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Abstrakt
Subkultury se během 20. století staly významnou součástí naší společnosti.
Spojila je víra a zájem o stejné hodnoty, často výrazně odlišné od mainstreamového
vzoru. Diplomová práce pojednává o komunitě larpů, kteří vytvářejí divadlu podobné
hry s vlastními pravidly. Rolové hry vytvářejí nové fiktivní světy nebo oživují místa,
která se v minulosti stala dějišti významných událostí. Tak jako v případě dětských her,
jde především o vlastní zážitek a radost ze hry. Vhled do larpové subkultury a hraní si
na hrdiny přináší dokument Fenomén larp, který je doplňkem práce.
Hlavním cílem závěrečné práce Subkultury a média na příkladu larp je
zmapovat komunikaci účastníků rolových her a to se zaměřením na ziny, webziny
a populární sociální síť Facebook. Monitoring článků v mainstreamových médiích
přibližuje vztah veřejnosti k tomuto směru, přičemž kompletní mediální obraz dotváří
obsahová analýza článků o larpech v časopisu Pevnost. Jedná se současně o jediné
doposud vycházející periodikum, které se této komunitě věnuje.
Součástí diplomové práce je příloha obsahující fotografie z natáčení dokumentu,
rozhovor s autorkou sociální sítě pro subkultury Common sign Helenou Jiskrovou
a přehled mediálních výstupů o larpech v ČR za rok 2014.

Abstract
In the course of 20th century, various subcultures became important part of our
society. They were formed by mutual belief and shared interest in values often dissonant
to those of majority. This paper describes larp community, fellowship that creates and
organizes theatre-like role playing sessions. Live action role playing is about
establishing new fictional worlds and retrieting legendary tales with main focus on joy

experienced during the game. A radio documentary „Fenomen larp“ (i.e. Phenomenon
LARP) complementing this paper provides detailed insight.
Main goal of the work is to put together the overview of the means of
communication within larp community with accent on zines, webzines and Facebook. It
also describes the way mainstream media covers the topic and what is the public
opinion towards larp together with content analysis of texts published in „Pevnost“ (i.e.
Citadel) magazine.
In appendix there are photographs from documentary shooting, interview with
Helena Jiskrova (creator of Common sign social network) and overview of media
outputs on larp in Czech Republic during 2014.
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1

Úvodem
Subkultury se během 20. století staly významnou součástí naší společnosti.

Spojila je víra a zájem o stejné hodnoty, často výrazně odlišné od mainstreamového
vzoru. S některými komunitami lidí jsou spojené i zažité negativní stereotypy spojené
s užíváním drog, vulgárním slovníkem, podivínským chováním a laxním přístupem
k budování kariéry a rodinného zázemí. Této nálepce se nevyhnula ani mnou
popisovaná skupina larpů, kteří se často svým extravagantním vzhledem a stylem
chování odlišují od ostatních. Rozmanitý potenciál subkultur spatřují hlavně
marketingové a módní společnosti, kopírující jejich originální styl v nových
reklamních a módních kampaních. Tím, že spousta lidí přijímá skrze marketingový
trh tyto minoritní symboly, tak se zároveň stírají hranice mezi těmi, “co se odlišují”.
V této souvislosti jsem se rozhodla, že se zaměřím podrobněji pouze na jednu
vybranou subkulturu, kterou detailněji charakterizuji. Cílem diplomové práce není
kvantita, ale kvalita narozdíl od knih Kmeny1 a Kmeny 02, které popisují pět desítek
komunit. Smyslem této práce je přiblížit doposud téměř neprobádaný směr rolových
her,3 přinášející především pro mládež smysluplné využití volného času a pro dospělé
odreagování od každodenní práce, stresu a problémů. Larp je především o zábavě
a kontaktu s přáteli. Dalším jeho přínosem je učení se skrze hru. Tato moderní forma
vzdělávání se dá uplatnit v rozvoji zaměstnanců v rámci teambuildingu, jako profesní
vzdělávací program nebo dokonce jako forma výuky. O historii larpu včetně jeho
využití pojednává dokument Fenomén larp, který přibližuje vybrané směry pomocí
zvukového záznamu z několika událostí jako je například fantasy, western, komorní
nebo městský larp. Několika událostí jsem se jako autorka projektu zúčastnila.
Samotný dokument, na kterém se podílel tým pěti elévů z Českého rozhlasu, je
společně s fotografiemi součástí přílohy. V současné době se jedná o jeho zařazení do
vysílání na některé ze stanic ČRo.

