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Anotace

Tato bakalářské práce analyzuje český kultovní časopis Živel v období 2009 až 2012. Živel u 

nás vychází už téměř dvacet let (od roku 1995) a má pověst kontroverzního a 

problematického periodika. Práce se zaměřuje na vývoj periodika s ohledem na historii 

časopisu, tematickou agendu a zařazuje ho do kontextu české časopisecké scény. Práce 

zkoumá také publicistické útvary a stylistická specifika hlavních osobností Živlu v kontextu 

nového žurnalismu a dále provázanost časopisu se současnou alternativní kulturou nebo 

specifickými subkulturami.

Věnuje pozornost také jeho vizuální stránce a představuje konkrétní rubriku Obrázky, jež 

pomocí medailonů a rozhovorů portrétuje zajímavé osobnosti.

Práce se snaží o komplexní charakteristiku a vystihnutí atmosféry kolem časopisu.

Abstract

This bachelor thesis analyses the Czech cult magazine Živel during the 2009—2012 period. 

Živel was established almost twenty years (in 1995) and has a complicated controversial 

reputation. This thesis focuse on evolution of magazine with regard to history, topics and the 

cultural atmosphere. The work concerns with journalistic specifics of Živel in context of new 

journalism. The magazine is strongly linked to alternative culture and subcultures, so this 

topic is also included as well as a description of visual perspective.
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1. Úvod

Časopis Živel je intelektuálně náročné periodikum s komplikovanou pověstí i atmosférou. 

Vychází u nás od roku 1995, kdy vznikl na troskách zanikajícího samizdatového časopisu 

Vokno. Zděděnou stopu undergroundu si nese doposud. Jeho obsah vzniká kombinací 

žurnalistických a uměleckých postupů, přičemž hranice mezi těmito postupy se často stírají, 

jelikož jeho autoři jsou z části umělci a z části novináři. Získal určitou míru specifičnosti

obsahu, ale také publika, které Živel čte, případně navštěvuje jeho akce.

Kromě obsahu je Živel velmi zajímavý i po grafické stránce. Na naší časopisecké scéně

prakticky není žádné jiné médium, které by mělo podobnou obsahovou náplň, přitahovalo 

takto výrazné autory a zároveň experimentovalo se svou grafickou stránkou až k hranici 

čtenosti. 

Ve své práci využívám kombinaci kvalitativní a kvantitativní analýzy. Pomocí kvalitativní 

obsahové analýzy zjistím, čím konkrétně je tento magazín charakteristický a sleduji, jaké jsou 

důvody k jeho zvláštnímu postavení na tuzemské časopisecké scéně. Zajímá mě, jaké 

publicistické žánry a literární útvary se v Živlu objevují, jaká témata si vybírá, čím je jazyk 

tohoto časopisu charakteristický a také se pokusím zjistit, jaká jsou pojítka mezi autory. 

Tematickou agendu tohoto média prozkoumám pomocí kvantitativní obsahové analýzy. 

Zmíněné publikum blíže analyzovat neplánuji. Kvantitativně ale rešeršuji, jak často Živel ve 

svých textech odkazuje na představitele alternativní kulturní scény (případně kolik z nich 

přímo pojednává o subkulturách) a následně diskutované okruhy představím.

Grafická stránka je pro Živel klíčová, přidám i kapitolu s její deskripcí. Výše zmíněné 

postupy jsem aplikovala podrobněji na jedné vybrané rubrice a jejím stručném profilu.

Za účelem této práce analyzuji všechna vydání časopisu Živel v letech 2009 až 2012 (čísla

29 až 36), dostupné teoretické prameny, zabývající se současnou časopiseckou scénou, a také 

obsah dalších dostupných materiálů, jako jsou audio či tištěné rozhovory s tvůrci, které 

přibližují atmosféru a historii časopisu.
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„Kvalitativní analýza slibuje otevřenější možnosti při sběru dat i přínosu nových podnětů, 

přináší s sebou ale i určitou míru subjektivity“,1 která se může projevit při zpracovávání 

obsahu článků a jednotlivých rubrik. Přesto se analyzované texty pokusím interpretovat

především s ohledem na kulturní, historický a společenský kontext.

Práci kvůli přehlednosti dělím do více kapitol, než jsem měla původně v plánu. Kvůli 

velkému množství informací napíši zvlášť kapitolu o výrazných osobnostech Živlu s jejich 

stručnými profily. 

Bakalářská práce obsahuje navíc kapitolu, s níž jsem původně nepočítala, ale při sběru dat 

jsem došla k závěru, že je důležité věnovat se deskripci vzhledu. 

2. Postavení časopisu Živel na naší současné časopisecké scéně

Pilotní číslo Živlu vyšlo v srpnu 1995. Byl to jeden z prvních časopisů u nás, který se 

zaměřoval na streetovou kulturu, nový underground, subkultury, kyberpunk2 a sci-fi 

všeobecně. Redakce sama sebe označovala za technooptimisty (Dokoupil, 2002) kvůli svému 

okouzlení novými technologiemi a vizí budoucnosti. Od tohoto termínu redakce v současnosti 

částečně upustila, protože v době masového rozšíření internetu je prakticky nemožné nadále 

udržovat pozici hlavního referenta o technologických novinkách na trhu. 

Jedním z důvodů založení Živlu byla podle prvního šéfredaktora Ivana Adamoviče

díra na tehdejší časopisecké scéně. „Několik lidí z Prahy a Brna mělo už delší dobu pocit, že u 

nás nevychází časopis pro skutečné mladé lidi, časopis, který by psal o tom, co zajímá nás a 

snad i lidi našeho věku a naladění. Byly tu plátky jako Mladý svět, který byl docela dobrý 

v 80. letech, ale teď si ho čtou moji rodiče v důchodu, nebo vyhraněné hudební časopisy.“3

                                                            
1

TRAMPOTA, Tomáš; VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. s. 19.

2
Specifický žánr science fiction, populární hlavně v 80. a 90. letech. Důležitou roli v něm hrají informační 

technologie, virtuální realita, počítače a umělá inteligence.
3 Po Silvestru přijde postmileniální kocovina. [online]. 1999 [cit. 2014-04-14]. Dostupné 
z: http://kultura.idnes.cz/po-silvestru-prijde-postmilenialni-kocovina-fa0-
/show_aktual.aspx?c=990504_173831_rozhovory_toy
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Živel ale nespadl jen tak z nebe. Jako vzor mu posloužila řada zahraničních médií 

osmdesátých a devadesátých let a také jeden z našich hlavních undergroundových časopisů:

Vokno. 

2.1 Zahraniční časopisy jako model Živlu v devadesátých letech

Jedním z takových modelů byl konkrétně kalifornský magazín o kyberkultuře, Mondo 

20004. Ten vycházel během zmíněných osmdesátých a devadesátých let, měl pověst 

anarchistického, podvratného plátku a jeho hlavními tématy byly právě kyberpunk, 

technologie a také stimuláty5. Na Mondo 2000 pak navázal v roce 1993 americký časopis 

Wired6, který v devadesátých letech posloužil Živlu jako vůbec největší vzor. Wired byl 

podobně zaměřený, ale o něco umírněnější, a proto také stravitelnější pro širší publikum. A do 

výčtu přidám ještě časopis Boing Boing7.

Kromě fascinace technologiemi ale v této době sehrála důležitou roli také nově 

vznikající scéna indie rockových kapel, a to zejména ve Velké Británii. „Nás hrozně ovlivnily 

zahraniční časopisy, a to jak britský i-D8 a Face9, který v devadesátých letech začaly psát o 

britský scéně a o tehdejším hnutí těch independent kytarovek, tak i další časopisy.“10

Živel ale nakonec přece jen vykročil svou vlastní cestou. „Pak jsme si ale uvědomili, 

že my nevycházíme anglicky a nikdy nemůžeme být Wired, ale na chvilku jsme si to 

mysleli.“11

                                                            
4 Původní název byl High Frontiers.
5 Látky či potravinové doplňky povzbuzující činnost mozku (hl. paměť, soustředěnost, inteligenci). Celkem 
vyšlo 17 čísel tohoto časopisu, přestal vycházet v roce 1998.
6 Příloha č. 1. Wired měl svého času přezdívku „Technologický Rolling Stone“ podle legendárního life-
stylového a hudebního časopisu. Vychází dodnes v několika mutacích (pro Německo, Itálii, Velkou Británii a 
Japonsko).
7 http://boingboing.net/, vznikl v roce 1998 jako zine, nyní funguje jako blog.
8 Časopis v Británii vychází od roku 1980, píše o módě, umění a mladé pop kultuře. Založil ho bývalý umělecký 
ředitel Vogue Terry Jones. Je proslulý svou novátorskou typografií a důrazem na fotku.
9 Příloha č. 2. The Face vznikl v Británii rovněž v roce 1980, psal hlavně o módě a kultuře. Od roku 2004 už 
nevychází.
10 PAVLOVIČ, Luboš. Zátiší. In: Radio 1 [online]. 9. 10. 2014. 2014 [cit. 2014-04-05]. Dostupné 
z: http://www.radio1.cz/archiv-poradu/download-list/2-zatisi?stranka=20
11 PAVLOVIČ, Luboš. Zátiší. In: Radio 1 [online]. 9. 10. 2014. 2014 [cit. 2014-04-05]. Dostupné 
z: http://www.radio1.cz/archiv-poradu/download-list/2-zatisi?stranka=20
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2.2 Časopis Vokno

Přes počáteční inspiraci zahraničními tiskovinami byl ale pro Živel největším vzorem 

legendární samizdatový časopis Vokno12, který u nás vycházel od roku 1979 do roku 1995. 

Živel přímo navázal na jeho odkaz a dodnes jeho tradici drží. 

Vokno založil František Stárek, hned dva roky po vzniku bylo ale jeho vydávání 

přerušeno, protože hlavní redaktoři Stárek a Ivan Martin Jirous byli zatčeni a uvězněni. 

Vydávání pokračovalo až po Stárkově propuštění v roce 1985. 

Ve Voknu publikovali undergroundově a samizdatově orientování autoři jako 

například Egon Bondy, Václav Havel, Martin Fendrych, J. H. Krchovský, Jindřich 

Chalupecký, Petr Placák, Vlastimil Třešňák, Věra Jirousová a také zde vycházely překlady 

významných zahraničních autorů jako Charles Bukowski, William Burroughs, Michel 

Foucault, Susi Gabliková a další (Dokoupil, 2002). Celkem vyšlo třicet čísel.

Dokoupil ve Slovníku českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků 

a almanachů Vokno popisuje následovně: „Původně samizdatový časopis pro alternativní, na 

kulturním establishmentu nezávislé projevy literatury, hudby, divadla, filmu, výtvarného 

umění. Vycházel nepravidelně jednou až čtyřikrát ročně (prvních pět čísel bez označení 

titulu), do ukončení činnosti vyšlo 30 čísel, z toho 15 samizdatových. V letech 1982-1984 

časopis nevycházel, protože redaktoři byli vězněni. V samizdatovém období jej vydávali 

František Stárek (pseud. Čuňas) a Ivan Martin Jirous (pseud. Magor), od č. 22 (1991) byla 

vydavatelem Nadace Vokna a časopis vycházel s podporou různých sponzorů.“13

Živel ale nebyl jediný časopis, který se snažil na tradici Vokna navázat. V roce 1995

vzniklo také umělecké revue Divus (Dokoupil, 2002), které ale na rozdíl od Živlu vydrželo ve 

své původní podobě pouze do třetího čísla v roce 1997, a pak se transformovalo.

