron Borgas a podvodník Merlyn jsou ukázkově 

nedůvěryhodné, slizké osoby. Oproti Desetiokému v panelech nenalezneme plošné 

stínování, to je nahrazeno šrafováním nebo jednolitou černou barvou (vesmír).  

Na druhou stranu je však ve většině panelů vyjádřen dynamický pohyb pomocí 

ustálených linií a křivek, Desetioký (3.1) zobrazuje spíš výsledky nějakého děje. Počet 

panelů se pohybuje mezi sedmi a osmi, v ročníku 20 seriál zabírá jednu stranu (str. 19), 

v ročníku 21 se rozšiřuje plnou dvoustranu (str. 20-21). 

Co se týče udrţení souvislostí mezi jednotlivými díly, je Rex Star 

nejpropracovanější ze všech zkoumaných komiksů. Nejenţe naznačuje, co se chystá,  

na začátku dílu se také často rekapituluje děj předchozí, buď krátkou textovou 

poznámkou, nebo třeba i zopakováním celého panelu jen s menší variací: mezi prvním 

významovým panelem a zbytkem celého dílu se tak ustavuje podobný způsob čtení, 

jako kdyţ je televizní seriál uveden sestřihem „v minulém díle jste viděli“. Souvislost 

děje je udrţována především skrze postavu Rexe Stara. První panel zabírá tvář hlavního 

hrdiny, která má čtenáře nalákat ke čtení: dává zřetelně najevo, ţe Rex Star je někdo 

výjimečný a kladný. V recitativu posledního panelu se pokaţdé objevuje avízo dalšího 

dílu, uvozené explicitním „Příště“, coţ konkretizuje dění, ale nerezonuje s ním úplně. 

Ve vlastním pokračování se přidají detaily, které avizovaný děj mírně vychylují 

z očekávané linie.  

Všechna dobrodruţství se odehrávají ve vesmíru, nejlukrativnějším prostoru 

komiksů v Ohníčku 1968-71. Rex Star je situován do budoucnosti, která se jeví 

relativně realistická (především díky kresbě) – je tak teoretickou předpovědí toho, jaká 

budoucnost čeká i nás. Vesmír je tu prezentován jako multikulturní pastiš, moţnosti 

cestování se samozřejmě rozšířily díky raketám, obytný prostor se zvětšil o satelity  

a vesmírné stanice, nic dalšího se ale nezměnilo. Na rozdíl od antiutopických románů, 

sci-fi a pozdějších amerických komiksů, které do vesmíru implantují nové instituce, 

vědecká odvětví, zájmy a zdroje zábavy, se fikční svět Rexe Stara omezuje na titulního 

hrdinu, krásné dámy, zloduchy a jejich poskoky. Vesmír je tu prostor daný a zhmotňuje 

budoucnost lidské civilizace, na rozdíl od Mořských vlků, kteří se do Vesmíru dostávají 

jen díky mechanizujícím paprskům doktora QQ a jsou spolu se svým úhlavním 

nepřítelem jedinými lidmi v nekonečném prostoru, který je nutné prozkoumat. 
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Postavy, které se v obou příbězích objeví, jsou z pohledu dnešního čtenáře poněkud 

ploché. Rex Star patří k tomu druhu westernových superhrdinů, jejichţ zvláštní 

schopností je smysl pro pořádek, čest a schopnost přeprat deset chlapů s kamennou tváří 

a dýmkou v ústech. Úkolem všech ţen v komiksu je Rexe milovat, obdivovat, pomáhat 

mu a obětovat se pro něj. Na rozdíl od Mořských vlků a Desetiokého se zloduši nesnaţí 

ovládnout svět, jejich prohřeškem je, ţe se postavili proti Rexovi, jejich společenská 

provinění jsou méně existenciálního charakteru – baron Borgas ukradl sochu Davida, 

čímţ ochudil kulturu o něco jedinečného, Merlyn je šarlatán a podvodník. Zápletky 

vybraných dobrodruţství Rexe Stara alias Flashe Gordona tak připomínají spíš zločiny, 

které řeší major Zeman, neţ se kterými se setkává James Bond. Zloduchovy mimikry 

vţdy rozpoznány a kladný hrdina vítězí, podobně jako v mýtu:  

Dobro (a řád) nepotřebuje ţádnou falešnou identitu a zlo se 

v konfrontaci s absolutním dobrem neschová pod sebedokonalejší maskou. 

(Bílek a kol 2007: 21) 

I kdyţ se Rex Star na stránky Ohníčku dostal ještě v uvolněnější době těsně  

před normalizací, částečně se mu podařilo zapadnout. Vycházel v Ohníčku v období 

20/1 – 21/4: ve skutečnosti se jedná o dva příběhy (Velká umělecká loupeţ a Vesmírný 

podvodník) převzaté z legendárního komiksu Flash Gordon. Původní Flash Gordon 

poprvé vychází v roce 1934, autorem byl Alex Raymond. Příběh je zasazen do 25.století 

a zpočátku se odehrává ve vesmíru, aţ později se Flash Gordon vrací na zem. Text  

se kromě toho postupně podřizuje obrazu. Od doby svého vzniku prošel seriál 

mnoţstvím proměn a několika změnami kreslířů: v roce 1948 přejímá patronát  

nad seriálem Max Raboy (příběhy v Ohníčku pocházejí právě z této éry), později se  

do kresby pouští Dan Barry atd. (Kruml 2008: 68) Původní strip se postupem času 

rozšířil i do rádia (1935), do televize a do filmu (první sériový film se objevil uţ v roce 

1936, zatím posledním zpracováním je seriál z roku 2007). Hlavního hrdinu překřtilo uţ 

německé nakladatelství Paulishensky Verlag, od něhoţ ho Ohníček přejal (/Elves/ 

2003). Jedná se první komiks tohoto raţení, který se v listu objevuje, následují ho 

komiksy dvojice Souček-Ressel (Desetioký, kap. 3.1, a Kraken) a následně Pechar-

Pištěk. Svým způsobem připravuje prostor i pro Mořské vlky, protoţe komiksy 

v Ohníčku právě skrze tento komiks rozšiřují svou čtenářskou obec na starší děti. Posun 

k dospělejším komiksům, ať uţ po stránce kresby nebo po stránce narativní, se ohlašuje 

uţ v posledních dvou číslech 19. ročníku, kde se na pěti stranách v zadní části listu 
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objevuje komiks Nečekaná záchrana – černobílý dobrodruţný komiks o ztroskotání  

na moři.  

Rex Star je prvním seriálovým komiksem na pokračování, který pracuje s napětím 

vznikajícím na základě postupného dávkování příběhu, a jako takový se stal inspirací 

pro další tituly. Textová i obrazová stránka podporuje vznik mytického fikčního světa, 

který není třeba rozšiřovat o ideologické interpretace, a vytváří tak metaforickou 

paralelu k realitě. Narativ mytického střetu dobra a zla se postupem času stal v Ohníčku 

dominantním, přejaly ho v určité devalvované formě i komiksy, které původně 

fungovaly na bázi skeče (např. Bivoj coby…). Ty si ţánr klasického amerického 

komiksu přepracovaly k obrazu svému, přiblíţily ho dětskému čtenáři (Mořští vlci) nebo 

společenským poţadavkům (Desetioký). Samotná postava Rexe Stara jako hrdiny, jehoţ 

povoláním je být hrdinou, se jinde neobjevuje a je tak specifikem tohoto komiksu.  

 

Fig.3.2.1. Rex Star (20/10, s. 19) 
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3.3 Mořští vlci 

dominantní 

kód 
typ narace barevnost pouţité mýty 

doba 

trvání 
ohlas 

narativní/ 

obrazový 

dobrodruţný 

příběh 

barevné, základní 

barvy v kontrastu 

kosmonaut, 

James Bond 

(1969)-

1971 

střet s cenzurou - 

změna pseudonymu 

Komiks Mořští vlci měl dlouhou textovou předehru v podobě Vysílání Velkého 

Piráta, které nastavilo jednak lexikální kritéria, která vyuţívají mnoţství hovorových 

výrazů a idiomů, jednak étos jazykové a významové hry a mystifikace. Vysílání rovněţ 

navodilo intenzivní kontakt mezi čtenářem a hrdiny pozdějšího komiksu, protoţe  

od počátku vyuţívalo apelační dialogický tón, coţ vyplynulo ze samotné koncepce 

rubriky: Velký Pirát čtenářům zadával úkoly a nechával je tak rozhodnout o tom, 

kterým směrem se příběh bude ubírat dál. Stylizovanost jazyka postavená na mluvené 

češtině, nadsázce, slovním humoru a naráţkách spojuje komiks se Sekem a Zulou, 

jazyková hra a neologismy (nestvůra Velký Vtipňour) připomínají Bivoje coby. Jazyk se 

stává také objektem hodnocení, např. v čísle 20/9, kde se Pirát s Šilhounem dostanou  

do Antarktidy. 

Tučňáci: Do you speak English pleas? 

Pirát: co to breptá? 

Tučňák: Sláva, Češi. Vás právě potřebujeme! 

V textu se rovněţ vyskytuje mnoţství intertextuálních odkazů na skutečný svět (srov. 

Fig.3.3.1: „Poklad dáme na vesničky SOS!“). 

Barva a výrazné karikaturní prvky (hypertrofizace některých aspektů: velké 

„disneyovské“ oči, protáhlá těla všech lidských postav) tvoří kontrast oproti dalším 

dobrodruţným komiksům v Ohníčku, Desetiokému a Rexi Starovi, které se zaměřují 

spíš na starší děti. Jednak si jako hrdiny vybírají dospělé, jednak se černobílá kresba 

„hůř čte“, poskytuje méně nástrojů pro orientaci v obrázku. Černá linka, která je 

v barevném komiksu nejzřetelnějším vodítkem při orientaci v obrázku, je v případě 

černobílých komiksů buď jedinou obrazovou informací, kterou čtenář dostává, nebo 

spolupracuje se stínováním, které karikaturnost komiksovému ţánru vlastní přibliţuje 

zpátky fotografii. Naopak v barevných komiksech se díky barvám otvírá širší prostor 

pro zjednodušení a ikonizaci – prostor, který je ve skutečnosti pravděpodobně velmi 

sloţitě členěný, se můţe proměnit ve dva jasné celky, nahoře a dole, přičemţ zelená 

signalizuje většinou trávu a modrá nebe (srov. Ferda Mravenec, kap.4.2, Sek a Zula, 
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kap.4.6). Anebo převedeno do prostoru vesmíru, kde se část příběhu Mořských vlků 

odehrává, označuje nebe černá barva a zemi jakákoli jiná (ne zelená, protoţe ta je spjata 

se Zemí), která se předtím objevuje jako barva planety, na niţ Velký Pirát a Šilhavý Lee 

přistanou. Barvy tak fungují jako signály důleţitosti (McCloud 1994: 189). Ustálená 

konstrukce 5-7 panelů přibliţuje Mořské vlky příběhům Seka a Zuly. 

O popularitě Mořských vlků svědčí fakt, ţe jakoţto jediný komiks dokázal do příběhu 

zapojit i obálku časopisu (Fig.3.3.3.). Jakoţto příběh na pokračování funguje uţ úvodní 

textové Vysílání Velkého piráta (vycházelo 19/1-19/16), které budovalo návaznost mezi 

díly skrze interakci se čtenáři formou čtenářských anket a soutěţí. Neţ se v listopadu 

1969 Mořští vlci objevili jako plnohodnotný komiks, došlo k přerušení návaznosti. Mezi 

čtyřmi komiksovými příběhy, které se v Ohníčku postupem času vystřídaly, uţ byla 

logická kauzální souvislost (ve velkolepém finále příběhu z Antarktidy je doktor QQ 

vystřelen na Mars, kam se za ním v příběhu Mořští vlci ve vesmíru vydají i oba 

hrdinové).  

První vysílání Velkého Piráta představilo čtenářům budoucí hrdiny Mořských vlků 

jako výsledek čtenářské ankety z předchozích čísel a nastavilo tak pravidla jak  

pro rubriku Vysílání, tak pro pozdější komiks Mořští vlci: mystifikace, hra, ironie  

a humor, neomezené moţnosti, sofistikované zvyšování čtenářské atraktivity. Tělem 

textu Vysílání jsou humorné epizody, bajky a ponaučení, které vyvrcholí telegrafickou 

zprávou s úkolem pro čtenáře: mezi textem a čtenáři vzniká intenzivní vazba, která je 

základem popularity, kterou si komiks získal. Ta je v případě Vysílání ještě podpořena 

vedlejším titulkem „Haló, kluci, holky, pšt pšt,“ v případě komiksu je podpořena 

barvou: Mořští vlci jsou jediným barevným dobrodruţným seriálem, který se v Ohníčku  

1968-1971 objevil. 

První Vysílání komunikují se čtenářem pouze pomocí textové sloţky, postupně se ale 

přidávají jednoduché dokreslující ilustrace (loď, přívěšek, kopí). V čísle 19/5 se poprvé 

objevují postavy Piráta a Šilhouna, vzhledově se ale příliš nepodobají vytáhlým 

chlapcům z pozdějšího komiksu, dalo by se spíš tvrdit, ţe se jedná o vizuální antitypy 

dospělých – Lee výrazně šilhá, má vousy a nepříliš vlasů na hlavě
2
, Velký Pirát se 

stylizaci dítěte blíţí víc, snad tím, ţe hodně připomíná kocoura Vavřince, postavu, 

kterou Faltová jiţ dříve vytvořila pro časopis Mateřídouška. Poslední vysílání Velkého 

                                                 
2
 Tento problém se vyřeší snadno: vousy odnese vítr. 
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Piráta (19/16) uţ má strukturu komiksu tak, jak pokračuje dál. Stejně jako čtenáři 

sledovali postupný vývoj příběhu ve Vysílání, stávají se v Mořských vlcích svědky 

postupné krystalizace stylizace kresby, která se odehrává na pozadí vlastního 

dobrodruţného příběhu.  

Za zmínku stojí postava hlavního záporného hrdiny. „Ďábelský“ doktor QQ má  

na sobě oblek a cylindrem dokonce ovládá své roboty. Můţe tak jednak odkazovat  

na Jamese Bonda (dokonce i to Q je takové bondovské), jednak předznamenávat svůj 

vlastní konec, jímţ je svatba (/Elves/ 2004a). Zároveň z něj karikaturní styl kresby dělá 

obyčejného pouťového kouzelníka, který má megalomanské plány na ovládnutí světa, 

coţ z něj logicky dělá zloducha nejvyššího kalibru. Oblečení dvojice kladných hrdinů je 

také příznačné. Pruhovaná trička je to jediné, co ze dvou dětí dělá „mořské vlky“: 

neloupí, neplaví se po moři, nevraţdí a nepijí rum, jsou vlastně jen dětmi, které 

proţívají fantastická dobrodruţství.  