1

Kniha Kmeny – Současné městské subkultury vznikla v roce 2011. Čtenáři se mohou blíže seznámit s aktuální
podobou dvaceti šesti kmenových komunit od hipsterů a hackerů, přes “skejťáky” a motorkáře, až po milovníky
hip hopu či punku. Jejich osobitý styl je zaznamenán na více než tři sta poutavých snímcích fotografa Tomáše
Součka. Publikaci inicioval člen hip hopové skupiny “Peneři strýčka Homeboye” Vladimir 518 vlastním jménem
Vladimír Brož a Karel Veselý, publicista a propagátor českého rapu.
2
Kmeny 0 z roku 2013 jsou pokračováním úspěšného prvního dílu o současných městských (především
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Další částí práce je detailní seznámení s fanziny včetně webzinů a sociální sítě
Facebook, kam jsem k jednotlivým kategoriím zařadila ta nejpopulánější larpová
tištěná a elektronická média. Pro podrobnější obsahovou analýzu jsem si vybrala
časopis Pevnost, který se jako jediné doposud vycházející periodikum zaměřuje na
larpovou subkulturu. V této části jsem se zaměřila na dvanáct čísel měsíčníku za rok
2014, v nichž jsem hledala články a zmínky o larpech. Výzkumem jsem chtěla zjistit,
jestli redaktoři neupřednostňují nějaké směry larpu a podle jakého klíče vybírají
popisované události. Analýzu doplňuje monitoring článků o larpech v českých
mainstreamových médiích a přehledná tabulka s výstupy, seřazená podle zaměření
a data.
1.1

Odchýlení se od tezí
Původním tématem diplomové práce byla sociální síť Common sign/Společný

znak

4

Heleny Jiskrové, grafické designérky VŠUP. Elektronická subkulturní

platforma je součástí autorčiny diplomové práce z roku 2012 a vznikla nezávisle na
studii o Kmenech. Majitelka webové platformy pro alternativce viděla potenciál,
stejně jako iniciátoři Kmenů, především ve vizuálním stylu subkultur. Ten je
neustálým předmětem zájmu nejen módních řetězců, ale také novodobé 2.05 komunity
hipsterů, kteří, jak popisuje kapitola Karla Veselého, doslova dychtí po
“nadčasových” a originálních hitech.6
„Téma práce jsem sice zadala před vydáním knihy Kmeny, ale to si holt málo
pedagogů zapamatovalo. Možnost téma poté změnit jsem zamítla, nejenom proto, že
už za mnou byl kus práce, ale také proto, že mě nepřišlo vydání knihy jako narušení,
ba naopak. Vnímala jsem knihu jako další zdroj,“7 upřesňuje autorka diplomové práce
při Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.
Do té doby než byly Kmeny vydány, neexistovala jiná studie mapující
současné, především pražské alternativní komunity a specifické fanziny. Počátečním
záměrem bylo navázat na projekt rozpracováním charakteristiky jednotlivých
4

Dále jen CS.
2.0 je označení vývoje webových stránek od roku 2004 až po současnost, kdy byl pevný obsah stránek nahrazený
prostorem pro sdílení a interaktivní komunikaci. Dostupné z: http://www.24development.cz/co-je-web-2-0/
6
518, Vladimir. Kmeny: Současné městské subkultury. 1. vyd. V Praze: Yinachi, 2011. s. 8-10.
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BÁRTOVÁ, Dominika. Rozhovor s Helenou Jiskrovou: autorka projektu Common sign. Praha, 2014.
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komunit. Původně jsem zamýšlela provést analýzu zinů, webzinů a sociálních sítí
všech čtyřiceti zobrazených subkultur a vzniklé výstupy následně doplnit na CS.
Aktuálně jsou totiž na síti pouze informace překlopené z elektronické encyklopedie
Wikipedie. Součástí diplomové práce měly být rozhovory se zástupci jednotlivých
kmenů, rozpracované do návrhu budoucího strategického vývoje sociální sítě.
Teze k magisterské práci jsem odevzdávala v letním semestru 2013. Od té
doby uplynul rok a půl a mnou vybrané téma – Subkultury a média na příkladu
sociální sítě Common sign – se jevilo velmi neaktuálním a nevhodným k podrobnější
analýze. Autorka projektu od doby, kdy práci dokončila, neměla čas síť dále rozvíjet,
i přesto, že na základě jejích slov má velký potenciál. “Je to práce, za kterou si stále
stojím a myslím, že má smysl, jen vyžaduje další čas, který jsem teď bohužel neměla.
Mé stránky by měly sloužit pro jednotlivce subkultur. Měly by být pro ně. Usnadnit
jim komunikaci a možná i nepochopení. Za rok práce na této práci, jsem si byla jistá,
že užitečná je, právě díky velmi pozitivním reakcím jednotlivých zástupců. Téma jim
přišlo zajímavé a přínosné.“8
Projekt v podobě sociální sítě pro všechny subkultury nemá šanci na úspěch.
Soudím tak z monitoringu mediální komunikace subkultur, které mají své osvědčené
způsoby komunikace. Tento názor mi potvrdil i hlavní editor a autor Kmenů Vladimir
518, který v průběhu realizace publikací zjistil, že víceméně všechny komunity se
sdružují hlavně na sociální síti Facebook. Navíc podle mne nemůže fungovat taková,
kde spolu mohou otevřeně komunikovat různé subkultury jako například skinheads
a punk, které spolu nevycházejí. Tento fakt se také projevil v počtu neaktivních
uživatelů.
Projekt CS by tedy mohl fungovat jedině za předpokladu, že by se stal
obrazovou encyklopedií, subkulturní Wikipedií navazující na již vydané knihy
Kmeny nebo webzinem vytvořeným na míru pro jednu jedinou subkulturu, která by
byla navíc motivovaná k jejímu využívání. Ale ani to nezaručuje její úspěch, už jen
z toho důvodu, jaké jsou současné technické a finanční možnosti jiných online médií.
Další problém tkví v tom, že práce podléhá autorským právům VŠUP v Praze, která
nepovoluje jakékoliv zásadní odchýlení od principu dosavadního fungování. Tím by
8
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nebylo možné pracovat na návrhu komunikační strategie sítě a jejím dalším
fungování, jak jsem původně zamýšlela. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla zaměřit
pouze na jednu subkulturu, která se mi zdála nejzajímavější z pohledu komunikace
jejích členů a hravému ladění, vhodném pro natočení zajímavého dokumentu, který
má za cíl přiblížit široké veřejnosti tento směr a jeho silné stránky.
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Teoretická část