Zakládající členové Živlu, Klára Kvízová (původní vedoucí grafické sekce) a Petr 

Krejzek (alias Morten) působili ve Voknu jako grafici. Kvízová od čísla 23 a Krejzek se 

                                                            
12 Příloha č. 3.
13

DOKOUPIL, Blahoslav a kolektiv: Slovník českých literárních časopisů, periodických a literárních sborníků a 
almanachů 1945—2000. Vyd. 1. Brno: Host, 2002. s. 285.
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připojil s číslem 27. „Vokno byla taková naše matka a otec dohromady, protože z něj přišla 

naše grafická sekce, která ve chvíli, kdy Vokno přestalo vycházet, hledala nějaký nový 

médium, do kterýho by se pustila.“14

Pavlovičova slova potvrdil i fotograf Václav Jirásek, který se Živlem spolupracuje od 

samého začátku a sehrál v jeho historii důležitou roli. „Vokno byla pro něj [Krejzka] a pro 

Kláru [Kvízovou] získat zkušenost, jak se dělá časák. Ve Voknu si v praxi vyzkoušeli, jak se 

vyrábí časopis. Možná je právě při práci na Voknu napadlo, že by bylo dobré vyrobit vlastní 

časopis.“15

2.3 Brněnská platforma Živlu a umělecká skupina Bratrstvo

Svou roli nejspíš sehrálo také to, že Vokno po celou dobu vycházelo v distribuci na 

více místech republiky, a ne jenom v Praze (Dokoupil, 2002). Petr Krejzek a úzký kruh autorů 

kolem Živlu totiž vzešli z uměleckého uskupení Bratrstvo, jehož platformou bylo Brno.

Bratrstvo vzniklo v revolučním roce 1989 a fungovalo čtyři roky. Jeho členy byli kromě 

Krejzka také umělci Roman Muselík, Zdeněk Sokol a zmiňovaný Václav Jirásek. Skupina ve 

své tvorbě (hudba, grafika, fotografie, poezie atd.) karikovala hrdiny někdejšího systému16, 

jako byli zemědělci, dělníci atp. a nabízela kritický a ironický pohled na estetiku 

socialistického realismu (Haberer et al., 1996).

Václav Jirásek podle bývalého šéfredaktora Živlu Michala Nanoru (vlastním jménem 

Pospíšil) společně s Krejzkem dlouhodobě definoval obrazovou kulturu Živlu17. Jirásek také 

v rozhovoru18 s Dušanem Tománkem potvrdil, že jeho tvorba pro Živel přímo navazovala na 

spolupráci, kterou vedl s Krejzkem (kterého potkal na střední škole v Brně během 

                                                            
14 PAVLOVIČ, Luboš. Zátiší. In: Radio 1 [online]. 9. 10. 2014. 2014 [cit. 2014-04-07]. Dostupné 
z: http://www.radio1.cz/archiv-poradu/download-list/2-zatisi?stranka=20
15 TOMÁNEK, Dušan: Fotografie v časopisu Živel. Zlín, 2013. s. 66. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita 
Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Lucia Kučerová.
16 Příloha č. 4 ukazuje, jakým způsobem skupina stylizovala fotografii.
17 NANORU, Michal. Zrada temného světa. Živel, 2009, č. 30, s. 24. 
18

TOMÁNEK, Dušan: Fotografie v časopisu Živel. Zlín, 2013. s. 66. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita 
Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Lucia Kučerová.
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osmdesátých let) už od dob Bratrstva, fotil také vůbec první obálku Živlu19 a později se 

v periodiku střídavě objevoval a zase mizel. V současnosti pro Živel fotí už spíše výjimečně.

Dalšími významnými autory původem z Brna, kteří s Živlem spolupracují od začátku, 

jsou i umělec David Kořínek a současný šéfredaktor Luboš Pavlovič (LP Fish).

Živel původně vydávalo Sdružení na podporu vydávání časopisů, postupně se z něj 

osamostatnil Dalibor Kubík, který s přestávkou Živel vydává dodnes. „Dalibor Kubík je 

klíčovou postavou, bez něj by se Živel nevydržel tak dlouho a v podstatě ani nevznikl.“20

Sdružení na podporu vydávání časopisů vydávalo kromě Živlu také zmiňované Vokno a další 

významná a specifická kulturní periodika, jako je například Revolver revue (Dokoupil, 2002)

nebo Konserva/Na hudbu (Tománek, 2013).

Prvním šéfredaktorem byl publicista a překladatel (hlavně sci-fi literatury) Ivan 

Adamovič. Ten podle Michala Nanoru stojí i za názvem časopisu, přestože druhá verze 

připisuje autorství hudebníkovi, scenáristovi a dramaturgovi Longinu Albertovi Wdowiakovi 

(Tománek, 2013).

Živel první roky vznikal pouze jako koníček skupiny lidí z Brna a Prahy, a tak 

neexistovala ustálená redakce. „Jelikož Živel děláme ve svém volném čase jako koníček, nedá 

se přesně říci, kdo je redaktorem a kdo jen přispěvatelem. Řekněme, že Živel dělám já, potom 

redaktor Morten, grafici Klára Kvízová, Petr Krejzek21 a občas Marek Pistora, hudební 

redaktoři 4120022 (to je takový vtipný pseudonym) a Honza Babka, a ještě pár dalších lidí, 

kteří se ale nepodílí úplně na každém čísle. Takže je nás plus mínus sedm statečných,“23

vysvětloval v roce 1999 Ivan Adamovič.

                                                            
19 Příloha č. 5.
20

PAVLOVIČ, Luboš. Zátiší. In: Radio 1 [online]. 9. 10. 2014. 2014 [cit. 2014-04-07]. Dostupné 
z: http://www.radio1.cz/archiv-poradu/download-list/2-zatisi?stranka=20
21 Tady se Ivan Adamovič dopustil záměrné mystifikace čtenářů, když oddělil „redaktora Mortena“ a „grafika 
Petra Krejzka“, přestože jde o jednu a tatáž osobu vystupující pod pseudonymem.
22 Jeden z pseudonymů novináře Luďka Staňka, dále užívá například D. A. Rodriguez.
23

Po Silvestru přijde postmileniální kocovina. [online]. 1999 [cit. 2014-04-14]. Dostupné 
z: http://kultura.idnes.cz/po-silvestru-prijde-postmilenialni-kocovina-fa0-
/show_aktual.aspx?c=990504_173831_rozhovory_toy
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2.4 Obnovení Živlu v roce 2009 a současné směřování časopisu

Pevně stanovená redakce neexistuje ani dnes. Tiráž je rozdělena na autory a redakci, 

přičemž pod redakcí jsou vždy uvedena zhruba dvě, maximálně čtyři jména (tedy 

mnohonásobně méně než v kolonce autorů) a z nich jsou stálicemi pouze Morten a LP Fish. 

V některých číslech sledovaného období je doplňuje ještě Benjamin Slavík (č. 30, 32, 33), 

Lubor Benda (č. 33), nebo Ondřej Formánek (č. 30). Čísla 29 a 31 pro změnu v tiráži vůbec 

redakci uvedenou nemají, což odpovídá tomu, jak ji líčí LP Fish.

„My vlastně žádnou redakci nemáme. Tu jsme měli naposledy fakt v

těch devadesátejch letech na Bolzanova dohromady s Revolver Revue a od tý doby se 

částečně nějak scházíme v ReDesignu Petra Krejzka, ve studiu, kde jakoby graficky vzniká 

ten Živel. (…) Ale stálá redakce, to bych neměl odvahu. Je taková jakoby stálá redakční rada. 

Lidi, se kterýma já se radím, (…) do toho patří třeba Ondřej Formánek, Luděk Staněk. To 

jsou lidi, se kterejma já konzultuju nějaký nápady na svoje čísla a který považuju za nějakou 

redakční radu Živlu, by se to dalo říct.“24

Až do roku 2006 Živel vydával zhruba tři čísla ročně. S výtiskem 28, jehož tématem 

byl Queer25, se ale na tři roky odmlčel a vrátil se až s číslem 29 v létě 2009, kdy už v jeho 

obnovu nikdo nevěřil. Vrátil se bez tématu, černobílý, rozsáhlejší, dražší, vážnější a také 

s menší periodicitou. V současnosti vychází zhruba jednou-dvakrát ročně v závislosti na 

financích, časových možnostech a nadšení autorů.

„Živel je back. Když jsme ho před dvěma roky zapíchli, nikdy by nás nenapadlo, že 

s tímto šíleným plátkem zase někdy budeme strašit podivné teenagery nebo pomalu stárnoucí 

agery (…). Skončili jsme s očekáváním, že pokud hibernujeme, určitě se dříve nebo později 

objeví někdo s něčím, co zaplní díru po Živlu (až tak jsme si sami sebe hanebně považovali). 

Sakra. Kromě sympatického Komfortu zaměřeného na retrovizuální vlnu kolem bývalé 

redakce Hype a sebevražedného Mag-Netu nepřišlo nic. Naopak.“26

                                                            
24

PAVLOVIČ, Luboš. Zátiší. In: Radio 1 [online]. 9. 10. 2014. 2014 [cit. 2014-04-08]. Dostupné 
z: http://www.radio1.cz/archiv-poradu/download-list/2-zatisi?stranka=20
25 Zastřešující výraz pro skupinu sexuálních menšin.
26 Morten. Editorial. Živel. 2009, č. 29, s. 2.
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Podle Michala Nanoru je právě Morten tmelem celého Živlu (Tománek, 2013), a je 

pravděpodobné, že po vzkříšení Živlu volal hlavně on, i když dále v textu tvrdí, že nové číslo 

vzniklo spontánně a bez velkých plánů. „Něco jako Živel tady není, a to byl taky důvod, proč 

se Živel v roce 2009 vrátil (…). Takhle už to nikdo nedělá a dělat nebude, protože ta doba 

skončila a my jsme do jistý míry rarita.“27

Je ale zajímavé, že i obnovující číslo 29 opět jasně navázalo na linii Vokna28, přestože 

by se nabízelo, že Živel vystaví zcela novou identitu a někdejší samizdat ponechá pouze 

literárním historikům. Současný trend zapomínání své minulosti tedy v případě Živlu tak 

docela neplatí. „Živel by se dal popsat, jako organismus, který se neustále vyvíjí. Nemyslím 

si, že by se zastavil v určitém bodu a těžil ze svého jména. I když z historie a kořenů 

samozřejmě těžit musíte.“29

Živel má od roku 2000 vlastní webovou stránku www.zivel.com, ta ale až do roku 

2010 prakticky nebyla aktualizována. Za grafickým provedením webu stojí Zdeněk Kvasnica. 

Šéfredaktor Pavlovič právě v on-line provedení vidí možnou budoucnost Živlu, celkové 

opuštění printu ale vyloučil. V červenci 2008 Živel vstoupil i na facebook, jeho fanouškovská 

stránka má přes 3 600 příznivců. Tištěný Živel vychází v nákladu 2000 – 2500 kusů 

v distribuci v České republice i na Slovensku (Morochovičová, 2012).