 Za výtvarnou stránkou komiksu stojí Věra Faltová, která dělala grafickou úpravu 

časopisu během celého sledovaného období, autorem námětu a scénáře Vojtěch Steklač 

uváděný pod pseudonymem Růţek a později, po problémech s cenzurou, Kapr (/Elves/ 

2004a). V Ohníčku vyšly celkem čtyři příběhy, Mořští vlci a ďábelský doktor QQ (1. 

11. 1969 - říjen 1970), Mořští vlci ve vesmíru (listopad 1970 - 16.8. 1971), Mořští vlci  

a sedm trpaslíků (září 1971 - 15.8. 1972) a Mořští vlci a poklad Velkého Trpa (září 1972 

- srpen 1973). V posledních dvou dílech, které se odehrávaly v podzemním království 

trpaslíků, se autorské duo dostalo do problémů s cenzurou, kdyţ příběh soudruhům 

z Centrálního tiskového odboru začal příliš připomínat srpen 1968. Problém se vyřešil 

změnou Steklačova pseudonymu z „Růţek“ na „Kapr“. (Elves 2004b)  

Mořští vlci ve vesmíru, druhý příběh, který začíná v čísle 21/4, dovede Velkého 

piráta a Šilhavého Lee do prostoru, který je klíčový nejen pro dobrodruţné komiksy 

(vzpomeňme Flashe Gordona alias Rexe Stara, ale třeba také Supermana). Vesmír  

a cesty na Měsíc jsou podstatné i pro ideologii tehdejší doby – onen „velký skok pro 

lidstvo“ se odehrál 20. 7. 1969, k prvnímu člověku ve vesmíru se připojil první člověk 

na Měsíci… V Ohníčku se tak objevuje víc a víc článků o vesmíru, velká část z nich je 

do hloubky prodchnutá komunistickou ideologií. Jak připomíná Macura (1992: 98):  

„Kosmická soutěţ se Spojenými státy byla nicméně mírovou verzí boje (…).“ 
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V článcích narazíme často na srovnávání sovětských úspěchů s úspěchy západu, 

samotné spojení „dobývání vesmíru“ implikuje boj, mocenský střet. Nutno říci, ţe 

v textové sloţce vesmírných komiksů na přímočarou emblematizaci „boje za mír“ 

explicitně nenarazíme, snad proto, ţe by v tomto médiu působila příliš ploše (jak se 

ostatně přesvědčíme v Šibalech, taškářích, darebech). Na ideologicky interpretovatelné 

aspekty narazíme i v tomto komiksu, v obrazové sloţce nebo narativní linii (např. 

v postavě „kapitalisty“ doktora QQ), tam ale částečně patří také k ţánru. 

Mořští vlci představují v souboru komiksů z let 1968-71 unikátní hybrid mezi 

dobrodruţným klasickým komiksem a karikaturními stripy pro děti a ukazuje, ţe 

kombinace těchto dvou subţánrů je moţná a dokonce velmi atraktivní, pokud se na to 

jde správným způsobem. To vyţaduje splynutí textové, vizuální i narativní stránky, 

vhodnou volbu hrdinů a antihrdinů a vhodné koncipování jednotlivých epizod. Mořští 

vlci vyřadili většinu salientních rysů, jako je patetičnost grafického i jazykového výrazu 

klasického komiksu, narativ postavený na gagu, se kterým pracuje strip, a abstraktní 

fikční svět bez detailů. Výsledkem je dětský dobrodruţný seriál, který se mohl stát 

inspirací např. pro „grafické romány“ Čtyřlístku, vydávané v paperbackové podobě 

v 90. letech. 

Fig.3.3.1. Vysílání Velkého Piráta (19/16, s. 23) 
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Fig.3.3.2. Mořští vlci a ďábelský doktor QQ (20/15, s. 15) 

 

Fig.3.3.3. Mořští vlci ve vesmíru (21/7, obálka) 
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4 Krátké stripy a pointované příběhy bez návaznosti 

mezi díly 

Kruml (2007: 237) definuje strip následovně:  

„Comicsový strip: série dvou aţ čtyř obrázků, v nichţ má děj nějaký 

vývoj a vytváří tak uzavřený gag. Stripy vycházejí v převáţně horizontální 

verzi v denících.“ 

Co se týče umělecké formy, stripy mají víc společného s karikaturou neţ jakákoli 

jiná forma komiksu. Příběhy se soustředí na situační komiku, vyjádřenou ať uţ slovy, 

příběhem, obrazem nebo jejich kombinací: komický charakter stripu je ostatně jeho 

největší odlišností, ačkoli téma samotné komické být nemusí.  

Prostor pro vznik a rozvoj stripu jako ţánru poskytly dva listy, respektive jejich 

nedělní vydání: Pulitzerův New York World a Hearstův New York Journal. Ačkoli 

tradice karikatury byla společná pro evropskou i americkou kulturu, v USA se stal  

ze stripu produkt ţádaný masovou kulturou. Muzikály na Broadwayi se inspirovaly 

oblíbenými hrdiny stripů (The Yellow Kid, Buster Brown, Little Nemo), na figurkách  

a jiných tematických předmětech se dalo vydělat jmění. 

Za počátek historie stripu se obyčejně označuje rok 1895: tedy rok, kdy se 

v nedělním vydání New York World poprvé objevil ve vlastním stripu The Yellow Kid, 

dítě ve ţluté noční košili, která slouţila jako prostor pro text – ergo komentáře  

ke kaţdodennosti tehdejších amerických měst. Autorem „ţlutého dítěte“ byl R.F. 

Outcault a postavičku vyuţil a „vyvinul“ uţ ve svém předchozím seriálu At the Circus 

in Hogan‘s Alley. Za zmínku stojí, ţe aţ do roku 1896 byl celý příběh malován 

v jediném velkém obrázku a k rozdělení na jednotlivé panely a umístění textu do bublin 

došlo aţ později, kdy uţ Outcaulta přeplatil Hearst. Přetahování se o Outcaulta a Yellow 

Kid se postupem času změnilo v boj mezi Pulitzerem a Hearstem o nový ţánr, komiks, 

který se ukázal být zásadním lákadlem pro čtenáře. (Kruml 2007: 21) 

Později se komiks oprostil od konvencí karikatury. Zlomovým byl v tomto případě 

rok 1905 a série Winsora McCaye Little Nemo, kreslená ve stylu jugendstil. Z nedělních 

příloh na stránky denního tisku se dostal jako první komiks A.Mutt v roce 1907, autorem 

byl H.C.Fisher. Celá stránka věnovaná pouze stripům se objevila poprvé v roce 1912 

v Hearstově New York Evening Journal. K nejoceňovanějším patří Krazy Kat  
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od George Herrimana (vycházel od 1910), ačkoli měřeno ekonomickými měřítky 

komiks velký úspěch nezaznamenal. (Kruml 2007: 28, 35, 37). 

V Ohníčku se v letech 1968-1972 prostřídalo osm komiksů, které bylo moţné zařadit 

pod označení strip. Kromě přetiskování The Captain and The Kids pod názvem 

Kočičárny Kida a Pida, dostali prostor i mnozí známí čeští výtvarníci, jako např.  

O. Sekora nebo Z. Miller. Stripy míří, snad jen s výjimkou jiţ zmiňovaných Kočičáren  

a italského Siňora Bonaventury, výhradně na děti a dospělého čtenáře odsouvají 

poněkud na druhou kolej: pokud s ním nějak počítají, pak leda na úrovni textu (ironické 

poznámky v Sekovi a Zule). Ve srovnání se seriály je souvislost mezi jednotlivými 

vydáními dána skutečností, ţe se objevují stejné postavy, návaznost nestojí na narativní 

lince (Groensteen 2005: 197). Ţádný z komiksů v Ohníčku se neomezuje pouze na „dva 

aţ čtyři obrázky“, uzavřenost epizod a výtvarné vyjádření ale tituly zařazené do této 

kapitoly přibliţuje víc stripu neţ seriálům. 

Kromě pravidelně vycházejících komiksů se v některých číslech objevuje strip 

připomínající komiks Bivoj coby (kap.4.4) – Péťa kontra… jehoţ autorem je šéfredaktor 

Ohníčku Jiří Binek ve spolupráci s kreslířem Vladimírem Kýnem. Příhody vytáhlého 

chlapce Péti, případně okaté holčičky Bětky, se objevují v souvislosti se stránkou vtipů 

Made in Popletov (v Knihovničce Ohníčku vyšel celý svazek v roce 1969). 

 

4.1 Kočičárny Kida a Pida 

dominantní 

kód 

typ 

narace 
barevnost pouţité mýty 

doba 

trvání 
ohlas 

narativní gag 
černobílá 

linka 
 rodina 1968-1971 

inspirace pro další 

komiksy 

Textová a jazyková stránka nemá příliš vysokou výpovědní hodnotu, jazyk pouţitý 

v bublinách je téměř bezpříznakový, z velké části se skládá z citoslovcí a jednoslovných 

výkřiků. Napojení na dětskou mluvu se výrazněji projevuje hlavně v samotném názvu, 

tj. v neologismu „kočičárna“. Někdy text pracuje s intertextualitou: kdyţ postavy 

zpívají, jde o píseň Waldemara Matušky, nejčastěji „Tuhle rundu platím já“, která se 

tímto způsobem bez hlubšího smyslu objeví v několika epizodách. 

Kresba je jednoduchá, černá linka, v pozadí se můţe objevit plošné stínování a pro 

příběh nepodstatné detaily. Obětí nezbedných hrdinů je většinou osoba v černém kabátu 

– Kapitán nebo Béďa. Výrazná černá plocha tak pomáhá v distinkci jednotlivých 
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postav. Všechny postavy mají poněkud dětské proporce: kulatou hlavu, výrazné oči, 

krátké tělo. Jednotlivé role určují ikonické prvky jako plnovous a hůl, drdol a domácí 

šaty, rozcuchané vlasy a školní uniforma. Podobně jednoznačně je vyjádřen i konec 

„kočičárny“: v posledním poli se pokaţdé v pozadí objevují rozesmáté tváře obou 

rošťáků. V rozvrţení grafického listu nedochází k výrazným změnám, pokaţdé před 

čtenářem leţí osm černě ohraničených panelů, do nichţ je pomocí bublin přímo 

zakomponován text.  

Souvislost mezi jednotlivými díly neexistuje, nebo je povaţována za nepodstatnou. 

Díly v číslech 20/11 a 20/16, které zřejmě původně navazovaly, se v Ohníčku objevují 

samostatně, ačkoli situace Kida a Pida je na konci 20/11 stejná jako na začátku 20/16, 

z prvního panelu dokonce přímo odchází kapitán, který hrál zásadní roli v části první, 

zatímco ve druhé je vystřídán Béďou. Přesto se v recitativu posledního panelu objevuje 

obvyklý text „Pokračování příště.“ Jediným, co vytvářejí koherenci mezi jednotlivými 

gagy, jsou tak postavy, které obývají fikční svět. Jednotlivé panely pracují s více 

časovými rovinami, které jsou vázány na rozdílné grafické plány: v popředí se odehrává 

děj, která předchází ději v pozadí. 

Pro Kida a Pida je charakteristické abstraktní prostředí, které rezignuje na exotiku, 

je stabilní a ve výpovědi nepodstatné, podřízené příběhu. Stejně tak i příběh sleduje 

stále stejnou narativní linii gagu, účastní se stále stejné osoby redukované aţ  

na Proppovy jednající postavy (Propp 1999). Můţeme je shrnout do tří okruhů: Kid, Pid 

a jejich přátelé, dospělí, nepřítel (nejprve je jím kapitán, později se jím stává „dobře 

vychovaný“ kluk Béďa). Zdrojem komiky a zábavy je, ţe Kid a Pid jsou vţdycky 

chytřejší a vynalézavější neţ dospělí a nepřátelé, takţe i kdyţ pravidelně dostávají 

výprask za kočičárny, které pořád provádějí, nakonec stejně všechny oblafnou  

a poslední smích patří právě jim. Narativní schéma, které Kočičárny vyuţívají, je 

následující: Kida a Pida napadne nějaká „kočičárna“, provedou ji, dospělí nebo Béďa 

naletí, Kid a Pid se smějí. V dobré polovině epizod dostane alespoň někdo pětadvacet, 

kopanec nebo jakoukoli jinou ránu.  

Kočičárny Kida a Pida jsou spolu s Rexem Starem (kap. 3.2.) jedinými dvěma 

komiksy vycházejícími v Ohníčku v letech 1968-72, které nemají českého autora. Jedná 

se o přetisk komiksu The Captain and the Kids, jehoţ původ sahá aţ daleko do historie 

vzniku komiksového stripu samotného. 
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Původní americká verze komiksu se objevila poprvé v roce 1897 v American 

Humorist, nedělní příloze Hearstova New York Journal, pod jménem The 

Katzenjammer Kids. Duchovním otcem dvou nezbedných chlapců byl německý 

imigrant Rudolf Dirks, první kreslíř, který začal kromě gagů kreslit celý příběh. (Kruml 

2007: 24).  

Podobně jako The Yellow Kid se ale stripu nevyhnuly soudní spory o autorství. 

K neshodám mezi Dirksem a Hearstem došlo v letech 1912-1914. Výsledkem byla 

soudní pře, v níţ Hearst získal práva na vydávání komiksu pod jménem The 

Katzenjammer Kids, zatímco Dirksovi připadla práva na postavy. Dirks přešel  

k Pulitzerovi a začal nový strip se starými postavami, v prvním roce bez názvu, poté 

pod jménem Hans und Fritz, a později, v roce 1918, The Captain and the Kids. Postavy 

komiksu zůstaly stejné: dvojčata, která svými výmysly a vynálezy přivádí k šílenství 

dospělé (matku, kapitána, dědečka a později inspektora). (Groensteen 2005)  

Na trhu tak vzájemně soupeřily dva stripy s podobnými hrdiny, kdyţ The 

Katzenjammer Kids u Hearsta převzal Harold Knerr. Ten určitou dobu vytvářel kopii 

The Katzenjammer Kids pro Inquirer, nazvanou The Flenheimer Kids. The Captain  

and the Kids byly zastaveny v roce 1979, v poslední fázi je kreslil Dirksův syn John. 