2
2.1

Vymezení problematiky
Všichni se téměř každý den setkáváme s lidmi, kteří se nesnaží zapadnout

mezi ostatní tzv. mainstream. Odlišují se vzhledem, chováním, stylem chůze, výrazem
a hlavně myšlením. Jedná se o příznivce jednotlivých hudebních stylů či subkultur.
Trend subkultur se u nás rozvinul s pádem socialistického režimu po roce 19899, kdy
„odlišovat se od ostatních“ už nebylo zakázané. V době před sametovou revolucí
tomu bylo naopak. Všichni jsme už někdy setkali s názvy jako disidenti, máničky
nebo skejťáci. Proti máničkám – vlasatým mladíkům – byla v Československu
rozpoutaná kampaň na pokyn vedení komunistické strany. Ta se týkala asi čtyř tisíců
mužů, kteří byli označováni jako chuligáni. Antikampaň se nesla v duchu rýmu „Mášli dlouhý vlas, nechoď mezi nás.“ Máničky nosili dlouhé vlasy z různých důvodů, ale
v naprosté většině souvisely s příklonem k nové a u nás zakázané hudbě. Byli jimi
například britská skupina Beatles, rock'n'rollový idol Elvis Presley nebo písně
zakázaných hudebníků vysílaných Rádiem Svobodná Evropa.10
Snahou každé totalitní moci je utvořit z menších skupin celek, který je
prezentován jako jediný „dobrý“ směr. Lidé nemohou dát veřejně najevo své pocity,
uzavírají se do svých domovů, šeptají, aby je neslyšeli sousedé, a žijí v neustálém
strachu (nemluvím teď o přisluhovačích režimu). Přesně takovou dobu zažili občané
Československa ve druhé polovině 20. století. Všichni nepohodlní, ať už to byli
vesničtí kulaci, intelektuálové, undergroundoví hudebníci, chartisté nebo disidenti,
byli socialistickým režimem stíhaní nebo věznění. Mezi těmito lidmi se objevili tací,
kteří se nepoddali a naopak utvořili protikomunistickou opozici. Byli jimi disidenti,
kteří vytvořili „tajné“ prostředí, jakousi subkulturu, kde se scházeli a vydávali
samizdatovou literaturu. Jednalo se většinou o soukromé byty, kde dlouhé hodiny
diskutovali a bojovali za lidská práva a demokracii.11
Devadesátá léta 20. století zásadně změnila situaci v české společnosti, kde se
najednou začaly rozvíjet všechny subkultury, které k nám přišly se západu. Byli jimi
9
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například punk, hip-hop, skinheads, gothic nebo později emo, lolity, hipsteři, otaku
nebo pokémoni. Důvodem byl pád Sovětského svazu a posun k demokratickému
uspořádání. Objevily se nové způsoby, jak trávit volný čas. Některé skupiny lidí,
především mladí lidé, se ale rázem stali terčem médií, která mnohdy zkreslovala
jejich obraz. Subkultury mládeže byly často zobrazovány negativně ve smyslu užívání
drog, nadměrné agresivity nebo páchání trestné činnosti. Následkem vlivu médií se
vytvořil negativní stereotyp nahlížení na komunity mladých lidí. 12 Nikdo se už
nezajímal v čem tkví jejich přínos pro rozvoj mladého jedince a co je jejich
podstatou.13 Parta nebo komunita lidí se svým životním stylem mnohdy odlišuje od
společností přijatých norem a hodnot. Vytváří si své soubory pravidel, kterými se řídí.
Že je neuznává většinová společnost neznamená, že jsou špatná. Negativní
stereotypní zobrazení subkultur přetrvává dodnes a mnozí lidé je odsuzují pouze na
základě prvního dojmu z jejich image, aniž by se hlouběji zamysleli nad jejich
poselstvím.
„Mé stránky by měly sloužit pro jednotlivce subkultur. Měly by být pro ně.
Usnadnit jim komunikaci a možná i nepochopení. Pokračování v tomto tématu mi
přišlo o to vhodnější, když jsem slyšela od jednotlivců příběhy o hrubém násilí ze
strany veřejnosti k jejich osobě. Vnímám tedy, že by se téma mělo více otevřít, více
o něm mluvit...,“ 14 vyjadřuje se autorka webových stránek Common sign, Helena
Jiskrová, k problematice subkultur.
2.2