3. Úloha a autorský styl výrazných publicistů

Živel je médiem výrazných a vyhrocených osobností. Právě autoři mají největší zásluhu 

na jeho problematické pověsti a jasnému vymezení se proti monokultuře. Reprezentace 

hlavních osobností je pro každé médium klíčovou složkou, která dokresluje jeho tvář, a mělo 

by proto mít své typické, výrazné představitele, s nimiž se mohou recipienti identifikovat a 

kteří jim zprostředkovávají informaci.

                                                            
27

PAVLOVIČ, Luboš. Zátiší. In: Radio 1 [online]. 9. 10. 2014. 2014 [cit. 2014-04-07]. Dostupné 
z: http://www.radio1.cz/archiv-poradu/download-list/2-zatisi?stranka=20
28 Pod vedením Ivana Adamoviče vzniklo v roce 1997 také jediné vydání Vokna 2000, které bylo jakýmsi 
technologicky zaměřeným následovníkem původního Vokna. Z plánovaných pěti čísel nakonec vyšlo ale jediné. 
29 JANÍČEK, Jeroným. Zátiší. In: Radio 1 [online]. 9. 10. 2014. 2014 [cit. 2014-04-07]. Dostupné 
z: http://www.radio1.cz/archiv-poradu/download-list/2-zatisi?stranka=20
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„Média nejsou jen aktivními zprostředkovateli reprezentací, leč podílejí se i na 

reprezentaci sebe sama – tím se stávají součástí sociální konstrukce reality a včleňují se do 

sociálního kontextu. Činí tak především prostřednictvím osob, které médium personifikují.“30

Mezi takovými osobami v jednom médiu je zpravidla spojující linka buď hodnot, 

stylu, zájmové orientace atp. Živel konkrétně často mluví o jakési „jednotě ducha“, 

„myšlenkovém souznění“ nebo „společném nadšení“31.

„Ve většině typů produktů závisejí média na známých osobnostech, jež jim slouží jako 

nástroj k tomu, aby navázala kontakt s příjemci. Tyto postavy jsou v mediální reprezentaci 

nadány nadlidskými vlastnostmi a současně příjemně důvěrnou známostí, takže například 

televizní publikum je dokáže integrovat do kruhu svých známých.“32

Neplatí stoprocentně, že by autoři Živlu byli nadáni „nadlidskými schopnostmi“, ale 

za 19 let jeho existence prošla redakcí celá řada autorů, které bychom mohli označit za 

„opinion leadry“ 33. Je skutečně z velké části postaven právě na osobnostech a jistém 

elitářství, kterého při výběru publicistů, ilustrátorů a fotografů drží. 

„Mně kupodivu dost lidí novejch píše, že by chtěli, aby jim v Živlu něco vyšlo. To tak 

jedna ku desíti vychází, že objevíme někoho, kdo je schopnej minimálně jeden text udělat 

strašně zajímavej. Za to může podle mě ta kultovnost. Že hodně zajímavý a vyhraněný typy, 

který se třeba s nikým nebaví, tak pak mají potřebu napsat mail do Živlu, že by tam chtěli 

uveřejnit ňákej text (...). To znamená, že my na sebe stahujeme takový vyhrocený typy, svým 

způsobem mašíbly, který ale dokážou (…) namixovaný v ňákym koktejlu vytvořit strašně 

zajímavej obsah.“34

Vzhledem k přirozené drzosti, otevřenosti a civilnosti jejich projevuju, je patrné, že se 

čtenář autorům cítí ještě blíže (familiárně je přijímá) a díky suverénnosti (až vyhrocenosti 

                                                            
30 BURTON, Graeme; JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. 1. vyd. Překlad Irena Reifová, Kateřina Gillárová, 
Michal Pospíšil. Brno: Barrister, 2001, s. 199.
31

TOMÁNEK, Dušan: Fotografie v časopisu Živel. Zlín, 2013, s. 66-67. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita 
Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Lucia Kučerová.
32

BURTON, Graeme; JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. 1. vyd. Překlad Irena Reifová, Kateřina Gillárová, 
Michal Pospíšil. Brno: Barrister, 2001, s. 199.
33

Ten kdo určuje veřejné mínění, formuje něčí názory.
34

PAVLOVIČ, Luboš. Zátiší. In: Radio 1 [online]. 9. 10. 2014. 2014 [cit. 2014-04-08]. Dostupné 
z: http://www.radio1.cz/archiv-poradu/download-list/2-zatisi?stranka=20
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zmiňované výše) jejich stylu a názorů v něm podvědomě dokáží vzbudit dojem „je to tak, jak 

ti říkám“. Tím se jim role opinion leadrů usnadňuje. „Vytváření kvazidůvěrných vztahů mezi 

médiem zosobněným nějakou známou osobou a příjemci na sebe bere velké množství podob 

od intelektuálního sblížení prostřednictvím kmenového komentátora listu (…), přes opakující 

se postavy moderátorů, využívajících řadu projevů z interpersonální komunikace (…).“ 35

Jednoduše řečeno, to co platí o idolech pop kultury, platí i o tvůrcích mediálního 

obsahu. Jejich podpis pod článkem a vyhraněnost přitahují publikum a zvyšují čtenost stejnou 

měrou jako tváře těch, které umístí na obálku (Burton & Jirák, 2001). V případě časopisu 

Živel se dostáváme do vrstevnatější polohy, neboť můžeme pozorovat dva proti sobě stojící 

modely. Jedni v souladu s touto teorií nekriticky přijímají názory ze stránek Živlu díky důvěře 

a jistému vzhlížení k jeho autorům. Na druhou stranu jsem se pak setkala s přibližně stejně 

velkým vzorkem lidí, kteří stejné názory odmítali z důvodu toho, že jejich autory vnímali jako 

dlouhodobě vymezené určitým směrem, s nímž se neztotožňovali. 

Živel simuluje interpersonální komunikaci zmíněnou výše poměrně výživně. Předně je 

potřeba říct, že publicisté Živlu své čtenáře často přímo oslovují, a to v druhé osobě singuláru 

nebo plurálu. Někdy se do nich strefují, někdy podceňují jejich inteligenční kapacitu (zejména 

v případě autora Jakuba Peřiny, jehož styl je velmi cynický, až pohrdající), jindy k nim pro 

změnu promlouvají jako ke svým přátelům a předávají jim „dobře míněné“ rady.  Do svého 

sdělení vkládají emoce a vstupují do osobní roviny. Občas bývá těžko rozpoznatelné, jestli

autor ještě pořád mluví ke čtenáři, nebo k sobě samému.

„Oblíbenej magor Von Trierer došel k tomu, že detox někdy může bejt konečná. Chce 

vám jenom říct, že někdy se už osobní průser nedá řešit, že někdy už je na všechno pozdě.“36

„V určitym momentě je už úplně jedno, co uděláš.“37

Dalším styčným bodem je, že publicisté Živlu často vloží do svého textu (více či méně 

urážlivý) vzkaz svému kolegovi, někdy dokonce přímo přepisují své rozhovory a online 

komunikace. Typické jsou také jednovětné (někdy dokonce jednoslovné) recenze.

                                                            
35

BURTON, Graeme; JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. 1. vyd. Překlad Irena Reifová, Kateřina Gillárová, 
Michal Pospíšil. Brno: Barrister, 2001, s. 201.
36 SLAVÍK, Benjamin. Antikrist. Živel. 2010, č. 31, s. 181.
37 PEŘINA, Jakub. Sunshine: MGKK Telepathy. Živel. 2009, č. 29, s. 164.
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Slavík: „Pop-punk a pláže a holky v bikinách a bůh ví co ještě. Tohle bude bavit 

každýho, kdo nikdy neměl nic proti zákonu třech akordů“. Peřina: „Jo. A kdo v srpnu nepřijde 

na sedmičku38, je buzerant“.39

„Víš co, Benjamine, tuhle nudu si napiš sám, tyvole.“40

„Nějaký chytrák (no, Nanoru) umístil na Facebook scan patnáct let staré recenze na 

pilotní číslo Živlu (…)“41

Přestože jednotliví autoři mají každý svůj osobitý styl, můžeme na stránkách Živlu 

pozorovat fenomén takzvaného nového žurnalismu (new journalism) nebo také gonzo. Jedná 

se o typy alternativní žurnalistiky, které se vyznačují silným individualismem (např. 

používání ich-formy), nadužíváním interpunkce, rozrušením veškerých pravidel a 

balancováním na pomezí umění a novinařiny (Morochovičová, 2012). Tento fenomén je 

patrný zejména v recenzentské rubrice Kompost.     

3.1 Publicistické útvary

Recenze jsou také jedním z publicistických útvarů, na které Živel klade důraz. Bývají 

ostré, a co je zajímavé, někdy dokonce jednoslovné. Dále se objevují také kritiky. Tyto dva 

útvary jsou si podobné, kritika má ale větší rozsah, nahlíží na kritizované dílo z více úhlů 

pohledu a nesnaží se pouze představit dílo, nýbrž komplexně o hlubší porozumění jeho vzniku 

(Osvaldová et al., 1999).

Dále se objevují také velmi rozsáhlé rozhovory, což je publicistický útvar, v němž 

mají partneři jasně stanoveno, kdo klade otázky a kdo je zodpovídá. Nutno dodat, že toto ale 

neplatí v Živlu stoprocentně. Jeho rozhovory bývají spíše dialogem dvou rovnocenných 

osobností, kde se role tazatele a zpovídaného často proměňuje.

                                                            
38 „Sedmičkou“ se myslí známý strahovský klub 007.
39 PEŘINA, Jakub. The Thermals: Now we can see. Živel. 2009, č. 29, s. 169.
40 FRANCOIS. Fyfe Dangerfield: Fly Yellow Moon. Živel. 2010, č. 31, s. 178.
41 MORTEN. Editoral. Živel. 2010, č. 31, s. 2.
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Časté jsou v Živlu také eseje, které představují jeden ze základních útvarů. Autoři 

neusilují o vyčerpávající výklad tématu, ale originálně o něm pojednávají a nevyhýbají se 

dokonce osobním prožitkům, čímž docílí zajímavých závěrů (Hvížďala, 2005).

A dalším častým útvarem jsou také glosy, kde se autoři typicky zamýšlejí nad stavem 

tuzemské hudební scény nebo nabídkou hlavního proudu (např. Karel Veselý nebo Benjamin 

Slavík), dokumenty a scénáře.

3.2 Médium vyhrocených osobností

Jak již bylo řečeno, autoři Živlu bývají velmi výraznými osobnostmi jak stylem, tak 

povahovými rysy, což sice stěžuje komunikaci i práci, na druhou stranu svou rozdílností

garantují rozmanitost časopisu. „Ty lidi, co píšou do Živla, jsou velmi nároční a ty ega tam 

někdy velmi mluví nahlas a je potřeba si s tím poradit.“42

Často se profesně pohybují na rozhraní mezi umělcem a novinářem (protože i kromě 

Živlu se aktivně angažují v kulturním prostředí) a jejich texty mají estetický účinek. Pokud 

bychom se drželi definice, že umění je všechno to, co takový estetický účinek tvoří (Eco,

2009), museli bychom o autorech Živlu tedy přemýšlet spíše jako o umělcích, nežli jako o 

novinářích. Přesnější ale bude, když řekneme, že se v osobnostech Živlu zkrátka protínají tyto 

dvě roviny. 