The Katzenjammer Kids vycházejí dodnes a jsou nejdéle vycházejícím komiksovým 

stripem v dějinách. (Kruml 25) 

Během ročníků 19-21 Ohníček přetiskoval příběhy dvou nezbedných bratrů  

bez přestávky téměř po celou dobu, poslední díl se objevuje v čísle 21/18. Skrz 

intertextuální odkazy na populární hudbu rezonuje s dalšími články v Ohníčku,  

skrz karikaturu a styl kresby se mu podobají některé z doprovodných ilustrací. Jedná se  

o jediný černobílý strip v listu. 

V souboru zde analyzovaných komiksů zaujímají Kočičárny Kida a Pida unikátní 

pozici komiksu, jehoţ primární cílovou skupinou nejsou děti: přesto ale nevybočuje tak, 

jak by mohl, a to z toho důvodu, ţe má dětské hrdiny. Míra grotesknosti a karikování je 

vyšší neţ u jiných stripů, panely obsahují mnoţství detailů, které čtení mírně komplikují 

a kompozice tak předpokládá spíš dospělejší čtenáře. Kočičárny jako jediné reflektují 

prostředí rodiny a ačkoli Kid a Pid nepatří k obvyklým hrdinům-hodným dětem,  

i v tomto případě platí, ţe chytřejší a vynalézavější vyhraje, kdyţ má přátele.  
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Fig.4.1.1. Kočičárny Kida a Pida (19/14, s. 4-5) 

 

 
 

4.2 Kousky mládence Ferdy Mravence 

dominantní 

kód 

typ 

narace 
barevnost 

typ 

ideologie 
pouţité mýty doba trvání 

obrazový gag 
barevné, tlumené odstíny 

základních barev 
komunistická mikrokosmos 1970-1971 

Textová sloţka je ideologicky výrazně poznamenaná, ať uţ se soustředí  

do veršovaných komentářů pod jednotlivými panely nebo se jedná o součást obsahu 

panelu. Nejčastěji pouţívaným slovem je „práce“, coţ rezonuje také s klasickým 

spojováním mravenců a pracovitosti („pilný jako mraveneček“). Jazyk samotný je 

jednoduchý, verše jsou často tvořeny jako dialogické, obracející se na potenciálního 

čtenáře (srov. Obr. 4.2.1) 

Nápisy, které jsou organicky integrovány do panelu, posouvají univerzální význam 

většiny příběhů směrem k jednoznačnější příznakové interpretaci, skrze niţ seriál 

interpretuje realitu, v níţ se recipient má zorientovat. Nápis „Přihlaste se na brigádu“ 

v díle 20/17 vysvětluje, ţe mravenci, kteří se v následujícím políčku chystají pomoci 

včelám znovu postavit úl, nejsou obyčejní mravenci, ale brigádníci. Tlustému slimákovi 

je nejprve doručena „ţádost“, zřejmě o uvolnění cesty, a teprve pak je hozen do vody 

(20/16). Ve vánočním dílu se brouci nescházejí u vánočního stromku, ale, jak 

upozorňuje ukazatel, u stromu štědrosti (21/8). 
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Vizuálně spadají Kousky bezesporu do sféry ikonu a karikatury (McCloud 1994: 

30-36). Samotný Ferda Mravenec se blíţí nejzákladnějšímu ikonickému zobrazení 

lidské tváře, „smajlíku“. Nabízí stabilní fikční svět, vybudovaný na prostoru šesti 

stejných čtvercových panelů, které jsou rozvrţeny na mobilní přední a statický zadní 

plán. Obraz uvnitř panelů aţ na výjimky není vůbec narušován písmem ani 

metaprostorem textových bublin, jednotlivé sémiotické kódy se překrývají minimálně. 

Barevné ladění do tlumených odstínů základních barev je podobné Sekovi a Zule  

a Robota Mikiho. Interpretačně nosným objektem je primárně Ferdův šátek, který 

odkazuje jednak k Berušce, jednak byl později ztotoţňován s červeným pionýrským 

šátkem (Macura 1992).  

Struktura příběhu je pokaţdé stejná, ať uţ pracuje s narativem bajky nebo grotesky. 

V prvním panelu se objeví problém – v případě bajky je vyřešen v posledním panelu, 

v případě grotesky je výchozí situací, na niţ se vrství pointy jednotlivých panelů. 

Obsahem kaţdého panelu je výsledek určitého konání, ne pohyb. Epizody 

v jednotlivých číslech jsou propojeny skrze známý svět a postavu Ferdy Mravence, 

který je ideologicky amorfní a univerzální podobně jako dokonalí hrdinové amerických 

klasických hrdinů: ví si rady v kaţdé situaci, ať uţ se jedná o vyuţití připínáčku nebo  

o střet s líným slimákem, zajišťuje nám úrodu a zbavuje svůj svět lenochů a příţivníků. 

 Univerzum Ferdy Mravence těţí z mikrokosmu hmyzí říše a Sekora rozhodně 

nebyl jediný, kdo funkčnost tohoto zvířecího druhu vyuţil. Vzpomeňme na Karafiátovy 

Broučky anebo na večerníčky jako Příběhy včelích medvídků (1984) a Bzuk a Ťuk 

(1978). V případě Ferdy Mravence jsou moţnosti rozmanitého světa brouků vytěţeny 

do hloubky především v knihách, ale i v komiksu narazíme na diferenciaci druhů 

hmyzu: Mravenci představují masu obyčejných lidí, přirozeně ţe pracujících, kteří 

strádají různými obyčejnými nedostatky do té doby, dokud Ferda něco nevymyslí. 

Různé druhy brouků, které identifikuje nejspíš jen zkušený entomolog, pokud tedy 

vůbec, představují masu divících se tvorů, na kterých ale Ferdovi aţ tak moc nesejde. 

Hmyz s křídly slouţí jako stroje k přepravě čehokoli kamkoli. Housenka a jí podobní 

tvorové se nacházejí dokonce aţ na úrovni tupého zvířete (podobně jako v knihách 

mšice-krávy) nebo dokonce předmětu, protoţe je Ferda neváhá pouţít místo pneumatik 

(housenka v 20/14) nebo místo posuvného pásu (ţíţala v 21/2). Poněkud 

problematickým by se mohlo stát zařazení velkých tvorů do Ferdova světa, narazíme 

v podstatě na dvě řešení: buď jsou postaveny na roveň neočekávané přírodní katastrofy 
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(krtek coby důlní neštěstí v 20/12), anebo se ve spojení s tupostí ţíţal a housenek 

objevuje líný přejedený slimák coby symbol povaleče-nepřítele lidu, který brání 

chudákům pracujícím mravencům v práci ( 20/16 - ţe se ho zbaví kolektivně s úsměvem 

na tváři a písní na rtech snad ani není třeba dodávat). Podobnou roli nepohyblivého 

monstra má i chrobák, který je sice brouk, ale veliký, a tak vystupuje jako 

vykořisťovatel ubohé mušky, kterého Ferda naučí, ţe pracující člověk je sice malý, ale 

zato má pořádné svaly, které na chrobáky stačí (21/4). Řešením konfliktu s oběma 

nadměrnými bytostmi je v obou případech hození do vody.  

Ferda Mravenec Ondřeje Sekory byl a stále je součástí české (pop)kultury. Velmi 

dobře v jeho případě fungují obecná, úderná hesla (“práce všeho druhu“ a „všude jsem 

byl, všechno znám“). Rozmanitost hmyzí říše dovoluje adaptovat tento fikční svět  

pro jakoukoli dobu: Kousky mládence Ferdy Mravence jsou případem „retake“ (Eco 

2009), tedy opakování, které stojí na postavách z dřívějšího úspěšného příběhu, a patří 

k výtvorům, kde se silně projevuje Sekorův příklon k ideologii komunismu (/Keporkak/ 

2004). Na stránky Ohníčku se přesunul z Mateřídoušky a je jednoznačně nejpoplatnější 

ze všech komiksů, které v listu v letech 1968-71 vycházely, díly uvedené v ročníku 20 

jsou po všech stránkách ideologicky poplatnější.  

Popularity, kterou si Sekorův mikrosvět hmyzu a bezobratlých vydobyl, vyuţil 

reţim v boji proti „americkému brouku“, mandelince bramborové. Podobnost vzhledu 

mandelinky a americké vlajky se stala inspirací pro pamflet, kde se do nám známého 

světa brouků přidávají mandelinky s americkou vlajkou na zádech, vojenskými helmami 

na hlavě a obušky v rukou (Macura 1992: 28-34). Pomohly tomu i hodnoty, které 

komiks akcentuje jakoţto kladné, a sice kolektivita a spolupráce. I kdyţ v některých 

epizodách Ferda přichází na způsoby, jak tu kterou věc vyuţít, nebo se dostává  

do poněkud groteskních situací, epizody s nejvýraznějším narativním rámcem jsou plné 

mravenců a toho, jak společně dokáţou problém vyřešit. A kdyţ si vezmou na pomoc 

„techniku“ v podobě celé letky váţek, dokáţou pomoci celému kraji a dokonce i lidem, 

kdyţ přiţenou mraky a zachrání tak úrodu (20/20). 

Ferda Mravenec směřuje na nejmladší čtenáře, ať uţ veršovaným příběhem nebo 

barevnou ikonickou kresbou. Struktura vizuálního gagu a podoba fikčního světa 

umoţňuje implantovat ideologická sdělení do narativní linie, rysy komunistického 

jazyka pronikají v různé míře i do textového doprovodu. Vyuţívá tak popularity 
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mikrokosmu a souvislosti jeho hrdinů s dětskou literaturou k předávání obvyklého 

sdělení, ţe vynalézavost a mnoţství je víc neţ síla jednotlivce. 

 

Fig.4.2.1. Kousky mládence Ferdy Mravence (20/16, s. 32: zadní obálka) 

 

  
  

4.3 Robot Miki 

dominantní 

kód 

typ 

narace 
barevnost typ ideologie pouţité mýty doba trvání 

obrazový gag 

barevné, tlumené 

odstíny základních 

barev 

orientalismus 

technologický 

pokrok, dţin 

z lahve, vesmír 

1965-1969 

Na úrovni jazykového sdělení je Robot Miki výjimečný tím, ţe nepouţívá bubliny, 

následkem čehoţ vedoucí roli přebírá vizuální stránka. Text je podobně jako u Ferdy 

Mravence a Siňora Bonaventury umístěn pod panely, ve srovnání se jmenovanými se 

nejvíc blíţí němým groteskám a mohl by snadno fungovat i bez textového komentáře. 

Textové popisky často duplikují sdělení zakódované v kresbě samotné:  

Obrazová sloţka: nebezpeční domorodci, překvapený Miki a zděšený Jirka.  

Text: Pomooooc! Lidoţrouti! (obr. 4.3.1. panel 3).  

Text tak funguje téměř výhradně jako doplnění iluze zvukové sloţky, jednoslovné 

věty, citoslovce a příklon k úspornému, někdy dokonce dětskému jazyku znovu 
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připomene Krtkova dobrodruţství (i kdyţ krteček je co se týče slovní zásoby mnohem 

nenáročnější). Jediné, co vyčnívá, je tak Mikiho oslovení „Pane můj Jirko“, které 

definuje vztah mezi robotem a dítětem – dítě je tím, kdo rozkazuje a přeje si, robot jako 

orientální dţin přání poslušně plní. Kromě toho se v souvislosti s robotem objevují 

technické výrazy (např. ekrazit). 

Robot Miki je barevným komiksem, který pouţitou škálou barev zapadá  

do obvyklého ladění barevných komiksů v Ohníčku (podobné barvy pouţívá i Ferda 

Mravenec a Sek a Zula).  

Miller pouţívá jasné barvy v harmonickém kontrastu, syté v popředí, světlejší, 

často i bílou, v pozadí. Dvojice Miki a Jirka si vystačí s červenou, modrou a bílou (sic!), 

ostatní barvy jsou doplněny na pozadí nebo ve vedlejších postavách, ovšem tak, aby 

nepopíraly zaţité konvence (lev je ţlutý, moře modré, stromy zelené). Styl kresby je 

stejný jako u Krtka, nadčasově úspěšného seriálu od stejného autora, a ve všech 

směrech signalizuje, ţe se příběh odehrává v nekomplikovaném, přehledně 

uspořádaném světě. U postav nedochází k hypertrofizaci ani nijak výraznému 

karikování, postavy, jejich výrazy a gesta jsou velkou měrou ikonizovány .  

K odchylkám v počtu a rozvrţení panelů dochází jen výjimečně, coţ podporuje 

harmonické působení vytvářející jasný, stabilní svět, ve kterém se děti mají snadno 

orientovat. Linka panelu chybí, objektům uvnitř je tu a tam dovoleno malou částí 

z panelu vyčnívat (ploutev ţraloka, oštěpy, lví ocas). V panelu se proto objevuje vţdy 

celek, nikdy nenarazíme na detail nebo polodetail. 

Inscenace záběrů v panelech se příliš nemění, převedeno do filmového jazyka, 

jednotlivé panely představují klíčové momenty ve stále stejném záběru. Při přechodu 

z panelu na panel tak nedochází ke změně záběru nebo perspektivy, ale změně děje. 

Proto také rozměry panelů zůstávají neměnné – jejich délka nevyjadřuje délku trvání 

děje, ani jeho důleţitost. Určuje pouze rytmus, velmi pravidelný a klidný, vyjadřuje čas, 

který ubíhá bez komplikací a zlomových okamţiků – mechanický čas.  

K předávání informací a vývoji děje dochází pomocí rozvrţení jednotlivých panelů, 

která jsou rozvrţeny do dvou plánů, které se vzájemně doplňují. Zkratka, kterou Miller 

v Robotu Mikim pouţívá, vyuţívá pro vymezení prostoru pouze nejzákladnější znaky: 

Afriku určují palmy (velmi jednoduché, viz Fig.4.3.1.), moře je určeno vlnami (ačkoli 

ve skutečnosti nemají všechny vlny tak souměrný hřeben z pěny, jaký jim Miller určil, 
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samotná existence bílé krajky na vrchní části vlnité čáry nemůţe v kombinaci s modrou 

a bílou barvou znamenat nic jiného). Pozadí zůstává aţ na výjimky statické (pokud 

postavy cestují, vzhled pozadí se mění a stabilní prvek představuje barevné ladění)  

a slouţí jako opěrný bod pro kauzalitu příběhu, spojuje jednotlivé panely do příběhu. 