Oni sami se vymezují proti takzvaným „oficiálním“ novinářům (pod čímž můžeme 

rozumět publicisty a zpravodaje z celoplošných médií) a přiznávají, že čím vyhrocenější 

reakce či recenzi sklidí, tím jsou spokojenější. Na druhou stranu je třeba říct, že většina z nich

publikovala nebo publikuje i v takových médiích, jako je Reflex, idnes.cz, Lidové noviny, 

Respekt apod. Šéfredaktor Luboš Pavlovič dokonce několik let pracoval v České televizi.

„To mělo hodně špatný ohlasy (…), že jsme vlastně parta zdrogovaných, pražskejch 

snobů, co v tom hledají něco jinýho, než co v tom je. Ale já si myslím, že tyhle vyhrocený 

reakce udělaly z Živlu kult a samozřejmě taky to, že vždycky Živel tvořily jakoby velmi silný 

                                                            
42

PAVLOVIČ, Luboš. Zátiší. In: Radio 1 [online]. 9. 10. 2014. 2014 [cit. 2014-04-15]. Dostupné 
z: http://www.radio1.cz/archiv-poradu/download-list/2-zatisi?stranka=20
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osobnosti, který dneska pracujou v různých médiích na různých stranách barikády,

v Respektu, Reflexu… A vždycky na sebe stahovaly ňáký ohlasy. “43

Nicméně Živel se i přes časté negativní ohlasy snaží udržovat nastavený standard 

kvality a autoři svou příslušnost k němu berou mnohem víc jako výsadu než jako přivýdělek. 

„Řada lidí k tomu přistupuje s obrovským respektem. Za ty čtyři roky, co to dělám, 

mám několik autorů, se kterýma komunikuju, že bych chtěl text a oni mi říkají, že to ještě 

pořád není pro Živel dost dobrý, což se mi hrozně líbí. To se mi nikdy nestalo v žádným

médiu, ve kterým jsem pracoval, a velmi si toho vážím.“44

3.2.1 Morten

Nejdůležitější osobou časopisu je zakládající člen a art director Petr Krejzek alias 

Morten. Vystudoval grafiku na Vysoké škole uměleckoprůmyslové a vede úspěšné designové 

studio ReDesign (jehož členkou je i Klára Kvízová). Krejzek v Živlu fungoval i jako 

šéfredaktor, v současnosti má tedy na starosti grafickou podobu a pod pseudonymem Morten 

také přispívá.

Jeho velikým tématem jsou komiksy a sci-fi, takže většinou dělá rozhovory 

s představiteli komiksové scény. Michal Nanoru Mortena označil za „romantika z paneláku“45

a vizionáře, který má čich na ducha doby a dokáže předvídat. V rozhovoru s Dušanem 

Tománkem o Mortenovi řekl: „On je vizionář, on má čich na to, co se stane. On prostě ví 

nějakým způsobem, nedá se na to stoprocentně spolehnout, ale on je schopný dobře vycítit ty 

vlny, co se děje. (…), prostě Morten je vizionář, to ti říkám bez jakýchkoliv uvozovek, prostě 

je to tak.“46

Podobně vystihuje v rozhovoru Mortenovu osobnost a nepostradatelnost pro Živel i 

Jirásek: „Petr má na to neuvěřitelný čmuch. Pamatuju si ho, jak přišel poprvé v roce 1980 
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PAVLOVIČ, Luboš. Zátiší. In: Radio 1 [online]. 9. 10. 2014. 2014 [cit. 2014-04-15]. Dostupné 
z: http://www.radio1.cz/archiv-poradu/download-list/2-zatisi?stranka=20
44

PAVLOVIČ, Luboš. Zátiší. In: Radio 1 [online]. 9. 10. 2014. 2014 [cit. 2014-04-15]. Dostupné 
z: http://www.radio1.cz/archiv-poradu/download-list/2-zatisi?stranka=20
45 NANORU, Michal. Zrada temného světa. Živel. 2009, č. 30., s. 24.
46 TOMÁNEK, Dušan: Fotografie v časopisu Živel. Zlín, 2013, s. 73. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita 
Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Lucia Kučerová.
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v nějakých velkých bílých teniskách (…). Na uších měl walkmana a četl si divnou knížku. 

Tehdy poslouchal ELO, ale pak byl rychlý přechod: ve dvaaosmdesátým přinesl Japan. 

Dneska na to koukám, to byly rok starý desky! (…) Nevím, kde to Morten bral.“47

Kromě komiksu píše také o undergroundu a hudební scéně devadesátých let.

3.2.2 LP Fish

Dalším důležitým autorem období 2009 až 2012 je nynější šéfredaktor a 

spoluzakladatel Živlu Luboš Pavlovič (LP Fish). Ten zastává šéfredaktorskou pozici od roku 

2010 (tedy od čísla 32) jako čtvrtý v pořadí po Ivanu Adamovičovi, Michalovi Nanoru a Petru 

Krejzkovi.

Pavlovič pochází z Brna, kde vystudoval Masarykovu univerzitu, a po té přispíval 

do řady médií jako Respekt, Reflex, Literární noviny, Aktuálně.cz nebo třeba idnes.cz. 

Pavlovič také několik let pro Českou televizi připravoval dnes už téměř zapomenuté, ale ve 

své době velmi populární hudební pořady jako Paskvil48 a Pomeranč, dva roky také režíroval 

živé vysílání Dobrého rána z Brna. Má za sebou rozmanitou režisérskou, producentskou a 

dramaturgickou zkušenost 

Pavlovič se podobně jako Morten zajímá o komiks, dále animovaný film a hlavně 

kybernetiku. Píše také o současné brněnské klubové scéně. Ve sledovaném období pracuje 

hlavně na rozhovorech nebo medailonech zajímavých, nových umělců. Pavlovič je 

zodpovědný za hlavní téma čísla a také výběr otištěných textů. 

3.2.3 Michal Nanoru

Dalším autorem, kterého je potřeba zmínit, je ještě pořád Michal Pospíšil alias 

Nanoru. Spojení „ještě pořád“ jsem použila z toho důvodu, že počet příspěvků tohoto autora 

do Živlu má ve sledovaném období klesající tendenci. 

                                                            
47 NANORU, Michal. Zrada temného světa. Živel. 2009, č. 30, s. 26.
48 Na legendárním Paskvilu se podílel dokonce 8 let (1997-2005) jako redaktor, režisér a moderátor.
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Nanoru vystudoval žurnalistiku a mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity 

Karlovy. V Živlu působil jako šéfredaktor, nyní už přispívá pouze jako autor. Na první pohled 

se zdá, že ztrácí s časopisem kontakt, možná se i distancuje a z jeho výpovědi v rozhovoru 

s Dušanem Tománkem je patrná jakási hořkost nad směřováním či současnou podobou Živlu.

„Já jsem skončil, protože mě to už vůbec nezajímá, já si to neotevřu, já si to nepřečtu, 

já si to jenom prolistuju, ale vůbec to na mě nepromlouvá.“49

„Mě to jako vůbec nezajímá, (…) v té době to bylo dobrý, když to bylo jediný. To ti 

říkám, to že Živel je obžaloba tohoto světa.“50

Nanoru proslul na počátku své kariéry hudebního publicisty jako typický představitel 

zmiňovaného nového žurnalismu u nás. Jeho texty byly velmi subjektivní povahy, 

nekompromisní a sarkastické. Bez obalu pojmenovává věci, které jsou pro většinu čtenářů 

nepřijatelné.

„Ale ta úplně nejběžnější výčitka, radkobrousilovská,51 je to, že vypadaj líp než vy a 

chovají se podle toho.“52

Nanoru bývá označován za nejtalentovanějšího autora své generace a aktivně 

participuje na současné (pražské) kulturní scéně. Díky širokému záběru a zálibě v mapování 

aktuálních trendů a pop kultury, je jedním z autorů, kolem nichž se neustále něco děje. 

V poslední době sklidil úspěch s výstavou fotografických momentek Only the Good Ones 

v pražském Rudolfinu, na níž se podílel jako kurátor. 

Fotografie je také jeho velikým zájmem a s ohledem na jeho články a překlady 

uveřejněné v Živlu v rozmezí 2009 až 2012, se dá vysledovat, že Nanoru patří mezi fanoušky 

Newyorské školy fotografie, kterou ve Spojených státech amerických reprezentovali takoví 

fotografové jako Robert Frank, Diane Arbus, William Klein a jiní (Foster, 2007).

                                                            
49 TOMÁNEK, Dušan: Fotografie v časopisu Živel. Zlín, 2013, s. 73. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita 
Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Lucia Kučerová.
50 TOMÁNEK, Dušan: Fotografie v časopisu Živel. Zlín, 2013, s. 73. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita 
Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Lucia Kučerová.
51 Radek Brousil – dlouholetý fotograf Živlu.
52 NANORU, Michal. Co to byl hipster? Živel. 2009, č. 34, s. 123.
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Nanoru má podobně jako „vizionář“ Morten obrovský čich na to, jaké trendy k nám 

přijdou a co si společnost (nebo lépe jistá její sorta) bude žádat. Dokáže nasměřovat pozornost 

k zajímavým, okrajovým tématům, stejně jako se „přiživit“ na tom, co aktuálně funguje ve 

světě.

Kromě hudby a fotografie se Nanoru celkově zajímá o umění a fungování subkultur. 

K tomuto tématu mu ve spolupráci s publicistkou Martinou Overstreet vyšla v roce 2010 

kniha Zde jsou psi, která pojednává o vizuálním stylu současných kapel. Jeho druhým 

nedávným projektem (2013) tohoto charakteru je vizuálně velmi zajímavá kniha Prkýnka na 

maso jsme uřízli, která pro změnu mapuje vývoj skatebordingu v předrevolučním 

Československu.

3.2.4 Benjamin Slavík

Tento autor přišel do Živlu až po zmiňované pauze v roce 2009 ani ne jako 

pětadvacetiletý, čímž si vysloužil titul nejmladšího novináře, který s Živlem dlouhodobě 

spolupracuje. Benjamin Slavík publikoval v řadě médií, jako je hudební časopis Rock & Pop, 

Respekt, čtrnáctideník A2, idnes.cz, musicserver.cz a další.   

Slavík do Živlu píše hlavně o hudbě (přičemž se typicky zajímá o produkci 

nezávislých hudebních labelů, jako je třeba americký 4 AD, Matador nebo Sub Pop53), filmu a 

literatuře. V některých číslech mívá nejvíce článků ze všech autorů. 

Jeho styl psaní je výrazný a naprosto odlišný od ostatních autorů Živlu. Časté

srovnávání tohoto autora se starším Michalem Nanoru není navzdory některým styčným 

bodům (tj. výrazná obraznost, subjektivita a nekompromisnost) podle mého názoru na místě. 

Slavíkovy texty nesou beletrizující prvky, autor má širokou slovní zásobu a používá neotřelá 

pojmenování. Někdy se ale příliš nechává pohltit osobností nebo dílem, o nichž píše. Zejména 

                                                            
53 Což je mimochodem nahrávací společnost, která na přelomu osmdesátých a devadesátých let krachovala, 
dokud nevydala první album legendární seattelské skupiny Nirvana, Bleach (1989). Sub Pop vydává dále hudbu 
Mudhoney, Soundgarden, The Jesus and Marychain a jiných slavných grungeových kapel seattelské scény.  Nyní 
vydává populární indie kapely a interprety, jakou jsou Beach House, Foals, Dum Dum Girls a opravdu mnoho, 
mnoho velmi zajímavých dalších jmen nezávislé scény uplynulých pár let. Dá se říct, že Sup Pop se z původně 
malého skomírajícího labelu proměnil v indie kult. Existuje od roku 1986.
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při interpretaci hudby využívá abstrakci a niterný popis svých vlastních pocitů z ní (případně 

atmosféry, kterou mu navozuje). Občas působí pateticky, ale nikdy nesklouzává do klišé.

Slavík je mezi tuzemskými hudebními publicisty považován za problematickou a ostře 

vyhraněnou osobnost. V poslední době při tom do Živlu téměř výhradně píše o věcech, které 

jsou mu blízké a působí mu radost. Má zajímavé postřehy, bohužel někdy používá příliš 

mnoho srovnání, která navíc nejsou vždy zcela relevantní. V jeho článcích v Živlu pozoruji, 

že mívá tendenci dávat věcem nálepky jako „čeští Interpol“ 54 apod. Slavík do jisté míry 

reflektuje současnou společnost a v tomto duchu pak klade zajímavější otázky, než jaké na ně 

bývají odpovědi.

„Co by za hranicemi (tj. ne až v Anglii nebo USA, ale klidně ve Vídni) bylo 

normálním středním proudem, je v našem kontextu alternativa. Dochází k šoupavému posunu 

pojmů: alternativu bereme jako avantgardu, mainstream je potom alternativa. (…) Jaké pozice 

u nás mají skutečný mainstream a skutečná avantgarda? (…) Zajímá současná kultura někoho, 

když v Praze na koncert – na indie-scéně vyhlášené kapely – Wolf Parade dorazí cca stovka 

lidí?“55

Další autory, kteří do Živlu pravidelně přispívají nebo ve sledovaném období 

přispívali, jsou pak Luděk Staněk, Ivan Adamovič, Lubor Benda, Jakub Peřina, Nancho, 

Tomáš Pospiszyl, Shaddack, Knoflenka, Aleš Mečíř, Ondřej Formánek, Pavel Vachtl a mnozí 

další.

Vzhledem k tomu, že hodně autorů využívá pseudonymy, někdy ani samotný 

šéfredaktor neví, kdo přesně se skrývá pod přezdívkou Shaddack atp.

4. Tematická agenda časopisu

Tematická agenda Živlu je opět velmi různorodá. Časopis začínal jako periodikum o 

nových technologiích a kyberkultuře, čehož se drží dodnes, postupně se ale více začal zajímat 

                                                            
54 Americká indie rocková kapela.
55

SLAVÍK, Benjamin. Invence je nuda. Živel. 2010, č. 31, s. 48.
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o domácí kulturní a politickou scénu. Hlavním pojítkem témat byla opět jistá vyhrocenost a 

touha překvapit čtenáře i odborníky, a pak takzvaný overground (což je termín, který si 

vymyslel Živel) v opozici proti monokultuře. „Overground against monoculture“ je

koneckonců heslo, která má Živel přímo na obálce (čímž opět navazuje na Vokno, které neslo 

podtitul „Časopis pro druhou a jinou kulturu“). 

„My jsme se nesnažili popisovat scénu, ale tvořit ji, dávat jí rámce. A nějak ji 

obohacovat o témata, na který lidi nebyli zvyklí. Málokdo byl připavenej na časopis, že na 

jedný straně bude téma, jako jsou pornoamatéři nebo pedofilové, a na druhý straně bude 

rozhovor s vědcem, jako je Josef Kelemen. A ten mix finální někoho pobuřoval, ale někoho 

zase bavil.“56

Živel se snaží zakonzervovat do jednoho čísla zvláštní směs kultury a různých 

společenských oblastí, zejména vedle sebe stojí autentická kultura a pohled na nové 

technologie (přestože už nepředstavuje novinky, jak jsem zmínila výše). Jednotlivé články 

pak zastřešuje hlavní téma čísla, které je reflexí nějakého aktuálního společenského tématu.

O výběru tématu se šéfredaktor Luboš Pavlovič radí s Petrem Krejzkem, Daliborem 

Kubíkem a slovo má také Benjamin Slavík. Ve sledovaném období to byla témata: 

apokalyptici a konspirátoři (č. 30), „teorie svinstva“ (č. 31), autentická kultura57 (č. 32), 

devadesátá léta (č. 33), kapitalismus a okultismus (č. 34), český sen (č. 35) a dětství (č. 36). 

Pouze startující číslo 29 téma nemá (viz výše). Někdy se stává, že je téma vymyšleno i roky 

dopředu, ale odsouvá se (např. ku prospěchu aktuálního dění), a redakce se k němu vrátí až 

třeba po třech letech. 

Celkově se dá říct, že Živel je sám o sobě velmi aktuální, nebojím se říct, že 

v některých otázkách i o krok napřed před ostatními časopisy. Snaží se reflektovat nová, 

mladá jména umělecké scény, která se často točí kolem škol jako HAMU, DAMU, FAMU 
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PAVLOVIČ, Luboš. Zátiší. In: Radio 1 [online]. 9. 10. 2014. 2014 [cit. 2014-04-25]. Dostupné 
z: http://www.radio1.cz/archiv-poradu/download-list/2-zatisi?stranka=20
57 Živel přesně nespecifikuje, jaká bývají témata daného čísla. V editorialu se jich přímo, ale mnohem častěji 
nepřímo dotkne, a tak je možné, že termín „autentická kultura“ není jako téma úplně přesný. Navíc tento pojem 
je tak nějak symbolický pro Živel celkově, ne jen pro toto číslo.
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nebo UMPRUM. Zároveň sleduje, o čem se mluví v zahraničí (především na webech typu 

Pitchfork58). Obecně mám vysledováno, že to čemu Živel věnoval pozornost třeba v zimě 

2011, získává u nás největší popularitu a pozornost až třeba s dvouletým odstupem. Například 

v čísle 36 přinesl Živel rozhovor s tehdy ještě anonymním hudebníkem vystupujícím pod 

pseudonymem Kittchen. Dnes už víme, že se jedná o umělce Jakuba Königa, který 

v umělecké sféře sklízí uznání nejen kritiky, ale i posluchačstva. Živel na jeho kvality 

upozorňoval ještě v době, kdy nikdo netušil, kdo se skrývá za jeho typickou černou

kuchařskou maskou, a největší popularity se mu dostává vlastně až teď59. To je ale jen jeden 

příklad za všechny, Živel má své objevy nejen v hudební branži, ale také na poli literatury, 

komiksu atp. Pokud bych to měla zjednodušit oblíbenou živlovskou premisou, řekla bych, že 

co bylo pro Živel aktuální v roce 2010, (ne)přijme většina společnosti až v roce 2013.

V žádném případě se ale nejedná o programové odmítání starého. Živel se jenom rád 

pouští na neprobádané a časem neprověřené pole a uvědomuje si, kolik nových uměleckých 

počinů každoročně vzniká. Proto selektuje a píše o tom zajímavějším a originálnějším

způsobem, anebo přináší neotřelé pohledy na popkulturu.

V kontrastu s tím se ale často vrací i do doby uplynulých dekád, a to hlavně do

osmdesátých a devadesátých let, s nimiž má silnou spřízněnost. Přináší rozhovory s disidenty 

a hybateli někdejší undergroundové scény, jako je například Jan Zajíček z DG 307 nebo byl 

Ivana Martin Jirous (+2011), který poskytl Živlu svůj poslední veliký rozhovor (Živel č. 29).

Živel kromě naší scény píše také o velkých a aktuálně „in“ centrech evropské a 

světové kultury. Pozornost věnuje hlavně New Yorku, Berlínu a Londýnu. Témata z New 

Yorku pokrýval v průběhu svého tamějšího pobytu Michal Nanoru.

5. Provázanost s alternativní kulturní scénou a subkulturami

Živel aktivně sleduje klubovou scénu v Česku (což neznamená nutně jenom hudbu), 

ale i po Evropě a jinde ve světě. V Berlíně jsou střediskem alternativní kulturní scény zejména 

čtvrti Kreuzberg, Fridrichsein a Mitte, v New Yorku je to Williamsburg a Londýně Cambden 

                                                            
58 Server www.pitchfork.com píše hudební recenze, nevětší pozornost věnuje nezávislé scéně.
59 Příloha č. 6. Na konci roku 2013 si vysloužil nominaci na hudební ocenění Apollo.
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Town. Přinesl ale i zajímavý vhled do podstatě méně zmapované alternativní polské kultury 

(Živel č. 36). 

Živel byl a je „scénotvorný“ sám o sobě, což znamená, že kolem sebe vytváří a 

sdružuje specifickou kulturní scénu. Podle šéfredaktora Luboše Pavloviče má z jiných našich 

časopisů tuto schopnost pouze kulturní čtrnáctideník A260.

Kultura všeobecně má socializační funkci a nabízí referenční rámec i určitý způsob 

pohledu (Smolík, 2010). Kultura určité skupiny je pak specifickým fenoménem a specifickým 

způsobem života vyhraněné sorty lidí (Smolík, 2010). Jednoduše řečeno, tito jedinci se 

chovají mentálně i zjevně způsobem, který může pozorovat i ten, kdo stojí vně takové 

skupiny. Velmi důležitá je v tomto ohledu symbolika (což může být např. oblečení, účes, 

tetování), dále pak rituály, sdílené názory, ale i řeč (Smolík, 2010). Sociologie používá už od 

čtyřicátých let minulého století termín subkultura. 

Tento termín postihuje „určité zvláštnosti souboru kulturních prvků typických pro 

menší vyhraněné skupiny (…). Tyto zvláštnosti dosti podstatným způsobem odlišují danou 

skupinu a její kulturu od ostatních skupin a jejich kultur či od celkové kultury v daném 

prostoru.“61 Vzhledem k velkému množství a odlišnostem neexistuje jednotná definice, která 

by všechny subkultur shrnula a zastřešila. 

Na problematiku této kapitoly ve spojitosti s časopisem Živel, ale sedí Bellova 

(Smolík podle Bella, 2010) charakteristika, že subkultury v kontextu dominantní kultury tvoří 

svět sám pro sebe. Předpona „sub“ naznačuje tuto svébytnost oproti mainstreamu, zároveň 

v sobě ale nese mírně pejorativní a objektivně zcela nesprávné poselství, že se jedná o 

kulturní fenomén s nižším významem nebo hodnotou. Proto se tomuto termínu někteří autoři 

vyhýbají. Pravdou ovšem je, že subkultura je pro některé členy dominantní kultury vnímána 

jako prostor pro „deviantní kulturu“ (Baker, 2006), a tímto způsobem bývá někdy nahlíženo i 

na Živel. 