V předním plánu se odehrává příběh. Vše, co do vyprávění vstupuje a hraje svou 

roli, je ohraničeno uzavřenou jasnou, pevnou černou linkou
3
.
 

U postav dochází  

ke zjednodušení, ne však disproporcionalizaci a karikatuře. Miller pouţívá určitý soubor 

postojů, gest a výrazů tváře, které akcentují svůj vlastní význam takovou měrou, ţe se 

celý příběh v podstatě odehrává jenom na základě těchto tří prvků (viz. 1., 3. a 5. panel 

v Obr. 4.3.1., které by samy o sobě dokázaly předat stejnou informaci jako všech šest 

panelů, a to díky jasnosti výpovědi obsaţené v postavách Mikiho a Jirky
4
). Jasnost gest, 

postojů a výrazů přispívá k celkové ţivosti a dynamice komiksu. 

To, co dělá Robota Mikiho v souboru komiksů Ohníčku výjimečným, je vyuţití 

významy natolik opředené bytosti, jakou je titulní robot, ve fikčním světě, který nemá 

nic společného s vesmírem. Na mýtus umělé bytosti ovládané člověkem naráţí často 

dobrodruţné seriály (Mořští vlci, Desetioký), obvykle ve spojení s exotickým prostorem: 

s exotikou pracuje i Miller, ale v rámci přizpůsobování média dětskému čtenáři je 

negativní pól fikčního světa redukován do takové míry, ţe jakákoli antiutopická 

interpretace vztahu mezi chlapcem a jeho robotem jako vykořisťování by byla 

nefunkční. Miki tak nabízí svět, kde všemocná technika nejen ţe zneuţita není, ona se 

dokonce ani zneuţít nenechá a pouze pomáhá. 

Robot Miki provází čtenáře Ohníčku celý 19. ročník. V Knihovničce Ohníčku vyšel 

seriál dvakrát, v roce 1968 a 1970. V roce 2006 pak vyšel Robot Miki jako vázaný 

výtisk v Albatrosu. Pokud mluvíme o tomto komiksu, nelze opomenout, ţe jeho 

autorem je výtvarník Zdeněk Miller, otec večerníčkového Krtka. Hrdinou je dítě, 

chlapec Jirka, který nalezne robota a ten mu plní přání podobně jako pohádkový dţin. 

Většina dílů tak návaznost postrádá, to se ale mění, kdyţ se přidá třetí postava, uprchlý 

lev (/Keporkak/ 2007). Komiks tak absorbuje všechny druhy oblíbených postav dětské 

literatury: zvíře, bytost s nadpřirozenými schopnostmi (zde je zdrojem technika) a dítě 

samotné. 

                                                 
3
 V tomto směru je Millerův styl kresby podobný ilustracím Heleny Zmatlíkové. 

4
 Podobný soubor výrazů tváře, gest a postojů můţeme vysledovat ve tvorbě Josefa Lady.  
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Podobně jako u Ferdy Mravence je autorem komiksu osoba v dětském kontextu uţ 

známá, Robot Miki se tedy můţe opírat o popularitu jiných děl svého tvůrce. Jeho 

adresátem jsou menší děti, coţ ovlivňuje textovou, obrazovou i narativní stránku: příběh 

zprostředkovaný obrazem je eventuálně rozšířen o textový doprovod, funguje ale  

i bez něj. Konvenční spojení dětských hrdinů a gagu je ozvláštněno titulní postavou 

robota a diskurzem techniky. Komiks efektivně rezonuje s články a rubrikami 

technického rázu, podtrhuje ideu pozitivního technického pokroku. 

 

Obr. 4.3.1: Robot Miki (19/16, s. 28: zadní obálka) 

 

 

4.4 Bivoj coby 

dominantní 

kód 

typ 

narace 
barevnost pouţité mýty doba trvání ohlas 

obrazový gag 

barevné, 

základní 

barvy 

staré české báje 

a pověsti, 

středověk 

1969-1971 

získává víc prostoru, 

přizpůsobuje se 

módnímu narativu 

Ačkoli se jedná o jeden z komiksů, v němţ nejdůleţitějším komunikačním kanálem 

je obraz, postupem času se z jednoduchého stripu postaveného na principu skeče stává 

dobrodruţný seriál na pokračování a v tom okamţiku začíná textová stránka postupně 
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přebírat funkci, kterou dřív měla kresba. V prvních dílech představuje název jedinou 

textovou informaci, která je většinou tvořena standardním „Bivoj/Kazi coby…“  

a některým z jazykových neologismů jako např. půlbřichle (20/12), profrkdírou (21/1), 

odkočkypyřbule (20/21), které jsou k narativu vázány na bázi volné asociace  

a představují velmi úsporný zdroj slovního humoru. Kromě toho komiks pracuje  

s mnoţstvím intertextuálních naráţek, kterých příklonem k dobrodruţnému ţánru 

přibývá. 

Kresba vyuţívá podobnou míru ikonizace jako Miller v Robotu Mikim, v první fázi 

pracuje i s podobným rozvrţením scény do proměnlivého předního a statického zadního 

plánu. Postavy vyuţívají velmi omezený rejstřík výrazů obličeje, který je totoţný  

pro všechny, ať se jedná o děti, dospělé či zvířata, pouze s tím rozdílem, ţe zvířata mají 

větší oči ve stylu Walta Disneyho. Tento rejstřík je, stejně jako samotný styl kresby 

postav a barevné provedení, blízký Hergého Tintinovým dobrodruţstvím. Zásadním 

rozdílem, který z Tintina dělá sloţitější komiks a z Bivoje/Kazi jeden z nejjednodušších, 

je funkce pozadí a (ne)vyuţití bublin. Zatímco Hergé pracuje s pozadím konkrétním aţ 

realistickým (McCloud 1994: 42), autorka Bivoje V. Průšová vypouští vše, co nemá nic 

společného s příběhem a pouţívá pozadí jako stabilní, neměnný prvek (podobně jako 

Miller u Robota Mikiho). Samotná podoba Bivoje a Kazi se velmi blíţí ikonickým 

„charakterům“ karikatury, z výše jmenovaných se jedná o nejvyšší stupeň zjednodušení 

(ve zvýšené míře to platí o Bivoj/Kazi coby…), umoţňující nejvyšší stupeň recipientovy 

identifikace s charaktery (McCloud 1994: 30-36).  

Během ročníku č. 21 (21/7) se název série mění z Bivoj/Kazi coby na Bivojova 

rytířská dobrodruţství. Současně autoři opouští ţánr stripu a mezi jednotlivými díly 

vzniká návaznost. Na hraně stránky se objevuje avízo, jaký díl následuje, podobně jako 

v případě Rexe Stara, a k orientaci v časoprostoru slouţí zobrazení směrovek a nápisů 

jako součásti panelu. Série zabírá pravidelně něco přes polovinu jedné stránky (zatímco 

stripu byla často věnována stránka celá), skládá se z šesti panelů umístěných těsně vedle 

sebe a ohraničených černou linkou. Absurdní básně, které komiks většinou doplňovaly, 

jsou ve většině případů nahrazeny souvislým textem, zpravidla povídkou. 

 Spolu se změnou formátu se mění i styl obrázků: nově se objevují bubliny  

a přebírají ve velké míře informační hodnotu, která dřív náleţela vizuální stránce, ačkoli 

díly, které by se obešly zcela bez textu, nejsou výjimkou (např. 21/17). Pozadí přestává 

být neutrální, naopak má čtenáře situovat do různých prostorů (hrad, dračí jeskyně atd.), 
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coţ s sebou přináší fakt, ţe přibývají konkrétní detaily, které příběh nikam neposouvají. 

Jednotlivé panely tak působí poněkud chaoticky. Návaznost mezi díly, někdy velmi 

volná, stojí na textové sloţce, v níţ přibývá slovních hříček a intertextuálních naráţek 

(Bivoj např. usekne drakovi hlavu s prohlášením „Mistrný úder karate.“ 21/9). 

Kontextově odkazují jména Bivoj a Kazi ke starým českým pověstem, konkrétně 

pověsti o sestrách kněţny Libuše a o Bivojovu kanci. Podle Jiráskových pověstí 

českých si právě Kazi vzala Bivoje za muţe poté, co na Vyšehrad přinesl 

nepolapitelného kance suţujícího okolní lesy. Obě postavy představují kombinaci 

stereotypu obyvatele idealizovaného středověku a dětského hrdiny. Oblečení a kulisy 

připomenou hrady z českých filmových pohádek a komedií (např. Ať ţijí duchové!, 

Zlatovláska, Noc na Karlštejně).  

Přechod od stripu k dobrodruţnému seriálu, který s sebou nese jak větší poţadavky 

na prostor v listu, tak změnu narativní linie z komediální na dobrodruţnou, zrcadlí trend 

tehdejší doby integrovat dobrodruţný komiks do časopisu pro děti (podobně v ABC  

a Větrníku/Pionýru). Dětští hrdinové a struktura gagu pak z Bivoje coby dělají ideální 

artikl pro časopis pro děti a souzní s dalšími seriály vycházejícími v Ohníčku. Kladnou 

vlastností je tu vynalézavost, vlastní všem hrdinům gagů a bajek, a odvaha, coţ vychází 

z prostoru, na němţ fikční svět stojí a který se podobá inspiračním zdrojům Malého 

Vinnetou. Středověké rytířské dvory i Divoký Západ jsou konvenčními místy 

dobrodruţství. V Ohníčku jsou tyto dva prostory přizpůsobeny čtenářům, v případě 

Bivoje coby o něco mladším neţ u Malého Vinnetou, a přispívají tak k celkové 

polyfoničnosti souboru komiksů z let 1968-71. 
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Fig.4.4.1. Bivoj coby… (20/19, s. 26) 

 

Fig.4.4.2. Bivojova rytířská dobrodruţství (21/11, s. 23) 

 



Bakalářská práce  Komiksy časopisu Ohníček v letech 1968-71 

32 

 

4.5 Malý Vinnetou 

dominantní 

kód 
typ narace barevnost 

pouţité 

mýty 
doba trvání ohlas 

obrazový gag, bajka 
barevné, laděné do 

zemitých odstínů 
western 1968-1969 

knihovnička 

Ohníčku 

Po stránce jazyka a textu spadá komiks do průměru, je spisovný, ale skrze slovní 

hříčky, deminutiva, mírně hovorové výrazy a naráţky spojující fikční svět se světem 

čtenářovým vzniká humor směřující jak na mladší, tak na starší děti. Určitou nadstavbu 

představuje integrace jazyka westernového ţánru, který je tak parodován nejen skrze 

narativ, ale i skrze jazyk (např. kovbojové od Šišatého ó). Kromě toho se postava 

Malého Vinnetoua skrze jazykový kód propojuje s filmovou postavou, hrdina je 

nadřazen ostatním postavám, ačkoli je dítětem: odpovídá s váţností a důstojností 

dospělého, někdy pouţívá odborné a kniţní výrazy. Jeho charakter je definován skrze 

jméno, stejně jako jména záporných postav naznačují, ţe zločinci jsou v podstatě směšní 

a neškodní (Kid Lomihnát, bandita Prasátko). 

Po stránce technické patří Malý Vinnetou k přehledným komiksům laděných  

do tlumených zemitých barev, které připomínají Trnkovy animované filmy. Počet 

panelů variuje mezi 5-10 na stránku, přičemţ stránka samotná je rozdělena na dvě 

poloviny svislou čarou (moţná se původně jednalo o dvě strany, které ovšem formátem 

nevyhovovaly leţatému formátu časopisu). Panelům chybí jakékoli ohraničení, kresbu 

zčitelňuje bílé pozadí: tento přístup je v rámci sledovaných komiksů ojedinělý. Co se 

týče kresby samotných postav, černé obrysové linky jsou nahrazeny stínováním, které 

redukuje působení karikaturního přístupu a podtrhuje souvislost s ţánrem filmového 

westernu. Postavy jsou také vizualizovány skrze ţánrová pravidla stejně jako celý 

prostor. Nepracuje se se stálým rejstříkem gest a výrazů (na rozdíl od Ferdy Mravence, 

Robota Mikiho). 

Návaznost mezi jednotlivými epizodami je zaloţena na parodovaném ţánru  

a časoprostoru: nejdůleţitější postavy se v některých příbězích ani neobjevují. V rámci 

epizody hraje zásadní roli rozvrţení prostoru v panelu, tzv. záběr, který je budován 

komplexně jako ve filmu nebo ve výtvarném umění. Dramatičnost vyplývá 

z kompozice, která pracuje s perspektivou, ze střídání prostředí, coţ vyţaduje, aby si 

čtenář velké části příběhu domyslel. Při komponování záběru je vyuţit potenciál, který 

komiks poskytuje filmu tím, ţe umoţňuje měnit velikost a orientaci panelu. 

Srozumitelnost narativu je definována textovou sloţkou. 



Bakalářská práce  Komiksy časopisu Ohníček v letech 1968-71 

33 

 

Malý Vinnetou přináší do sféry komiksu v Ohníčku nový exotický prostor, Divoký 

Západ. Opozice mezi dobrem a zlem je stanovena v koherenci s rodokapsy  

a mayovkami: na straně dobra vystupuje šerif a indiáni, na straně zla bandité. Svět je 

přehledný, budován kombinováním atributů westernu (šerif, kostkované košile, 

kovbojské boty a klobouky, rodeo, ţelezný oř, indiáni) s prvky ţivota obyčejných dětí 

v civilizované Evropě (školní docházka, hra na housle, mlékárna). Odpovídá také 

obecným konvencím dětské literatury: zlo je hloupé, dobro ho přátelstvím, 

vynalézavostí a znalostmi přemůţe. Skrze dětského hrdinu se pak v kaţdém díle 

ukazuje, ţe dospělí děti podceňují zbytečně, ţe dost často dokáţou zachránit  

i beznadějnou situaci, se kterou si dospělí nevědí rady. V podstatě je tak základní 

myšlenka tohoto komiksu shodná s ideou Mořských vlků, Ferdy Mravence atd. 