Scéna, kterou žije a tvoří Živel, nese znaky subkultury. Co se týče hudební scény, je tu 

patrné určité „elitářství“, kde hlavní slovo mají tuzemské promotérské skupiny jako AM 180 
                                                            
60

PAVLOVIČ, Luboš. Zátiší. In: Radio 1 [online]. 9. 10. 2014. 2014 [cit. 2014-04-25]. Dostupné 
z: http://www.radio1.cz/archiv-poradu/download-list/2-zatisi?stranka=20
61 SMOLÍK, Josef: Subkultury mládeže. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010, s. 34.
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Collective62, Bohemian Like You, nebo Bleeding Ear, které pořádají akce a koncerty typicky 

v prostorách MeetFactory, NoD, ve strahovském klubu 007, což jsou také nejznámější kluby, 

kde se tato scéna sdružuje. „Protože Strahov je symbolem páchnoucího undergroundu, NoD 

toho voňavého.“63

Těmto promotérům se daří do Česka přivézt zajímavé interprety světové nezávislé 

scény. Ne zřídka na ně ale v Praze dorazí maximálně 150 platících, a to ze dvou důvodů.

Současný trend vykazuje pokles návštěvnického zájmu o živou hudbu v klubech a druhým 

faktem je, že jsou jejich jména vesměs známá pouze subkultuře, o níž je teď řeč. V důsledku 

to ještě umocňuje zmiňované elitářství a uzavřenost onoho „světa sama pro sebe“.

Živel se nicméně pokouší ukázat, že i na naší scéně existují skutečné poklady a že i 

Praha může být trendy (Slavík, Živel, 2009). Šéfredaktor Pavlovič dokonce považuje českou 

scénu v evropském kontextu za zcela unikátní. „Já si myslím, že něco jako nezávislá scéna už 

vůbec neexistuje. Mám ale rád pojem autentická kultura.“64 Právě tuto autentickou kulturu, jíž 

LP Fish popisuje jako něco, co vzniká bez objednávky a touhy po přijetí, chce Živel 

podporovat.

Živel často píše přímo o subkulturách, nebo se o nich v textech zmiňuje. V čísle 34

Michal Nanoru přeložil rozsáhlý úryvek z knihy „Co to byl hipster?“65 autora Marka Greifa

vysvětlující, jak název napovídá, kdo to je hipster, a doplnil ho vlastním úvodem. Subkultura 

hipsterů je v posledních letech (u nás přirozeně s určitým zpožděním) hodně diskutovaná a 

tento nadužívaný termín získal postupně pejorativní nádech. Společnost hipstery označuje za 

rozmazlené, povrchní děti závislé na moderních technologiích, které se snaží ze společnosti 

vyčlenit bizarním zevnějškem. Podle názoru většiny se vymezují násilně a nepřirozeně. Jako 

každá jiná generalizace, i tato má samozřejmě slabiny.

Nicméně komunita hipsterů (i když spíše než o komunitu se jedná o životní styl 

poměrně široké a rozmělněné skupiny lidí) je s Živlem spjata. Poslouchají právě „tu“ hudbu, 

                                                            
62 Kolem tohoto kolektivu vznikl v roce 2009 hudební festival Creepy Teepee.
63 SLAVÍK, Benjamin: Praha je trendy. Živel. 2010, č. 32, s. 11.
64

PAVLOVIČ, Luboš. Zátiší. In: Radio 1 [online]. 9. 10. 2014. 2014 [cit. 2014-04-28]. Dostupné 
z: http://www.radio1.cz/archiv-poradu/download-list/2-zatisi?stranka=20
65

Příloha č. 7.
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sdružují se ve zmíněných klubech, vyznávají určitou kulturu odívání a žijí kulturou a uměním. 

Karel Veselý popisuje v publikaci o současných subkulturách atmosféru následovně.

„Šplhat na strahovský kopec je jistý druh iniciace. Ve stínu spartakiádního monstra se 

zde krčí (…) legendární klub 007. (…) dovnitř se vejde stěží sto lidí. Tísnit se mezi nimi má 

ale nesmírnou cenu v měně kulturního kapitálu – platidlu, které se dá směnit za status a 

společenskou relevanci v minivesmíru klubového cool. Ta neznámá kapela, jež se sem 

přikodrcala na cestě mezi Berlínem a Vídní (…), se možná za pár měsíců bude hřát na výsluní 

slávy – což znamená, že o ní budou psát blogy, internetový trendsetteři jako Pitchfork (…)“66

Termín hipster má při tom kořeny už v padesátých letech minulého století a označoval 

bělošské fanoušky černošského jazzu a jejich způsobu života. Dnešní hipstři ale čerpají 

symboliku i z dalších subkultur (plus se maximálně vyžívají v retru), a tak ve výsledku působí 

jako ironický hybrid (Veselý, 2010). Inklinování k alternativě, svébytnosti, vymezování se, 

ale zároveň nepouštění se do typické kontrakultury a „kolaborování“ s hlavním proudem je to, 

co hipsteři sdílí s Živlem. Ostatně Veselý tvrdí, že prvními hipstery u nás byli právě hudební 

novináři z menšinových médií v devadesátých letech, již okázale pohrdali masovým vkusem 

(Veselý, 2010). Spojující linka je tedy poměrně výrazná, i když samozřejmě víme, že tu Živel 

byl před hipstery a bude tu pravděpodobně i po té, co tato módní vlna opadne.

Další subkultura, která se prolétá celým Živlem, je underground. Autoři Živlu jsou

buď napojeni na osobnosti undergroundu, nebo z něj sami vzešli. Tato tendence udržovat 

underground při životě i téměř 25 let po revoluci mi přijde zajímavá. V Živlu se objevují

rozhovory (nejčastěji v rubrice Mezihled) s někdejšími undergroundovými hudebníky, 

básníky, výtvarníky a jinými osobnostmi. Kromě zmiňovaného Ivana Martina Jirouse, jehož 

pojila přátelská vazba s vydavatelem a manažerem Živlu Daliborem Kubíkem, se na stránkách 

magazínu objevil také Pavel Zajíček (DG 307), Ivo Pospíšil (Garáž, DG 307), Milan Knižák 

(Aktual) a další.

Underground měl podle Jirouse usilovat o naprostou tvůrčí svobodu a nepodvolení se 

establishmentu. „Je lepší nehrát vůbec, než hrát hudbu, která nepramení z hudebníkova 

                                                            
66 VESELÝ, Karel. Hipsteři: Člověkem ve věku ironie. In: 518,, Vladimir. Kmeny: [současné městské 
subkultury. 1. vyd. V Praze: Yinachi, 2011, s. 495.
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vlastního přesvědčení. Je lepší nehrát vůbec než hrát to, co si přeje establishment.“67 Živel ale 

čistě undergroundovým časopisem nikdy nebyl. „Není doufám komerční ani undegroundový 

(…). Je kdesi mezi popem a alternativou, při čemž dělící (…) je dost nejasná. (…) snad jsme 

časopis pro chytré lidi. V tom se mimo jiné lišíme od dřívějšího undergroundu, který dal více 

na styl a odlišnost za každou cenu, zatímco inteligence v něm takovou roli nehrála.“68

Jak bylo řečeno, Živel ale dává prostor mnoha subkulturám. Ať už jsou to vyznavači 

heavy metalu, brit popu nebo kultu wicca, komiksový underground, posluchači a interpreti 

progresivní elektro hudby, steam punk, hip hopová scéna, skate, ženská graffiti scéna a jiné.

Časopis ale nechce být se skupinami spojován plánovitě. Podle Mortena by si raději ponechal 

svou nepolapitelnost. „Nechceme být časopisem pro všechny, tím spíš pro určité skupiny, 

které by mohl zaměřit nějaký marketingový střelec. (…) Neznamená to, že bychom neměli 

názor. Naopak. Jde nám o to dívat se na kulturu z jiných úhlů, často nezvyklých a 

paranoidních. Koneckonců panaronoiu měl underground vždycky v krvi. (…) Jsme totiž zcela 

mimo. Je třeba zaútočit na monokulturu.“69

6. Profil rubriky Obrázky

Obrázky jsou vedle rubrik Mezihled (rozhovory s osobnostmi), Rytmy (medailony 

hudebních interpretů), Kyberija (o technologiích), Facta Morgana (vyčerpávající eseje) a 

Kompost (recenze) v Živlu jednou ze stálých a léta vedených rubrik. V průběhu let se rozšířila 

a vymezila k portrétování zajímavých osobností, umělců nebo určitého druhu umělecké 

tvorby. Nachází se v druhé polovině časopisu a nabízí intelektuálně náročné i odpočinkové 

čtení.

Obvykle obrázky nabízí čtyři až šest témat z oblasti filmu, literatury, fotografie, 

komiksu, hudby, výtvarných umění nebo představují různá kulturní kontroverzní témata. 

Rubrika nemá své stále autory, nýbrž se na jednotlivých textech podílejí, jak členové redakce 

tak, externisté (Aleš Mečíř, Karel Veselý, David Kořínek, Martina Overstreet apod.). Autoři 

                                                            
67 MACHOVEC, Martin. Pohledy zevnitř: česká undergroundová kultura ve svědectvích, dokumentech a 
interpretacích. Praha: Pistorius & Olšanská, 2008, s. 173.
68 Po Silvestru přijde postmileniální kocovina. [online]. 1999 [cit. 2014-04-14]. Dostupné 
z: http://kultura.idnes.cz/po-silvestru-prijde-postmilenialni-kocovina-fa0-
/show_aktual.aspx?c=990504_173831_rozhovory_toy
69

MORTEN. Editorial. Živel. 2009, č. 29, s. 2.
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jsou různí stejně jako jejich zájmy, a dokonce i literární formy, s nimiž experimentují. To 

přináší jistou nereplikovatelnost témat a unikátnost každého čísla.

Jak již bylo řečeno, v Obrázcích najdeme primárně rozhovory se zajímavými tvůrčími 

osobnostmi nebo jejich medailony. Mohou to být světově uznávaní fotografové jako například 

Robert Frank (kterého v čísle 32 představil Michal Nanoru), nebo celebrity současného filmu 

jako je Jude Law, David Lynch, Tilda Swinton nebo Darren Aronofsky. Živel se v Obrázcích 

věnuje i českým kontroverzním umělcům (např. Ondřej Brody, Mark Ther, David Možný aj.) 

nebo tématům hlavního proudu. Objevil se například komentář k předávání cen Český lev či 

úvaha nad tvorbou a úspěchem režiséra Jana Hřebejka. V takových případech se ale Živel 

snaží na téma dívat z jiné perspektivy, než jakou už před ním nabídla hlavní tuzemská média.

I otázky, které kladou známým oblastem popkultury, se snaží směřovat vždy jinou 

cestou, než by čtenář a mnohdy i zpovídaná osobnost předvídali. V případě rozhovoru 

s Judem Lawem (Živel č. 32, 2010), který se v létě 2010 zúčastnil MFF v Karlových Varech, 

se autoři například ptají na jeho starší alternativní snímky, místo aby se ptali na film, jenž na 

festival přivezl představit. Lawa samotného tyto otázky zaskočily. 

Ž: „My se vás ale chceme, kromě jiného, ptát taky na vaše méně známé filmy (..)“

J. L.: „To je zvláštní. V Karlových Varech se mne nikdo na tyto menší filmy neptal. 

Ostatně skoro nikdo se mě na ně neptá, proto budu rád. Čekal jsem, že na tomto festivalu 

vyhlášeném zájmem o nízkorozpočtové snímky, budou lidé jako vy.“

Ž: „Ale my nepatříme mezi oficiální novináře, ani nejsme kamarádi těch oficiálních 

pozvaných…“

J. L. „Všiml jsem si. Čekal jsem, že lidé, se kterými se ve Varech setkám, budou 

zajímavější a budou se mě ptát na něco jiného než na Hamleta.“70

Citace navíc potvrzuje to, co už bylo zmíněno v předchozích kapitolách, že se autoři 

proti oficiálním novinářům vymezují.