Ačkoli titulním hrdinou je Vinnetou, další důleţitou postavou je Kid Lomihnát, 

který je do pozice záporné postavy dosazen na základě pravidelného neúspěchu: 

v kontextu triviálních westernů prohrávají pouze ti, kteří nejsou v právu. Zatímco 

Vinnetouova dobrodruţství splňují kritéria spíš dobrodruţného a detektivního ţánru, 

Lomihnátovy příběhy spadají do sféry gagu. Díly, postavené na principu gagu, jsou 

poněkud paradoxně nazvány Malý Vinnetou aneb Kid Lomihnát mlékařem/ první pomoc 

Lomihnáta/ myš u Kida atp. Kontrast mezi těmito dvěma hrdiny je navíc akcentován 

tím, ţe Lomihnát je dospělý, tedy by měl být rozumnější a chytřejší, zatímco Vinnetou 

je dítě, které se vlastně chová jako dospělý. 

Malý Vinnetou od Karla Franty je velmi svéráznou českou odpovědí na kultovní 

filmy na motivy knih Karla Maye, jejichţ popularita se tak přenáší i na něj samotný. 

V Ohníčku začal vycházet ještě před rokem 1968, z listu mizí s koncem 19. ročníku. 

V některých číslech (19/9, 11, 13, 14, 17) ho střídá Siňor Bonaventura (kap.4.7) nebo 

Mořští vlci (kap. 3.3, číslo 19/16). Během doby vycházení změnil několikrát pozici  

i grafiku. V roce 1970 vychází Malý Vinnetou samostatně jako 3.svazek Knihovničky 

Ohníčku, v roce 2000 vydalo tento výběr v pevné vazbě nakladatelství Olympia. 

Komiks rezonuje nejen s populárními filmy a dobovou triviální literaturou, ale 

skrze diskurz Divokého Západu také s pionýrem (morseovka, kouřové signály), 

Rychlými šípy (správní hoši odhalí ty nesprávné) a kamarádstvím mezi dětmi 

v sousedství. Ačkoli ze souboru nevybočuje ani narativně ani co se týče zvolených 

hrdinů, po stránce grafické a díky westernovým kulisám výrazně rozšiřuje záběr 

komiksů v listu. Souhrou různých faktorů, vycházejících jednak z ţánru rodokapsů  
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a mayovek, jednak z dobové popkultury, se prostor Divokého Západu stává abstraktním 

univerzálním prostorem, který mohl být bez problémů integrován do prostředí 

tehdejšího Československa. 

 

Fig.4.6.1. Malý Vinnetou (19/3, s. 23) 

 

 

4.6 Sek a Zula 

dominantní 

kód 
typ narace barevnost pouţité mýty doba trvání 

textový/ 

narativní 
gag, bajka 

barevné, tlumené odstíny 

základních barev 
pravěk 1968-1971 

Za to, ţe tento komiks patří k nejvtipnějším v celém Ohníčku, vděčí především hře 

s jazykem, která můţe být zdrojem humoru ve smyslu vtipů a ironických poznámek, 

jednak můţe být inspirací pro narativní linii, zvlášť v případě ustálených slovních 

spojení, idiomů, metafor. Co se týče textové stránky, v prvních dílech vyuţívá komiks 

textovou dvojitost: jednak bubliny přímo v panelech, jednak popisky pod panely. 

Zajímavé v tomto případě je, ţe text v bublinách je funkční sám o sobě, i kdyţ 

významově chudší, zatímco popisky, ačkoli obsahově vydatnější, by bez bublin 

působily jako suché komentáře. Po určité době autoři od těchto doplňujících komentářů 

upustili, následkem čehoţ se dostává větší prostor bublinám – aţ na několik málo 

výjimek najdeme v kaţdém panelu nejméně jednu, ale častěji více bublin. Slovní humor 
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převaţuje nad vizuálním, obrazový panel často funguje jako pouhá doprovodná ilustrace 

(mnoho panelů nevyjadřuje nic jiného, neţ ţe lidé něco říkají, dokonce aţ tak, ţe 

některé panely jsou prakticky jenom bubliny, ke kterým se trochu z nutnosti vmáčkl 

detail nebo polodetail některé z postav). A dokonce ani u těch několika málo panelů  

bez textu, tedy bez přímé řeči, nechybí „zvuková“ sloţka: přímá řeč je nahrazena 

šramotem, praskáním (jako např. v 21/6 panel 9 a 21/18 panel 3). 

Sek a Zula patří ke komiksům barevným, přičemţ celkové ladění je tlumené 

v odstínech zelené, hnědé a světle modré. Do popředí se tak dostává černá linka postav. 

Jasné, zářivější barvy jsou určeny pro předpotopní příšery a ochočeného tygra Drápka. 

V některých dílech je barva vnímána jako módní/nemódní, nebo jako něco unikátního 

(zrzavý ptakoještěr a Filomena v baţině). Pouţité barvy ani tehdy nedosáhnou takové 

sytosti, aby se vyrovnaly barevnému účinku Mořských vlků (kap.3.3), a připomínají spíš 

Robota Mikiho a Ferdu Mravence. Počet obdélníkových panelů, téměř výhradně ničím 

nerušených, se pohybuje od 4-8 na stránku. Panely jsou umístěny ve třech řadách  

(s výjimkou dvouřadých dílů 21/4 a 21/6) na bílém pozadí, ohraničeny černou linkou 

stejně jako postavy. 

Jednotlivé příběhy na sebe nenavazují, s výjimkou dílů v číslech 19/14 a 19/15, kdy 

Zulu odfoukne vichřice a Sek s Drápkem se ji snaţí zase najít. Kromě toho komiks 

dodrţuje určitá vnitřní chronologická pravidla, důleţité postavy nemizí a naopak 

epizodní charaktery se nikdy neobjeví dvakrát. Kromě úvodních příběhů, kde se 

dozvíme, jak se otec Pim seznámil se svojí ţenou (podle pravěké tradice ji udeřil kyjem 

do hlavy), kde se vzali Sek se Zulou a jak si ochočili tygra Drápka, se narativní linie 

jednotlivých dílů odvíjí v duchu pohádky o chytré horákyni. Objeví se problém  

(zlý dinosaurus, vědec s hloupými nápady, je vedro, přijde potopa atd.), který Sek se 

Zulou vyřeší, protoţe jsou chytřejší a mají víc kamarádů, kteří jim pomohou. 

Zasazení příběhu do pravěkého světa můţe připomenout seriál Flinstoneovi. Ten 

má se Sekem a Zulou více společného, neţ jen dinosaury a koţešinovou módu: jedním 

z nejdůleţitějších zdrojů humoru je v obou sériích kontrast pravěkých kulis  

a „moderních“ lidských osudů. Velký prostor je tak věnován tomu, jak v pravěké 

alternativě vypadají vymoţenosti současnosti. Typické pro Flinstoneovi je auto  

na lidský pohon a vyuţití brontosaurů jako jeřábu, dvě věci, které jsou běţnou součástí 

ţivota Freda Flinstonea a svou přítomností „pravěkou“ realitu přibliţují čtenářovu 

světu. Pravěký svět, v němţ se odehrávají příběhy Seka a Zuly, pouţívá podobný 
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přístup k prolínání pravěkého a současného světa (viz Fig.4.6.1), není ale vybaven 

ţádnou přímou spojnicí mezi tehdy-teď, která by byla přítomná v relevantní většině dílů 

a mohla tak slouţit jako jasný distinktivní prvek. Co se základního vybavení týče, jako 

by se autoři snaţili o vybudování stejného světa, jaký vidíme v obrazech Zdeňka 

Buriana: pravěcí lidé odění v koţešinách, dinosauři všech tvarů a barev, šavlozubí tygři, 

mamuti, přesličky. Pokoušet se ale připsat takovému zobrazení pravěku stejnou míru 

historické věrohodnosti, jakou obvykle připisujeme Burianovým obrazům, by byla 

v případě Seka a Zuly nejen chyba, ale především dezinterpretace.  

Na úrovni dialogů a zápletek komiks otevřeně odkazuje k současnému světu 

(podobně jako jiţ zmiňovaní Flinstoneovi, ale také Bivoj coby…). Problémy, které 

sourozenecká dvojice řeší, jsou veskrze kaţdodenního charakteru: někoho bolí zub, 

v létě je vedro a rodiče chtějí větrák, sousedi hrají falešně na trubku, developeři ničí lesy 

v sousedství. To, ţe k zubaři potřebuje brontosaurus Punťa, větrák Sek se Zulou vyrobí 

z pterodaktyla, sousedem je mamut troubící na chobot a zničené lesy jsou lesy 

přesličkové, jen potvrzuje, jak pečlivě je moderní doba přizpůsobena pravěkým 

kulisám. Podobně jako v případě Flinstoneových i tady slouţí jednak toto propojení 

dvou odlišných časů, jednak odkazy na budoucnost pralidí (= naši minulost), jako zdroj 

humoru, který osloví i starší čtenáře (např. Fig.4.6.2. panel 1).  

Autorem komiksu je známá dvojice humoristů Neprakta-Švandrlík, jedná se  

o nejstabilnější z komiksů v Ohníčku 1968-71: nemění se ani stránková dotace ani 

umístění v listu. Co se týče pozice v listu, ani ta se nemění, čímţ se Sekovi a Zule 

dostává výsadní pozice stálice časopisu. Stránky 8-9 patří v kaţdém čísle ročníků 19-21 

dobrodruţstvím pračlověče rodinky. 

Problémy, které hrdinové komiksu řeší, se různí. Škůdce (ve smyslu Proppovy 

jednající postavy) nejčastěji pochází z přírody (vedro, potopa, zlý dinosaurus, zlá ţelva). 

Druhou velkou skupinu představují vědci a věštci, kteří přichází s vizemi temné 

budoucnosti nebo plány, které by radikálně proměnily svět, v němţ pravěké děti ţijí. 

Pokud je škůdce jedna konkrétní postava, bývá často poraţen díky přátelům Seka  

a Zuly, především díky brontosaurovi Punťovi. 

Sdělení, které je v komiksu zakódováno, je stejné jako u Mořských vlků a většiny 

ostatních komiksů: malý člověk dokáţe vyhrát nad silnými zlými, protoţe je mazanější 

a protoţe za ním stojí jeho přátelé. Sek a Zula i Mořští vlci rovněţ pracují 
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s ambivalentní dvojicí hlavních hrdinů, a nechávají tak jednak vyniknout individualismu 

záporného hrdiny, jednak v různých dílčích zápletkách podtrhují důleţitost přátelství  

a příbuzenství. Podobné rozvrţení postav (tj. duplicitní kladný hrdina, individuální 

záporný hrdina) můţeme pozorovat v mnoha Večerníčcích (Jája a Pája, Příběhy včelích 

medvídků, Bob a Bobek, Bzuk a Ťuk, Mach a Šebestová atd.) 

Sek a Zula je důleţitý tím, ţe spojuje rodinné prostředí a ţánr bajky/gagu, typický 

pro komiksy z počátečního období ţánru, s ironickým pohledem na skutečnost  

a pravěkem, oblíbeným prostředím dětské literatury. Ačkoli na sebe jednotlivé epizody 

nenavazují, postavy jsou charakterově výrazné, vzájemně se doplňují a ani obvyklá 

dvojice dětských hrdinů nesplývá a není zaměnitelná. Dominantní textová sloţka je 

primárním zdrojem humoru. Celkově se v tomto komiksu protíná to, co komiksy 

v Ohníčku a obecně dětský diskurz povaţuje za nejproduktivnější: ironickou hru 

s jazykem, ikonicky-karikaturní barevnou kresbu, dvojici dětí a individuální epizodní 

zlo, strukturu bajky/gagu, atraktivní časoprostor. Není divu, ţe Sek a Zula se v listu 

objevoval po celou dobu 196-71. 

 

Fig.4.6.1. Sek a Zula (19/19, s. 8) 
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Fig.4.6.2. Sek a Zula (19/19, s. 9) 

 

 
 

 

4.7 Štěstí a smůly siňora Bonaventury 

dominantní 

kód 

typ 

narace 
barevnost pouţité mýty doba trvání ohlas 

obrazový/ 

textový 
gag 

barevné, laděné 

do světlých barev 

commedia 

dell‟arte, 

peníze/bohatství 

1969:  

19/9, 11, 13, 

14, 17 

zastaven po pěti 

dílech 

Textová stránka kombinuje obecnou a spisovnou češtinu, verše připomínají dětské 

rýmovačky, které vyuţívají nejsnadnější moţnosti, jeţ se nabízejí, jako dvojice moře-

hoře, hurá-fůra (Fig.4.7.1. sloky 1. a 5.). Kromě toho narazíme na řadu citoslovcí, 

nespisovných výrazů, neologismů. Význam obsaţený v textu pomáhá konstruovat 

příběh vyjádřený v obraze, ale verše vyjadřovací moţnosti dost omezují.  

Ani obrazová sloţka není snadno čitelná. Na rozdíl od většiny komiksů, které se 

v dětských časopisech objevovaly, se neinspiroval filmem, ale divadlem a loutkami. 

Styl kresby vychází z podob loutek a jejich pohybů, připomíná poněkud dětské kresby. 

Šestice panelů má standardní téměř čtvercový tvar, prostředí ale není abstraktní  

a neustále se střídá, coţ zvyšuje nároky na čtenáře. Stabilní je naopak postava siňora 

Bonaventury. V orientaci pomáhají barvy v tlumených odstínech, bubliny chybí, coţ 

ještě umocňuje jednoduchost aţ naivitu. Karikaturní kresba kromě toho také podporuje 

satirická sdělení zakódovaná v doprovodném textu. 
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 Komiks nepracuje s obvyklým rejstříkem gest a výrazů obličeje, coţ čtení komiksu 

znesnadňuje. V celkové kompozici se Siňor Bonaventura stává centrem dění jen jaksi 

náhodou, naopak události samotné vyvstávají jako důleţitější. (…) seriálové postavy 

jsou spíš harlekýni, figurami z pantomimy a loutkami neţ podobami „civilních„ lidí, 

které mají představovat. Jejich gestikulace je jevištní, příběh, zakončený stále stejnou 

absurdní pointou z nebe spadlého miliónu, je spíš překvapením dramatické situace neţ 

vyprávěním.“ (Clair, Tichý 1967: 55) Jednoduchost příběhu a kresebná zkratka 

nepředává ţádné jasně dekódovatelné sdělení a je proto srozumitelnější pro starší 

čtenáře. A tak přestoţe se jedná o satiru na kapitalistické heslo, ţe kaţdý, kdo se trochu 

přičiní, dočká se odměny (Clair, Tichý 1967: 55, /Ivo Fencl/ 2007), se Bonaventura na 

stránkách Ohníčku nezdrţel ani půl roku. 

Přetisk italského komiksu Štěstí a smůly siňora Bonaventury představuje v Ohníčku 

jen krátkou epizodu. Příhody nemotorného, paňácovitého Bonaventury si čtenáři mohli 

vychutnat v pouhých pěti číslech v roce 1969, neţ je vystřídali Mořští vlci (kap. 3.3.). 

Najdeme ho v číslech 19/9, 19/11, 19/13, 19/14, 19/17. Autorem komiksu byl italský 

herec a dramatik Sergio Tofano, který svého komiksového hrdinu později začlenil  

i do svých divadelních vystoupení. Komiks samotný začal vycházet jiţ v roce 1917,  

a kromě toho, ţe odráţí realitu poválečné Itálie, vychází také „z tradice italské národní 

tvorby, především komedie dell‟arte a lidového loutkového divadla“ (Clair, Tichý 1967: 

55).  

Siňor Bonaventura je jedním ze tří komiksů, které nemají českého tvůrce. V rámci 

Ohníčku je unikátní jednak divadelností grafického výrazu, jednak dospělým hrdinou 

v narativu gagu. Kresbou a tématem není příliš čtenářsky vstřícný, nejasné, satirické 

sdělení neodpovídá konvencím, které jsou v listu zaţité. Představuje tak spíš raritu, 

ţádný z komiksů, které se v Ohníčku 1968-71 objevily, ho nepřipomíná ani  

po tematické ani po grafické stránce: pouze Kousky mládence Ferdy Mravence 

vyuţívají veršovaný komentář a do určité míry i jazykový kód.  
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Fig.4.7.1. Štěstí a smůly siňora Bonaventury (19/9, s. 26) 

  

4.8 Šibalové, taškáři, darebové 

dominantní 

kód 
typ narace barevnost typ ideologie doba trvání 

textový/ 

ideologický 
bajka 

barevné, velký podíl 

černé a bílé 

komunistická, 

orientalismus 
1970-1971 

Jazyk v tomto komiksu se přibliţuje diskurzu pohádek a bajek, do kaţdé epizody 

recipienta z nadřazené pozice uvádí vypravěčský hlas, který zpočátku zaujímá neutrální 

pozici lidového vypravěče, později vyjadřuje svá stanoviska k příběhu stále větší měrou 

hodnotících adjektiv. V druhé části (čísla 21/12-21/24) se jazyk stává nástrojem 

ideologie, kdyţ do textu pronikají ruské reálie a nahrazují obecné výrazy platné pro celý 

diskurz evropských pohádek (car místo král, prevoschoditelstvo místo veličenstvo). 

Nejvýrazněji se tento prvek projevuje na úrovni oslovení. 

Kresba vybočuje kombinací barvy a vcelku realistického přístupu k postavám  

na úrovni linky. Stínování pomocí šrafování, které vyuţívá Rex Star, je významově 

překryto barvou, v tomto případě se ale projevuje chaotičnost, který prostupuje komiks 

na více rovinách – namísto aby barvy poutaly čtenářovu pozornost k narativně 

podstatným aspektům, bývá zvýrazněno něco marginálního: v pozdějších dílech je 

v nejjasnějších barvách (červené, ţluté) vyveden multirámec, který tak ubírá jasnost 

sdělení zakódovaného v samotných panelech. Organizační chaos se projevuje také 
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v řazení některých bublin a celkové inscenaci panelů, které někdy obsahují objekty  

pro příběh irelevantní. 

Nositelem příběhu není ani tak obraz a bubliny, jako úvodní shrnutí, bez kterého 

by čtenář byl naprosto dezorientovaný. Jednotlivé epizody jsou provázány pouze  

přes hlavní postavu. 

Fikční svět komiksu je zaloţen na exotickém prostoru, vyuţívání objektů, které 

nepocházejí z evropského diskurzu, sleduje myšlenku orientalismu (Said 2004). 

Pohádková narativní linie pohádky nebo bajky, která pracuje s obvyklou postavou 

hlupáka a nešiky, který si vykládá výpovědi ostatních tak, aby to vyhovovalo jemu, je 

„ozvláštněna“ indickými a ruskými reáliemi. Vyuţití orientalistického přístupu  

k ruskému prostředí je poněkud bizarní, ovlivněno zřejmě obecným trendem, který 

exotické prostory povaţuje za lákavé pro děti. Zatímco Robot Miki (4.3) pracuje 

s abstraktní exotikou palem a moře a další komiksy hledají „jiné světy“ ve vesmíru, 

Šibalové se vrací k původnímu exotickému prostoru evropské kultury, východním 

zemím. Bizarnost ruských bajek v komiksu podtrhuje navíc ještě samotný hrdina, jímţ 

je ruský sedlák Balakir. Dospělí se přitom objevují častěji v souvislosti s dobrodruţným 

syţetem a univerzálnější mytologií váţných, patetických komiksů (Rex Star a jiné 

klasické komiksy). 

Dvoustránkový komiks dvojice Tichý-Foltýn vycházel během celého 21. ročníku 

na stránkách 24-25. Nabízí hned dva příběhy dvou naprosto různých hrdinů: první část 

(čísla 21/1-21/12) se věnuje trampotám indického chlapce-ţebráka Karebungy. Druhá 

část (21/13-21/24), vyprávění o „ruském sedláčkovi“ Balakirovi. Prostor, který  

je tomuto komiksu věnován, je zbytečně velký vzhledem k samotnému obsahu, který je 

komunikován primárně skrze text. Anekdotické narativní linii by samotné mohly stačit 

tři panely, zbytek dvoustránkového prostoru, který je komiksu věnován, je explicitně 

vyplněn ideologickým obsahem. Chudoba tohoto komiksu vynikne ve srovnání  

s Ferdou Mravencem, do nějţ ideologie tehdejší doby vstupuje rovněţ velkou měrou, 

který si ale zachovává dostatečné mnoţství tvůrčí invence k tomu, aby aspoň čas  

od času měl díl neutrální vyznění. 

Šibalům se v listu dostává moţná aţ zbytečně velký prostor, kresba je chaotická, 

v druhé části integrace exotických/ideologických prvků hraničí aţ s nesrozumitelností  

a příběh je koncentrován do textu tak, ţe se komiksové panely stávají téměř ilustracemi. 
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Ze souboru komiksů z let 1958-71 vybočuje i přesto, ţe se snaţí pohybovat se v rámci 

ţánru, tj. fikční svět vyuţívá exotické prostory, příběhovou linií je bajka a první část má 

dětského hrdinu. Chybí obvyklá akcentace přátelství a ztotoţnění hrdiny s dobrem nebo 

řádem, které vychází z pohádek a mýtů, s nimiţ mají děti zkušenost a analogicky 

členěné fikční světy jsou pro ně tedy čitelnější. 

Fig.4.8.1. Šibalové, taškáři, darebové (21/14, s. 24) 

 

 Fig.4.8.2. Šibalové, taškáři, darebové (21/14, s. 25) 
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5 Místo a čas 

Pokud shrneme všechny prostory, ve kterých se odehrávají příběhy jednotlivých 

komiksů, většina z nich tak či onak zpodobňují exotiku. Ke slovu se dostává 

mytologická figura, která lokalizuje jinakost mimo náš svět, který tedy není ohroţen 

přímo (Barthes 2004: 150). Vzdálené kraje, prostory nepoznané a nepoznatelné, doba 

dávno minulá a daleké budoucnost, to vše funguje jako exotické prostředí, které 

propůjčuje příběhu přitaţlivou zvláštnost, činí jej zajímavým a také univerzálním. 

Komiks Desetioký Rex Star Mořští vlci Kid a Pid Robot 

Miki 

Bivoj 

coby 

Sek a 

zula 

Časopr. Himaláje vesmír severní pól, 

vesmír 

doma dţungle, 

moře 

středověk pravěk 

Komiks Bonaventura Malý 

Vinnetou 

Šibalové  Ferda 

mravenec 

Kraken Nečekaná 

záchrana 

Popletov  

Časopr. Různé 

(moře) 

Divoký 

západ 

Indie, 

Rusko 

mikrokosmos moře moře různé 

Vesmír je v komiksu topos č. 1. Nejenţe odkazuje k budoucnosti, která je 

výsledkem současného pokroku, stává se kromě toho také alternativní pohádkovou říší  

a novým světem, který je třeba objevovat, poznávat, spřátelit se s ním. Přistání  

na Měsíci a vesmírné programy SSSR a USA na jednu stranu spolupracovaly  

a spojovaly tak celou planetu ve velkém výzkumu ve jménu míru (Macura 1992),  

na druhou stranu byly stavěny do kontrastu (rubrika Ohníčku v ročníku 21 Čísla nám 

vyprávějí je toho dostatečným důkazem). Otevřely nový exotický prostor, který je 

charakterizován nejen nepředstavitelnou vzdáleností, kterou nebyl člověk schopen aţ  

do této doby překonat, ale také tím, ţe se nepodobá ničemu, co známe. Na Měsíci není 

voda, lesy, lidská noha tam vkročila poprvé teprve před pár lety, ale poselství obou 

komiksů, které se ve vesmíru odehrávají, tady Mořských vlků (3.3) a Rexe Stara (3.2), je 

v podstatě stejné – ti dobří, čestní a spravedliví všude na světě najdou přátele a osoby, 

které jim pomohou v nouzi. Komiksy z vesmíru jsou kromě toho vzdálené dvakrát – 

místně a časově. I kdyţ Mořští vlci se blíţí pohádkovému bezčasí (Campbell 2000), 

jakékoli technické vynálezy, které v reálném světě neexistují, odkazují na svět 

budoucnosti. 

Další místa, kam se komiksoví hrdinové podívají, uţ se nachází na zemi. 

Rejdištěm záludného Desetiokého je vzdálený a drsný Himaláje, Malý Vinnetou nás 

přenese na Divoký Západ. Nečekaná záchrana se odehrává v severních mořích. Sever  
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a moře se objevuje také v Mořských vlcích a ďábelském doktoru QQ, moře jakoţto 

exotický topos par excellence hraje svou roli v Siňoru Bonaventurovi (4.7), Robotu 

Mikim (4.3) a Krakenovi. Představuje prostor, který je nedosaţitelný, a přesto reálně 

existující v našem čase na naší planetě. Velkou devizou toposu je také to, ţe z vlastní 

zkušenosti ho zná málokterý čtenář. Z charakteristiky Československa jako 

vnitrozemského státu vyplývá velmi specifický vztah k prostoru moře: nikdy ho 

nepoznáme do takové míry, do jaké ho zná někdo, kdo ţije v jeho blízkosti a moře tak 

pro něj představuje stejnou všední součást krajiny jako pro nás např. louky. Vlastnosti 

moře se tak u čtenářů Ohníčku z velké míry překrývají s vlastnostmi vesmírného 

prostoru: nevíme, jak se prostor chová, jaká pravidla platí, a vnímáme ho z této pozice 

jako na jednu stranu nebezpečný, na druhou stranu vyzývající k objevování. Hranice 

mezi fantazií a realitou je velmi slabá, jsme v tomto prostoru „druhého“ ochotni 

tolerovat leccos, o čem víme nebo tušíme, ţe je to smyšlené, a akceptovat to v rámci 

fikčního světa jako reálné (Walton 2005).  

Prostory exotického „druhého“ jsou konstruovány podle principu orientalismu, tak 

jak ho formuloval E. Said (2004). Prvky, které lokální kultura akceptovala jako znak 

cizího Druhého, aniţ by se snaţila pochopit kulturu, ze které prvky pocházejí, tvoří 

základní distinktivní součást takového prostoru, který je díky nim rozpoznán jako 

prostor neznámý, neskutečný, tajemný nebo přitaţlivý. V některých komiksech 

nahrazuje orientalistické vidění světa fantazii samotnou – např. Rex Star potenciál 

neznámých vesmírných světů nevyuţívá k tomu, aby čtenářům předvedl fantastické 

bytosti, ale k prezentaci budoucnosti jen a pouze lidské civilizace, v níţ se lokální 

specifika smísila do globálního celku. Opačně postupují Mořští vlci, kteří naopak 

vyuţívají k vyčlenění Jiného ideologizačně-mytologizující postupy (světovládné plány 

kapitalistického QQ, věk hrdinů, individualita vs. pluralita – viz kap.6). 

Komiks jako médium samotné k orientalismu tíhne velmi často kvůli nutné 

redukci zobrazovaných prvků s ohledem na srozumitelnost výpovědi. Západ povaţuje 

Orient uţ od 19. století mimo jiné za dětský prostor, jakousi zemi pohádek. Komiksy 

v Ohníčku tento přístup zachovávají. Robot Miki je jakousi variací na kouzelného dţina 

z lahve, vrací se domů pomocí létajícího koberce, ale prostor samotný ovládá díky 

technické převaze. Příběhy se odehrávají ve světě „druhých“, do nějţ patří všechno,  

co se v českých podmínkách nevyskytuje a co se tak či onak asociuje s dětmi. Jsou to 
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především zvířata jako opice, lev, klokani, ţralok, chobotnice, nejpodstatnější jsou ale 

palmy. 

Jiným způsobem, jak časoprostor odcizit a vzdálit čtenářově kaţdodennosti, je 

posun do jiného časového období. Komiksy, které přímo staví na tom, ţe jsou časově 

pevně určené, je Sek a Zula (4.6) a Bivoj coby (4.4), které čtenářům otevřou svět 

pravěku, eventuálně středověku. Pokud jsou komiksy situovány do nějakého 

konkrétního času, jedná se zpravidla o dobu více či méně vzdálenou: Rex Star (3.2) 

stíhá zločince ve 25.století. Mnohem častěji ale jedná o téměř mytologické bezčasí, 

časoprostor je definován spíš na úrovni prostoru – u ţádného ze zbylých komiksů není 

moţné určit čas, kdy se příběh odehrává. Dokonce i Malý Vinnetou (4.5), přestoţe by 

zřejmě měl být situován do období osidlování „Divokého Západu“, se skrze filmovou 

předlohu, která vyuţívá mytologizující narativní schémata a skrze ně získává 

univerzální platnost, z konkrétního historického času vymaňuje. Za vznikem bezčasí 

stojí kromě jiného i pronikání „dětské reality“ do příběhů (Macura 1992). 

Stripy jsou časoprostorově výrazně méně ukotvené, čas v nich hraje daleko menší 

roli neţ prostor. Kočičárny Kida a Pida (4.1) se podobně jako další komiksy z počátků 

ţánru odehrávají v domácím prostředí, které je od reálného času a prostoru naprosto 

odtrţené: nicméně ačkoli nejsou nejmodernější záleţitostí, nijak to neomezuje jejich 

výpovědní a především zábavní hodnotu. Podobně Siňor Bonaventura (4.7) se odehrává 

neznámo kde, neznámo kdy. Robot Miki (4.3) nás bere do blíţe nespecifikovaných 

exotických krajin jako je dţungle, moře a opuštěný ostrov, Ferda Mravenec (4.2) nás 

nechá zkoumat svět hmyzu.  