Výběr portrétovaných osobností je v rubrice Obrázky klíčový. Autoři se nebojí oslovit 

prakticky nikoho, na každém tématu hledají zajímavý aspekt a pohrávají si s kontrasty. Vedle 
                                                            
70 FISCHER, Martin. Plavovlasý ďábel. Živel. 2010, č. 32, s. 101.
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fundovaného rozhovoru o kinematografii se zmíněným hercem se tedy o pár stránek dříve 

klidně objeví jiný rozhovor s velmi kontroverzním výtvarníkem, bývalým narkomanem a 

hráčem počítačových her v jedné osobě, Zdeňkem Bittlem.

Lubor Benda71 rozhovor otvírá otázkou „Takže za co jsi seděl?“72, což avizuje, že 

téma interview může být pro někoho nestravitelné a v jiném médiu by asi neprošlo. Otázky i 

odpovědi nasycené slangovými výrazy a žargonem stojí proti britsky uhlazené a sofistikované 

promluvě Juda Lawa jenom o pár stránek dále jako výrazný paradox, který definuje tuto 

rubriku, potažmo celý Živel.

Ž: „Jaká to byla bouchačka?“

Z. B.: „Byl to browning ráže 9 mm, dokonce v ní byl novej zásobník do berety (…). 

Ten zásobník mi jednou spadnul na zem a povolily se v něm nejty.“

Ž: „Pokud jsem to pochopil dobře, tvoje obrazy z cyklu Toxický odpad jsou vyrobený 

nalepováním alobalů po odpařenym heroinu…“73

Rozhovory v Obrázcích jsou buď velmi dlouhé, anebo se klidně vtěsnají na jedinou 

stránku, jako například ten se Zdeňkem Bittlem, z něhož je citováno výše. Jindy bývají 

namísto formy dialogu převyprávěny či dokonce slity do jednoho velmi vyčerpávajícího 

monologu, jako je to v případě amerického fotografa Joela-Petera Witkina, jehož 

autobiografické vyprávění přeložil pro Živel Tomáš Richtr.

Dalším útvarem je přepis veřejné diskuze mezi umělcem a moderátory, s čímž 

přicházel zejména Michal Nanoru během svého pobytu v New Yorku. Účastnil se vernisáží, 

speciálních promítání a akcí podobného charakteru, kde pořizoval exkluzivní materiál pro 

Živel, jenže mnohdy dosahuje až téměř gigantického rozsahu. Příkladem jsou články z diskuzí

(Živel č. 35, 2011) s herečkou Tildou Swinton při promítání filmu We need to talk about 

Kevin (Musíme si promluvit o Kevinovi) nebo s režisérem Gusem Van Santem. 74 Text místy 

doplňuje vlastním komentářem a úvahami, čímž mu dodává na pro sebe typické subjektivnosti 

a zároveň předává zajímavé postřehy. 

                                                            
71 Novinář a profesionál v oblasti nových médií, který s Živlem spolupracuje již od prvních čísel.
72 BENDA, Lubor. Rozhovor se Zdeňkem Bittlem. Živel. 2010, č. 32, s. 93.
73 BENDA, Lubor. Rozhovor se Zdeňkem Bittlem. Živel. 2010, č. 32, s. 93.
74 Proslavil se zejména Oskarovým filmem Milk, dále Neklid, Paříži, miluji Tě nebo Osudové setkání.
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Autoři chodí pro témata i do vzdálené minulosti (když například zkoumají vývoj aktu 

kolem roku 1900 (Živel č. 30, 2009), a hledají (i nacházejí) spojující linku tam, kde na první 

pohled není. Často se totiž objevuje srovnání a propojování naprosto rozdílných filmů nebo 

autorů. Při takových rozborech je ale z textu patrný silný teoretický základ pisatele, schopnost 

zasazovat do kontextu a také znalosti mediální vědy. Vyskytují se například odkazy na teorie 

francouzského sémiotika Rolanda Barthese. Články, které vycházejí v Obrázcích, jsou pak 

charakteristické jistou intertextualitou a mohou mít i vzdělávací funkci. 

Při psaní o tématech jako zmíněný Český lev (text grafického designéra a ilustrátora 

Martina Fischera s titulkem „České kurvení“, Živel č. 29, 2009) nebo tuzemská 

kinematografická záliba v retrospektivních pohledech do normalizačního období, se snaží 

autoři Obrázků opět předkládat kritické myšlení. Na některé čtenáře může takový přístup 

působit jako násilné vymezování se, autoři ale chtějí říct: „Nemusíte s námi souhlasit, pojďme 

se na to ale podívat z druhé strany“.  Hlavním posláním této rubriky je konce konců 

rozšiřování obzorů a předkládání různých pohledů na populární či zcela neznámá témata.

7. Vizuální stránka časopisu

Grafická stránka časopisu Živel je stejně důležitá jako jeho psaný obsah. V průběhu téměř 

dvacetileté historie magazínu se jeho design postupně proměňoval a i díky němu je dnes Živel 

fenoménem, jak ho známe. Grafický designer Živlu Robert V. Novák dokonce v rozhovoru s 

fotografem Dušanem Tománkem uvedl, že Živel považuje za vizuální kód (Tománek, 2013).

„Grafická úprava Živlu tvoří polovinu jeho identity, je téměř stejně důležitá jako texty 

v něm otištěné. Je důležitým rozhraním při prvním kontaktu se čtenářem.“75

Živel patří na tuzemské časopisecké scéně rozhodně mezi dražší tiskoviny. Jeho cena 

se ve sledovaném období posunula od 249 Kč ke 289 korunám76 a jedním z důvodu je právě 

složitější grafické provedení a tím i větší finanční zátěž na tisk a vznik jednotlivých čísel 

                                                            
75 Po Silvestru přijde postmileniální kocovina. [online]. 1999 [cit. 2014-04-14]. Dostupné 
z: http://kultura.idnes.cz/po-silvestru-prijde-postmilenialni-kocovina-fa0-
/show_aktual.aspx?c=990504_173831_rozhovory_toy
76 Tuto cenu si udržuje i nadále.
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vůbec. Živel se totiž už od svého vzniku snaží udržovat vysoký grafický standard a jasně 

rozpoznatelnou tvář.

„Já si troufám tvrdit, že to je písmem. Celé je to tabacem, které vypadá hodně 

konsolidovaně, je to hodně konzervativní, dnes bychom to asi nepoužili. Ten dojem, (..) to 

jsou podprahové věci, kterým normální člověk nerozumí, ale dělají ho tyhle věci,“77

Typografie je v Živlu velmi výrazným prvkem. Každé číslo je doslova nabité různými 

typy písma. „Klára, která udělala první číslo a která jako by nastavila ten režim, je typografka a 

pro ni je hlavně důležité to písmo. A to bylo celou dobu v tom živlu nejdůležitější. Vždycky to 

bylo před fotkou. A často to bylo i před textem,“78

Tím Živel naprosto narušuje pravidla, jaká v typografii vymezil v průběhu dvacátých let 

minulého století Karel Teige, který tvrdil, že forma má být pouze funkcí, nikoliv apriorním 

schématem (Srp podle Teigeho, 2009). Živel si pro jednotlivá čísla většinou nechává vyrobit 

zcela nové písmo.79

Pro rozvoj moderní typografie a její propojení s kulturní sférou byly žně zejména

devadesátá léta, která otevřela zcela nové obzory. „Zajímali jsme se o živé spojení typografie 

s hudbou, architekturou, módou a kulturou vůbec,“80 uvedl výtvarník a legendární hudebník

metalové scény František Štorm

Svými zakázkami na nové typy písma byl Živel ale spíše vzácností. Podle Štorma jsou 

podobné zakázky ojedinělým jevem, protože zasvěcených a typograficky vzdělaných klientů 

je u nás zatím stále málo (Štorm, 2008).

Kromě různé typografie Živel pracuje také s rastry, inverzemi, piktogramy a 

samozřejmě fotografií.

                                                            
77 TOMÁNEK, Dušan: Fotografie v časopisu Živel. Zlín, 2013. 80 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita 
Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Lucia Kučerová.
78 TOMÁNEK, Dušan: Fotografie v časopisu Živel. Zlín, 2013. 80 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita 
Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Lucia Kučerová.
79 ADAMOVIČ Ivan: Po Silvestru přijde postmileniální kocovina, 1999. Idnes [online]. Dostupné z: 
http://kultura.idnes.cz/po-silvestru-prijde-postmilenialni-kocovina-fa0-
/show_aktual.aspx?c=990504_173831_rozhovory_toy  (cit. 19. 3. 2014)
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Velmi důležitá už je ale sama o sobě práce s obálkou. Ta bývá z finančních důvodů 

z celého časopisu také jediná barevná (kromě čísla 32, které má černobílou i titulní stranu a 

barevně otisklo pouze inzerci na zadní straně). V horním levém rohu stránky je logo Živlu81, 

které si od začátku vydávání časopisu udržuje nezměněnou podobu, a nad ním je otištěno 

heslo magazínu „Overground against monoculute“.  To se naopak objevilo až v novějších 

číslech krátce před pauzou v roce 2009. 

Na obálce dále nechybí číslo aktuálního vydání, které nedodržuje žádnou grafickou 

normu, a to je, co se týče pravidelných prvků vše. Živel na titulní stranu zpravidla ani netiskne 

informace o obsahu. Pouze na dvou číslech ve sledovaném období najdeme vypíchnuta hlavní 

jména a témata daného výtisku a jednou se lakonicky pomocí cifry ´90 avizuje, že hlavním 

tématem čísla budou devadesátá léta. Titulní fotografie nebo kresba obvykle odkazuje na 

konkrétní článek uvnitř. Interpretaci a hledání souvislostí ale Živel vzhledem ke své 

tajnůstkářské povaze ve většině případů nechává na svých čtenářích. 

Živel je tištěn na poměrně velkém formátu 29x23 cm a každé číslo má průměrně 160 

stran. Využívá méně poddajný, ofsetový matný papír o standardní časopisecké gramáži 100 až 

135 g/m2. Výjimkou je opět číslo 32, které je na tenčím lesklém papíře.

Co se týče vnitřku, je zajímavé, že se Živel málokdy uchýlí k číslování stránek (stejně 

tak chybělo stránkování i ve Voknu). Ve sledovaném období měla číslované stránky pouze 

čtyři vydání. To je součástí úmyslně komplikované vizualizace, kdy čtenář může mít potíže s 

odlišením textu od pozadí, nebo s rozklíčováním, kde navazuje další odstavec. Tyto praktiky 

byly zřejmé hlavně na začátku a později v období, kdy dělal šéfredaktora Michal Nanoru.

„Zpočátku jsme se trochu nechávali unášet vlastními nápady a grafickými hříčkami až 

do té míry, že to šlo na úkor čitelnosti. Teď už jsme v tomto směru poučenější.“82

Rozsah článků Živel nijak neomezuje. Slovní spojení „málo místa“ u tohoto časopisu 

prakticky neexistuje, klidně totiž otiskne poslední odstavec textu na další stranu a zbytek 

plochy nechá volný83.