Pokud bychom chtěli hledat průnik ideologie komunismu do volby časoprostorů 

v komiksu, musíme zmínit Šibaly, taškáře, dareby (4.8), především tedy druhou část, 

jejímţ hrdinou je ruský sedlák Balakir. Fakt, ţe se všechny epizody odehrávají 

v neurčitém čase v Rusku a ţe právě ruské reálie ho mají činit zároveň domáckým  

i exotickým, nepotřebuje další komentáře.  

Ideální časoprostor pro všechny komiksy v Ohníčku je tedy místo, které:  

a) je vzdálené časově nebo místně,  

b) je neznámé a především nezaţité a díky tomu:  

i. zve k objevování 
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ii. zvyšuje čtenářovu toleranci k fantastickému,  

c) je pro čtenářovu kulturu netypické a naopak asociuje kulturu jinou. 

Tyto prvky společně přispívají k tomu, ţe se recipientovi časoprostor jeví jako 

něčím nový a zajímavý. Potenciální zajímavost prostoru se zčásti přenáší i na narativní 

linii (a naopak). 

 

6 Hrdinové komiksu 

Ohníček se profiluje jako časopis pro děti, předpokládanou skupinou jsou děti  

na prvním stupni základní školy, později (jak vyplývá z některých příspěvků) se tato 

skupina dětí definuje jako Pionýři (na tom má jistě svůj podíl i vydavatel). Macura 

(1992) se v kapitole Dětská perspektiva věnuje tomu, jak se texty určené dětem musí 

přizpůsobit svému recipientovi po stránce jazykové a kognitivní.  

„Text určený dětem vyţaduje určité zvláštní přizpůsobení subjektu 

autorského subjektu čtenářskému (…). Dětským vnímáním vymezený  

a omezený jazykový i poznávací rejstřík vymezuje a omezuje i subjekt 

autorský.“ (Macura 1992: 83-86) 

Tento „dětský aspekt“ organizuje text na více rovinách. V případě komiksů se tato 

„omezení“ týkají:  

1) kresby: barevnost převaţuje nad černobílou, karikaturní prvky nad realističností, 

minimalizace textu uvnitř panelu v případě nejjednodušších komiksů 

2) fikčního světa: jasně definované dobro a zlo, které zároveň odpovídá 

archaickým mýtům i polarizaci světa na my-oni v komunistické ideologii 

(Macura 1992, Campbell 2000) 

3) hrdinů: pluralita kladných a individualita záporných hrdinů, kladní hrdinové jako 

by často odráţeli svého čtenáře, čím sloţitější a dobrodruţnější příběh, tím starší 

hrdina.  

Dvojice dětských hrdinů, která tvoří kladný pól pěti komiksů v Ohníčku (viz. 

Příloha 1), se objevuje velmi často také ve Večerníčkových seriálech. Svůj základ má 

v pohádkách, kde dvojčata a sourozenci prochází stejnými zkouškami s odlišným 
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výsledkem. Jednání postav v románu a komiksu není na rozdíl od pohádek a mýtů 

předvídatelné (Bílek a kol 2007: 14), a tak sourozenci (Sek a Zula), dvojčata (Kid a Pid) 

a přátelé (Mořští vlci) čelí zkouškám společně. Dvojice tak funguje v podstatě jako 

jediná postava, jejíţ vlastnosti můţou, ale nemusí, být distribuovány mezi dvě osoby. 

Komiks tak můţe snadno akcentovat důleţitost přátelských vztahů. Zároveň tak kladní 

hrdinové nikdy nejednají jakoţto individuum, ale vţdycky jako součást většího celku, 

potaţmo celého společenství, podobně jako mytičtí hrdinové. V o to větším kontrastu se 

jeví osamocení, egoističtí záporní hrdinové (Bílek a kol. 2007: 18). 

 Dospělým jsou určeny buď role vedlejší (rodiče Seka a Zuly, některé postavy  

v Kočičárnách), groteskně komické (Kid Lomihnát, Bonaventura), nebo role nepřátel 

společnosti (doktor QQ). Výjimku tvoří Rex Star, který jakoţto hrdina převzatého 

klasického komiksu není přímo přizpůsoben pro dětský časopis. Stejně tak Desetioký, 

který je Rexi Starovi velmi blízký. Můţeme také vysledovat určitou závislost mezi 

dospělými hrdiny a černobílou kresbou: jediným případem, kdy je dospělý hrdinou 

komiksu barevného, je Siňor Bonaventura (4.7). Naopak jedinými černobílými dětmi 

jsou Kid a Pid. Z toho analogicky vyplývá, ţe dospělí vévodí dobrodruţným seriálům 

(výjimkou jsou Mořští vlci) a děti stripům (tady uţ je výjimek víc: Bonaventura, Balakir 

z Šibalů, nezařaditelným je Ferda Mravenec).  

Co se týče genderového rozdělení, jednoznačně převaţují hrdinové-muţi nebo 

hrdinové-chlapci. Ani v jednom z komiksů není hlavní postava pohlaví ţenského, i kdyţ 

se někdy objevuje ve dvojici (Sek a Zula, Bivoj/Kazi coby). Je to dáno především 

ţánrovými klišé: ať se jedná o ţánr dobrodruţný, bajku anebo grotesku, hrdinové jsou 

povaţováni za univerzálnější neţ hrdinky. V komiksu nejspíš hraje roli i jednodušší 

způsob kresby a ikonizace obličeje. 

Volba hrdinů je společně se stylem kresby rozhodujícím faktorem, který 

analyzované komiksy definuje jako četbu pro děti. Ačkoli v případě stripů nehraje věk 

hrdiny aţ takovou roli, jak ostatně ukázaly i komiksy z doby, kdy se ţánr etabloval coby 

součást masové kultury v přílohách novin, v okamţiku, kdy do hry vstupuje i delší 

příběh, se objevuje také poţadavek na adekvátního hrdinu. Děti mohou glosovat 

nešvary společnosti, mohou dělat vtipy na úkor dospělých a větších, ale pokud se jedná 

o osud celého světa, nastává čas dospělých. 
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7 Závěr 

V Ohníčku v letech 1968-71 narazíme na mnoho různých přístupů ke komiksu. 

Velkou inspirací pro české výtvarníky, kteří jsou autory většiny z titulů, byl nepochybně 

Rex Star a Kočičárny Kida a Pida, přetiskované americké komiksy, jejichţ původ sahá 

do doby, kdy strip a dobrodruţný komiksový seriál teprve vznikaly. Díky uvolnění 

reţimu se do české kotliny dostává také ţánr dobrodruţného komiksu. V novém 

kulturním prostředí tak vznikají specifická díla, některá jsou době ideologicky poplatná 

více (Kousky mládence Ferdy Mravence, Šibalové, taškáři, darebové, Desetioký), jiná 

méně (za nejuniverzálnější by se dal označit nejspíš Sek a Zula).  

Podstatnou roli v přizpůsobování komiksu našim podmínkám hrál i fakt, ţe 

prostorem, kde se ţánr etabloval, byl právě Ohníček – autoři museli svá díla přizpůsobit 

dětskému čtenáři, coţ se projevilo ve volbě hrdinů, zápletce i stylu kresby. Většina 

komiksů je barevná, kresba výrazně karikaturní, kladní hrdinové jsou nejčastěji dvě děti 

a záporný hrdina jeden dospělý. Na úrovni fikčního světa ţánr osciluje mezi mýtem  

a pohádkou. Obecně je moţno říci, ţe přizpůsobení ţánru dětskému čtenáři hraje větší 

roli neţ přizpůsobení se komunistické ideologii. Z analýzy rovněţ vyplývá, ţe toto 

přizpůsobení je funkčnější, nezplošťuje komiksový ţánr a naopak mu otvírá nové 

perspektivy a přístupy (jak je vidět např. v Mořských vlcích).  

Na přelomu 19. a 20. století komiks v době svého vzniku fungoval jako velké 

lákadlo na čtenáře. Stejnou roli hrál i v normalizačních dětských časopisech. Ačkoli své 

místo ve vysoké literatuře našel aţ později, uţ v této době se prezentuje jako velmi 

důleţitý ţánr, který dokáţe přenášet určitá jednoduchá sdělení (v případě komiksů  

pro děti se jedná převáţně o důleţitost přátelství, společenství, chytrosti a zároveň 

čestnosti). V období konsolidace se reţim snaţil najít svou cestu k tomuto ţánru: někdy 

se byla tato snaha úspěšnější (Desetioký), jindy méně (Šibalové a některé díly Ferdy 

Mravence). Některá poselství jsou zkrátka do ţánru integrována snáze a efektivněji, jiná 

vyčnívají natolik, aţ se stávají rušivými. Obecně platí, ţe mytologizující přístup byl 

produktivnější a zřejmě také vstřícněji přijímán čtenáři neţ přístup ideologizující. Český 

komiks tak absorboval několik specifických mytologických systémů s výraznými 

distinktivními prvky: ţánr westernu, dobrodruţných příběhů z doby středověku  

a prostředí vesmíru.  
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Společenské uvolnění, které v letech 1968-71 vyvrcholilo a pak postupně 

doznívalo, se na pozici i výrazu komiksu značně podepsalo. V Ohníčku přibyl  

k ojedinělému zahraničnímu komiksu (Kočičárny Kida a Pida) nejprve jeden (nepříliš 

úspěšný Siňor Bonaventura) a později druhý komiks ze zahraniční produkce. Ačkoli 

v případě Rexe Stara hrál podstatnou roli fakt, ţe komiks uţ vycházel v Německu, to, ţe 

se jeden z klasických amerických komiksů objevil na českém trhu, s sebou přineslo 

mnoho nového. Do ţánru se na mnoha úrovních dostává váţnější tón:  

1) kresba se inspiruje fotografií a hraným filmem 

2) jazyk se stává součástí děje a nemusí nutně být zdrojem humoru 

3) fikční svět je propracovanější, má výrazné mytologizující prvky 

4) narativní linie se inspiruje iniciačními mýty a stojí na jediné postavě, 

neporazitelném, obdivuhodném hrdinovi (téměř aţ ve smyslu Nietzscheho 

nadčlověka).  

Právě na těchto prvcích, ačkoli během let prošly menšími či většími změnami, vyrostl 

v západních zemích váţný komiks do podoby, ve které ho známe dnes, a stal se 

médiem, které je schopné řešit morální a etické otázky stejně intenzivně jako jiná, 

rozvinutější média. Moţnosti, které v sobě ţánr skrývá a které v Americe objevila uţ 

zlatá éra komiksu, se komunistický reţim nejprve snaţil vyuţít k vlastním zájmům. 

Důkazem toho mohou být Kousky mládence Ferdy Mravence (kapitola 4.2), které uţ 

v 50. letech vycházely v Mateřídoušce v téţe podobě, jako později v Ohníčku. Sotva by 

se ale pracovitý mravenec stal tak známým dětským hrdinou, kdyby příběh nebyl 

ilustrovaný: právě ve vizuálním vjemu tkví jedinečnost tohoto komiksu. Podobně 

v rámci listu funguje i většina ostatních titulů, které odsouvají příběh a zakódovaná 

sdělení na vedlejší kolej a koncentrují čtenářovu pozornost na „viděný“ fikční svět. 

Neznamená to ale, ţe by příběh nebo sdělení nedošly svého vyjádření, naopak působí 

nepřímo a nenápadně. Silný vizuální kód tak odkazuje k česky specifickému přístupu 

 ke komiksu jako médiu: nejenţe ho povaţuje za záleţitost dětských čtenářů, kromě 

toho se často do popředí zájmu dostává osobnost výtvarníka: za komiksy aţ na výjimky 

stojí výtvarníci, kteří jsou známí a spojení tak či onak s dětmi (ilustrace, animované 

filmy). Komiks tak získává punc určité mezioborovsti a meziţánrovosti.  
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V období kolem roku 1968 se ţánr snaţí přizpůsobit se ţánrovým trendům tehdejší 

doby, přibývají prvky sci-fi, a ačkoli zábavná funkce zůstává, mění se samotné jádro 

výpovědi, pointa gagu je nahrazena napětím. I kdyţ se tak pole působnosti ţánru značně 

rozšířilo, nedosáhlo takové variability, jako tomu bylo v západních zemích. Ve světě se 

v 60. a 70. letech těšil velké oblibě „mládeţi nepřístupný“ undergroundový comix, který 

z pochopitelných důvodů nemohl najít uplatnění ani v dětských časopisech, ani 

v oficiální kultuře. I kdyţ popularita dobrodruţných komiksů se na přelomu 60. a 70. let 

dotkla celé euroamerické kultury, v Československu nedostala podobu samostatných 

alb. V témţe období se podstatně rozšířila i čtenářská základna, kdyţ se autoři zaměřili 

na komplexnost uměleckého výrazu nebo kdyţ na váţná témata. Příkladem budiţ u nás 

relativně známý komiks Arta Spiegelmanna Mauss, jehoţ tématem je holocaust 

 a 2. Světová válka a který poprvé vyšel v roce 1972 (Kruml 2008). Na tento váţný, 

intelektuální historizující proud jsme si v našich končinách museli rovněţ počkat. 

Z hlediska reţimu byl komiks stále ţánrem, který měla v oblibě kapitalistická 

společnost, a jako takový se těţko mohl stát součástí oficiální kultury.  

Naše země tedy po nástupu komunistického reţimu ztratila kontakt s ţánrem téměř na 

třicet let a nemohla drţet krok s vývojem v západní Evropě a Spojených státech.  

Na druhou stranu se ale postupem času vytvořila poměrně velká skupina zavedených 

výtvarníků, kteří mají zkušenost s ilustrací (Z. Burian), animovaným filmem (Z. Miller), 

karikaturami a kreslenými vtipy (Neprakta) a dětským publikem obecně (O. Sekora, K. 

Franta, V. Faltová). Díky nim a díky silné tradici ilustrování dětských knih získává 

český komiks specifickou vizuální podobu, která ovšem daleko lépe rezonuje s příběhy 

pro děti. Ačkoli dobrodruţné komiksy se ze stránek Ohníčku postupně vytratily 

 a přesunuly se do časopisů pro starší děti (ABC, Pionýr), způsob vyjádření, který v listu 

vznikl např. v podobě Mořských vlků, znamenal v dalším vývoji mnoho. Nebýt vývoje, 

kterým si komiks prošel v Ohníčku v letech 1968-71 (tj. postupným absorbováním 

dobrodruţného syţetu a jeho přizpůsobením dětskému čtenáři a karikaturní kresbě), 

těţko říci, jestli by vůbec vznikl jeden z nejslavnějších českých komiksů vůbec, a sice 

Čtyřlístek, který nejenţe vychází dodnes, ale je také prvním čistě komiksovým 

časopisem, který u nás vycházel. I v tom můţeme vidět následek vývoje ţánru v našich 

zemích: komiks se u nás stal synonymem literatury pro děti a triviální četby. To ţe 

některé komiksy tematizují existenciální otázky nebo se snaţí vyrovnat se 
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celospolečenskými historickými traumaty, zůstává v obecném povědomí ve stínu 

zvířecích hrdinů z komiksů pro děti a amerických filmů podle komiksů o superhrdinech.  
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10 Přílohy
5
 

Příloha č. 1: Přehled komiksů časopisu Ohníček v ročnících 19-21 (tabulka) 

komiks autor 
vychází od-

do 
ročník ţánr barva 

počet 

polí 

počet 

stran 
bubliny komentář hrdina prostor zloduch 

Mořští vlci 
Faltová, 

Růţek 
(1969)-1971 

(19) 

21 

seriál 

dobrodruţný 
ano 5-7/str. 1-2 ano ne 2, děti 

vesmír, 

severní pól 
1, dospělý 

Desetioký 
Souček, 

Ressel 
1971 21 

seriál 

dobrodruţný 
ne 

8-10/str. 

+1 
1-2  ano ne 1, dospělý Himaláje 1, dospělý 

Rex Star MacRaboy 1970 20, 21 
seriál 

dobrodruţný 
ne 7/8+1 1 ano ne 1, dospělý vesmír 1, dospělý 

Kočičárny Kida a 

Pida 
Dirks 1968-1971 19-21 strip ne 4/str. 2 (necelé) ano ne 2, děti doma, rodina 1 dítě 

Kousky mládence 

Ferdy Mravence 
Sekora 1970-1971 20, 21 strip ano 6 1 ne verše 

1, mimo 

kat. 
mikro problémy 

Robot Miki Miller 1965-1969 19 seriál ano 6+1 1 ne ano 2, děti 
město, moře, 

dţungle 
problémy 

Sek a Zula 
Neprakta, 

Švandrlík 
1968-1971 19-21 seriál ano 4 - 8/str. 2 ano 

v první 

fázi 
2, děti pravěk problémy 

Bivoj coby Průšová 1969-1971 19-21 strip ano 4-6/str. 1 (necelá) ano ne 2, děti hrad problémy 

Malý Vinnetou Franta 1968-69 19 seriál  ano 5-10+1 1 (2) ano ne 1, dítě divoký západ 1, dospělý 

Siňor 

Bonaventura 
Tofano 

1969: 19/9, 

11, 13, 14, 

17 

19 strip ano 6 1 ne verše 1, dospělý mimo kat. mimo kat. 

                                                 
5
 Čísla časopisu /informace označené *) se nepodařilo dohledat/zjistit. 
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Šibalové, taškáři, 

darebové 

Foltýn, 

Tichý 
1970-71 21 seriál  ano 6/str. 2 ano ne 

2, dítě/ 

dospělý 

Exotika 
Indie, Rusko 

mimo kat. 

                          

Popletov: Péťa 

kontra 
Kýn 1969-71 19-21 strip ano 6/str. 1 (necelá) ano ne dítě mimo kat. mimo kat. 

Kraken 
Souček, 

Ressel 
1971 21, 22 

seriál-

dobrodruţný 
ne 7/str. 2 ano ne  dospělí moře   

Nečekaná 

záchrana 
 *) 

1969: 19/19, 

19/20 
19 

seriál-

dobrodruţný 
ne 6/str. 5 ano ne dospělí moře příroda 
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Příloha č. 2: Pozice komiksů v ročníku 19 (tabulka) 

ročník 

19 str.1/2 str.4-5 str.8-9 str.15 str.23 str.26 str. 28 

19/1 *komiks Kočičárny Kida a Pida Bivoj coby Sek a Zula 

Malý 

Vinnetou  Robot Miki 

19/2   Kočičárny Kida a Pida Bivoj coby Sek a Zula 

Malý 

Vinnetou  Robot Miki 

19/3   Kočičárny Kida a Pida Bivoj coby Sek a Zula 

Malý 

Vinnetou  Robot Miki 

19/4 Bivoj coby/Malý Vinnetou Kočičárny Kida a Pida Sek a Zula     Bivoj coby Robot Miki 

19/5 Malý Vinnetou Kočičárny Kida a Pida Sek a Zula   Bivoj coby   Robot Miki 

19/6   Kočičárny Kida a Pida Sek a Zula   Bivoj coby Malý Vinnetou Robot Miki 

19/7 Sek a Zula Kočičárny Kida a Pida Sek a Zula   Bivoj coby Malý Vinnetou Robot Miki 

19/8   Kočičárny Kida a Pida Sek a Zula   Bivoj coby Malý Vinnetou Robot Miki 

19/9 *komiks Kočičárny Kida a Pida Sek a Zula   Bivoj coby Siňor Bonaventura Robot Miki 

19/10 *komiks Kočičárny Kida a Pida Sek a Zula   Bivoj coby Malý Vinnetou Robot Miki 

19/11   Kočičárny Kida a Pida Sek a Zula   Bivoj coby Siňor Bonaventura Robot Miki 

19/12   Kočičárny Kida a Pida Sek a Zula   Bivoj coby Malý Vinnetou Robot Miki 

19/13   Kočičárny Kida a Pida Sek a Zula   Bivoj coby Siňor Bonaventura Robot Miki 

19/14   Kočičárny Kida a Pida Sek a Zula   Bivoj coby Siňor Bonaventura Robot Miki 

19/15   Kočičárny Kida a Pida Sek a Zula Bivoj coby   Malý Vinnetou Robot Miki 

19/16   Kočičárny Kida a Pida Sek a Zula Bivoj coby Velký Pirát Malý Vinnetou Robot Miki 

19/17   Kočičárny Kida a Pida Sek a Zula   Bivoj coby Siňor Bonaventura Robot Miki 

19/18 *komiks Kočičárny Kida a Pida Sek a Zula   Bivoj coby Malý Vinnetou Robot Miki 

19/19   Kočičárny Kida a Pida Sek a Zula 

Malý 

Vinnetou Bivoj coby Nečekaná záchrana Robot Miki 

19/20 mix komiksů Kočičárny Kida a Pida Sek a Zula   Bivoj coby 

Malý Vinnetou+ 

 Nečekaná 

záchrana Robot Miki 
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Příloha č. 3: Pozice komiksů v ročníku 20 (tabulka) 

ročník 

20 str.1 str. 4-5 str.8-9 str.15 str.19 str.26 str.32 

20/1 Sek a Zula Kočičárny Kida a Pida Sek a Zula   Rex Star Bivoj coby Ferda Mravenec 

20/2   Kočičárny Kida a Pida Sek a Zula   Rex Star Bivoj coby Ferda Mravenec 

20/3 Bivoj coby Kočičárny Kida a Pida Sek a Zula   Rex Star Bivoj coby Ferda Mravenec 

20/4*)               

20/5*)               

20/6*)               

20/7*)               

20/8*)               

20/9   Kočičárny Kida a Pida Sek a Zula Mořští vlci Rex Star Bivoj coby Ferda Mravenec 

20/10 komiks Kočičárny Kida a Pida Sek a Zula Mořští vlci Rex Star Bivoj coby Ferda Mravenec 

20/11   Kočičárny Kida a Pida Sek a Zula Mořští vlci Rex Star Bivoj coby Ferda Mravenec 

20/12   Kočičárny Kida a Pida Sek a Zula Mořští vlci Rex Star Bivoj coby Ferda Mravenec 

20/13 Popletov Kočičárny Kida a Pida Sek a Zula Mořští vlci Rex Star Bivoj coby Ferda Mravenec 

20/14   Kočičárny Kida a Pida Sek a Zula Mořští vlci Rex Star Bivoj coby Ferda Mravenec 

20/15   Kočičárny Kida a Pida Sek a Zula Mořští vlci Rex Star Bivoj coby Ferda Mravenec 

20/16   Kočičárny Kida a Pida Sek a Zula Mořští vlci Rex Star Bivoj coby Ferda Mravenec 

20/17   Kočičárny Kida a Pida Sek a Zula Mořští vlci Rex Star Bivoj coby Ferda Mravenec 

20/18 Bivoj coby Kočičárny Kida a Pida Sek a Zula Mořští vlci Rex Star Bivoj coby Ferda Mravenec 

20/19   Kočičárny Kida a Pida Sek a Zula Mořští vlci Rex Star Bivoj coby Ferda Mravenec 

20/20   Kočičárny Kida a Pida Sek a Zula Mořští vlci Rex Star Bivoj coby Ferda Mravenec 

20/21   Kočičárny Kida a Pida Sek a Zula Mořští vlci Rex Star Bivoj coby Ferda Mravenec 

20/22   Kočičárny Kida a Pida Sek a Zula Mořští vlci Rex Star Bivoj coby Ferda Mravenec 

20/23   Kočičárny Kida a Pida Sek a Zula Mořští vlci Rex Star Bivoj coby Ferda Mravenec 

20/24 mix komiksů Kočičárny Kida a Pida Sek a Zula Mořští vlci Rex Star Bivoj coby Ferda Mravenec 
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Příloha č. 4: Pozice komiksů v ročníku 21 (tabulka) 

ročník 

21 str.1 str.4-5 str.8-9 str.12-13 str.15 str.20-21 str.23 str.24-25 str.27-28 

21/1     Sek a Zula Kočičárny  Ferda Mravenec Rex Star Bivoj coby Šibalové Mořští vlci 

21/2     Sek a Zula Kočičárny Ferda Mravenec Rex Star Bivoj coby Šibalové Mořští vlci 

21/3*)                   

21/4     Sek a Zula Kočičárny  Ferda Mravenec Rex Star Bivoj coby Šibalové Mořští vlci 

21/5   Desetioký Sek a Zula   Ferda Mravenec Kočičárny  Bivoj coby Šibalové Mořští vlci 

21/6   Desetioký Sek a Zula   Ferda Mravenec Kočičárny Bivoj coby Šibalové Mořští vlci 

21/7 Mořští vlci Desetioký Sek a Zula   Ferda Mravenec Kočičárny Bivojova dobrodruţství Šibalové Mořští vlci 

21/8   Desetioký Sek a Zula   Ferda Mravenec Kočičárny Bivojova dobrodruţství Šibalové Mořští vlci 

21/9   Desetioký Sek a Zula   Ferda Mravenec Kočičárny Bivojova dobrodruţství Šibalové Mořští vlci 

21/10   Desetioký Sek a Zula     Kočičárny Bivojova dobrodruţství Šibalové Mořští vlci 

21/11   Desetioký Sek a Zula     Kočičárny Bivojova dobrodruţství Šibalové Mořští vlci 

21/12   Desetioký Sek a Zula     Kočičárny  Bivojova dobrodruţství Šibalové Mořští vlci 

21/13   Desetioký Sek a Zula     Kočičárny  Bivojova dobrodruţství Šibalové Mořští vlci 

21/14   Desetioký Sek a Zula     Kočičárny  Bivojova dobrodruţství Šibalové Mořští vlci 

21/15   Desetioký Sek a Zula     Kočičárny  Bivojova dobrodruţství Šibalové Mořští vlci 

21/16 komiks  Desetioký Sek a Zula     Kočičárny  Bivojova dobrodruţství Šibalové Mořští vlci 

21/17   Desetioký Sek a Zula     Kočičárny  Bivojova dobrodruţství Šibalové Mořští vlci 

21/18   Desetioký Sek a Zula     Kočičárny  Bivojova dobrodruţství Šibalové Mořští vlci 

21/19     Sek a Zula     Kraken Bivojova dobrodruţství Šibalové Mořští vlci 

21/20     Sek a Zula     Kraken Bivojova dobrodruţství Šibalové Mořští vlci 

21/21*)                   

21/22*)                   

21/23*)                   

21/24*)                   
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Příloha č. 5: sémiotická tabulka 

komiks dominantní kód typ narace barevnost typ ideologie pouţité mýty doba trvání ohlas 

Mořští vlci 
narativní/ 

obrazový 

dobrodruţný 

příběh, gag 

barevné, základní barvy 

v kontrastu 
  

kosmonaut, James 

Bond 
(1969)-1971 

střet s cenzurou - 

změna pseudonymu 

Desetioký narativní 
dobrodruţný 

příběh 
černobílé se stínováním 

komunistická, 

orientalismus 
  1971 

zastaven aţ druhý 

komiks, Kraken 

Rex Star narativní 
dobrodruţný 

příběh 
černobílá linka   kosmonaut, hrdina 1970 

inspirace pro další 

komiksy 

Kočičárny Kida a Pida narativní gag černobílá linka     1968-1971 
inspirace pro další 

komiksy 

Kousky mládence 

Ferdy Mravence 
obrazový gag 

barevné, tlumené odstíny 

základních barev 
komunistická mikrokosmos 1970-1971   

Robot Miki obrazový gag 
barevné, tlumené odstíny 

základních barev 
orientalismus 

technologický 

pokrok, dţin z lahve 
1965-1969 

vydán 2x v 

Knihovničce Ohníčku 

Sek a Zula 
textový/ 

narativní 
gag, bajka 

barevné, tlumené odstíny 

základních barev 
  pravěk 1968-1971   

Bivoj coby obrazový gag barevné, základní barvy   
staré české báje a 

pověsti, středověk 
1969-1971 

získává víc prostoru, 

přizpůsobuje se 

módnímu narativu 

Malý Vinnetou obrazový gag, bajka 
barevné, laděné do 

zemitých odstínů 
  western 1968-1969 knihovnička Ohníčku 

Siňor Bonaventura 
obrazový/ 

textový 
gag 

barevné, laděné do 

světlých barev 
  

commedia dell‟arte, 

peníze/bohatství 
1969 zastaven po pěti dílech 

Šibalové, taškáři, 

darebové 

textový/ 

ideologický 
bajka 

barevné, velký podíl 

černé a bílé 

komunistická, 

orientalismus 
  1970-1971   

 