                                                            
81 Příloha č. 8.
82 Po Silvestru přijde postmileniální kocovina. [online]. 1999 [cit. 2014-04-14]. Dostupné 
z: http://kultura.idnes.cz/po-silvestru-prijde-postmilenialni-kocovina-fa0-
/show_aktual.aspx?c=990504_173831_rozhovory_toy
83 Příloha č. 9.
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Dalším velmi výrazným prvkem periodika je autorská fotografie či fotografie vůbec. 

Při výběru fotografů je Živel velmi náročný, stálým přispěvatelem je už od devadesátých let 

Adam Holý, fotograf s výrazným autorským rukopisem, který se často věnuje aktu a 

nevyhýbá se ani těm nejotevřenějším a nejexpresivnějším záběrům. Holý přesně zapadá do 

konceptu a atmosféry časopisu, protože Živel často své články prokládá provokativními a 

někdy až perverzními záběry. Živlovské fotografie často demaskují lidskost a krásu a 

předkládají jakousi zvrácenou estetiku. 

Dalšími zavedenými fotografy časopisu jsou Radek Brousil (pod pseudonymem Radeq 

Brousil), Jiří Hroník a jiná mladá jména. Fotografie je v Živlu důležitá i pro to, že často slouží 

jako podklad pro další výtvarnou práci (koláže, podklad pro typografii apod.), což podle 

Michala Nanoru někdy vedlo ke konfliktům.

„A proto jsme často měli i konflikty s fotografy, protože jsme neudržovali ten prostor, 

tu zónu kolem ní. Oni ji používali spíše jako podklad, jako něco co vytváří atmosféru, ale běží 

více méně pod tou typografií a pod textem, spíše než že by bylo vypíchnutý vedle nějak.“84

Kromě profesionálních fotografií využívá Živel i amatérské fotografie, které 

jednoduše postahuje z internetu v nízkém rozlišení, a dále také printscreenů. Ani po vizuální 

stránce se nebrání prakticky ničemu a mnohdy nízkou kvalitou fotografií dokáže vytvořit 

zajímavou atmosféru. Živel ale podle Michala Nanoru nikdy nebyl a není fotografickým 

magazínem.

„Živel není fotografický časopis, dokonce ani neposkytuje fotografii nijak prominentní 

umístění v podobě samostatné fotografické rubriky či samostatného fotografického editoriálu. 

Fotografie v Živlu slouží jako součást systému, podporuje spolu s ilustrací a typografií 

obsahovou náplň čísla. Vzhledem k nastavení specifického grafického systému je možné s 

fotografií v Živlu nakládat velmi širokým a originálním způsobem.“85

Živel svou grafickou stránku dokáže ukázat krásu v ošklivém a naopak. Nijak 

necenzuruje odhalené genitálie, tělesné deformace nebo zachycené lidské utrpení. Jeho fotky 

                                                                                                                                                                                             

84 TOMÁNEK, Dušan: Fotografie v časopisu Živel. Zlín, 2013, s. 69. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita 
Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Lucia Kučerová.
85 TOMÁNEK, Dušan: Fotografie v časopisu Živel. Zlín, 2013, s. 70. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita 
Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Lucia Kučerová.
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působí částečně dokumentárním dojmem, částečně umělecky, jindy se zase pouští do 

odvážných stylizací.86

Časopis také dokáže využít grafiku jako svérázné řešení komplikovaných problémů 

s textem, který například neprojde autorizací. Tak tomu bylo v případě rozhovoru týkajícího 

se nového loga České televize (Živel č. 31, 2010), který nebyl do uzávěrky daného čísla 

schválen, a tak ho Živel otiskl v začerněné grafické úpravě. Ponechal jen vlastní úvod, 

mezititulky a výňatky z veřejně dostupných internetových diskuzí.87

Jak už bylo zmíněno v předchozích kapitolách, Živel také poskytuje velký prostor 

komiksu a články mnohdy doplňuje kreslenými ilustracemi namísto fotografií. Častými 

ilustrátorkami a ilustrátory jsou Magdalena Lindaurová, Eva Maceková, Maria Makeeva, 

Tereza Lochmanová, Martin Groch, Nikkarin a řada dalších.

8. Závěr

Časopis Živel na tuzemské časopisecké scéně funguje s dvouletou přestávkou už téměř 

dvacet let. Po celou dobu kolem sebe vytváří jakousi tajnosnubnou atmosféru a snaží se zůstat 

nepolapitelný jak pro mediální teoretiky, tak pro média hlavního proudu a jeho publikum. 

Živel si vytváří svět sám pro sebe a v důsledku toho je velmi elitářský, co se týče výběru 

autorů a témat. 

V práci jsem představila čtyři nejdůležitější autory, jimiž jsou Petr Krejzek, Luboš 

Pavlovič, Michal Nanoru a Benjamin Slavík. První dva jmenovaní stáli u zrodu časopisu, 

druzí dva jsou pro Živel přínosem spíše svou nápadnou stylistikou a tématy, které v časopisu 

reprezentují. Pro Michala Nanoru je jím fotografie, Slavík referuje zejména o nové nezávislé 

hudební scéně.

Živel má za sebou bohatou historii sahající až do osmdesátých let k samizdatovému 

časopisu Vokno, z něhož vzešla jeho grafická sekce v čele s Petrem Krejzkem a typografkou 

Klárou Kvízovou. V jejich grafické studiu ReDesign také Živel vzniká. 

                                                            
86 Příloha č. 10.
87 Příloha č. 11.
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Odkaz na Vokno je v Živlu velmi patrný a autoři na tuto linii navázali i po zmíněné 

dvouleté pauze. Stejně tak se ale hlásí k odkazu jiných zahraničních časopisů především 

devadesátých let, které psaly o kyberpunku nebo indie rockových kapelách této dekády.

Idea kyberpunku ve spojitosti a nezávislou kulturou (časopis používá spíše pojem 

„autentická kultura“) je pro Živel typická. Vymezuje se proti dominantní kultuře, ale zároveň 

se nesnaží vytvářet čistou kontrakulturu. Prostě jen nabízí nové pohledy, nové podněty a nové 

závěry. 

Živel se nesnaží pokrývat pouze kulturní témata ve smyslu hudby, literatury, 

výtvarného umění apod., nýbrž společenskou tematiku celkově. Nepředstírá objektivitu, 

naopak se jasně vymezuje, i když ví, že se tím z některých kruhů vyčleňuje. Živel ale nejvíce 

ze všeho cení svébytnost a vlastní názor. Čím více je šokující, tím lépe, protože tento časopis 

má v programu znepokojovat. 

Živel často glosuje nebo se zamýšlí nad důvody skomírání české hudební scény a 

významu současného mainstreamu vedle kulturní alternativy. Dvěma externisty, kteří 

podobné glosy v Živlu nejčastěji uveřejňují, jsou publicisté Karel Veselý a Luděk Staněk (pod 

pseudonymem Rodriguez nebo 14200).

Z publicistických žánrů, které se v Živlu ve sledovaném období objevovaly, se 

nejčastěji setkáváme s kritikami, recenzemi (v recenzentské rubrice Kompost), eseje, 

rozhovory (zejména v rubrice Mezihled), ale i zmiňovanými glosami namířenými do prostředí 

české kultury. Rubrika Obrázky, o níž jsem se zajímala podrobněji, zveřejňuje profily a 

medailony zajímavých osobností nebo jejich práce. V analyzovaných číslech to byli známí 

herci, legendy světové fotografie i čeští kontroverzní umělci. 

Nezvykle velký prostor dostává v tomto časopise také komiks a ilustrace, a to zejména 

díky tomu, že jeho dvě vůdčí osobnosti Krejzek a Pavlovič komiksem velmi žijí. Důležité ale 

je, že Živel rád objevuje nové talenty a jako jeden z mála tuzemských časopisů je schopen jim 

jejich práci finančně honorovat (samozřejmě s ohledem na omezený rozpočet). Časopis ale 

nehledá talenty pouze ve výtvarné či hudební branži, nýbrž tiskne i například scénáře nebo 

jiné literární žánry, které považuje za zajímavé či se mu nějakým způsobem hodí do konceptu.
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Časté jsou v Živlu také překlady úryvků z knih a jiných textů, které většinou zajišťuje 

autor Živlu a doplní je vlastním úvodem, v němž uvádí čtenáře do kontextu a připojuje i 

vlastní hodnocení.   

Živel se typicky snaží vysbírávat vyhrocená témata i osobnosti. Každý z jeho autorů 

takovou osobností je. Mají rozpoznatelný a výrazný styl psaní, vyhraněné názory, často se ale 

skrývají pod pseudonymy. 

V Živlu se oproti jiným médiím objevují texty i rozhovory nezvykle velikého rozsahu.

Autoři protínají všechny Živlovské rubriky, nikdo nemá přesně vymezené teritorium a 

neexistuje prakticky ani tematické omezení. V Živlu záleží na kvalitě a originalitě textu, 

nikoliv na tom, jestli zapadá do nějakého redakčního konceptu. Autoři jsou navíc v tomto 

ohledu dost ohební a mají letité novinářské zkušenosti.

Hlavní téma ale každé číslo Živlu mívá. Původně se ho držely téměř všechny články 

ve výtisku, ve sledovaném období se ho ale obvykle dotýká zhruba pět nebo šest hlavních 

textů.

Velmi důležitou roli hraje v Živlu vizuální stránka, a to až do té míry, že často získává 

převahu nad textem. Živel si pro každé číslo nechává vytvořit zcela nový typ písma, což u nás 

není běžné a příliš dobrých typografů kvůli nízké poptávce také nemáme.

Živel je kulturně-společenským magazínem skrz na skrz. Živel mají v oblibě rozličné 

subkultury, v současnosti je to především subkultura hipsterů a vyznavači neo-

undergroundové vlny. Čtou ho ale i vyhranění lidé, kteří se škatulkám vymykají, a ani Živel 

nechce programově cílit na určitou skupinu. Tím jde proti klasickému modelu, kdy si médium 

stanoví svou cílovou skupinu a obsah po tom upravuje tak, aby ji oslovovalo. Od svých 

čtenářů ale Živel přece jen očekává jistý intelektuální základ a otevřenou mysl. Otevřenou tak, 

jakou je charakteristický i on sám.
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Summary

This bachelor thesis defines special character of Živel magazine. Živel started in 1995 as a 

successor of underground magazine Vokno. It is also inspired by famous foreign magazines 

like Face, Mondo 2000 or Wired for example. This magazine is full of distinctive authors, 

who are strongly in opposition against mainstream culture. Živel is intrested in so called 

authentic culture, which means somenthing special, original and unique. 

This medium has a very specific audience and attracts many subcultures, nowadays mainly 

hipsters and underground. The reason is that Živel represents young, cheeky wave, brings new 

independent music, experimental art and a lot of various themes. Živel is well known for its 

specific personal perspective and design as well. Design, photography and typography are 

very important in this medium and sometimes is even prefered to text.

The editor in chief in Luboš Pavlovič these days, other important authors are Michal Nanoru, 

Morten and Benjamin Slavík.
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