Definice
Pojem subkultura se utvořil ze slova kultura, proto považuji za nezbytné začít

nejprve tímto termínem. Kultura je prostředí, ve kterém se od narození pohybujeme;
jsou to vzorce chování, které od dětství přebíráme; mateřský jazyk, kterým vyslovíme
svoji první větu; zvyky a tradice, na které se každoročně těšíme; společenské
postavení, o které celý život usilujeme; stereotypy, které přebíráme; je to také
náboženství, ve které věříme nebo také způsob komunikace – kultura je tedy označení
pro všechny sdílené normy. Podle Petruska můžeme normy chápat jako vše, co je ve
společnosti zvyklé a osvědčené, přípustné, správné a žádoucí.15
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V té nejobecnější rovině lze říci, že kulturu tvoří:





Kulturní artefakty (materiální výtvory lidské činnosti)
Sociokulturní regulativy (sociální normy a pravidla lidského chování)
Ideje (nemateriální cíle, vize, hodnoty a představy)
Sociální instituce (jedná se o nadosobní, relativně strnulé a koordinované
komplexy normativně ustanovených mezilidských vztahů a řešení opakujících
se životních problémů)16
Termín subkultura vznikl tedy jako označení pro vše, co nezapadá do

společnosti přijatých norem a vzorců chování, viz. definice kultury. Používá se od
čtyřicátých let 20. století jako označení pro typologické kategorie, tj. dílčí varianty
většího kulturního celku, a jako kontrakultura – označení opozice vůči celé kultuře.17
Vymezení pojmu subkultura je mnohem složitější a každý autor si ho tedy vykládá
jiným způsobem.
Sociolog Jan Jandourek definuje subkulturu jako „kulturu dílčí skupiny, která
se více či méně odlišuje od převládající, většinové a oficiální kultury. Příslušníci
skupiny se mohou od většiny odlišovat soc. postavením, věkem, povoláním nebo
regionem (např. předměstí metropole). Zcela izolovaná však subkultura není od
dominantní kultury nikdy.“ 18
Chris Barker, odborník na kulturální studia, vysvětluje pojem na základě
významu předpony „sub“, která naznačuje svébytnost a odlišnost od dominantní
mainstreamové společnosti. „Subkulturu tedy tvoří skupiny lidí, které sdílejí zvláštní
hodnoty a normy, v nichž se rozcházejí s dominantní nebo mainstreamovou
společností, a které nabízejí mapy významů, díky nimž je svět pro členy subkultury
srozumitelný.“19
Michel Maffesoli, italsko-francouzský sociolog, zavedl v roce 1985 termín
městské kmeny jako označení pro „mikroskupiny lidí, které sdílejí stejné zájmy.“ 20
Josef Rauvolf, český překladatel a publicista, se zase v knize Kmeny odkazuje
na Williama Burroughse, který ve svém románě Místo slepých uliček píše o tom, že
každý, kdo nezapadá, se stává nebezpečím pro celý systém, pro dobře a jistě
16
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zaběhnutou mašinerii, kterou může jediná nezapadající součástka pěkně rozhodit.
„Jistě i proto tak jeli bolševici po všem, co bylo jiné, co nezapadalo. A přesně z toho
důvodu je dobře, i pro tu „většinovou“ společnost, že existují subkultury, minority,
které ji obohacují a brání ji v tom, aby zakrněla, aby začala zahnívat. Protože, jak
napsal před více než dvěma lety William Blake – nádrž vodu zadržuje, pramen ji
přetéká.“21
Grafická designérka Helena Jiskrová vnímá minoritní komunitu ve smyslu
sdružování jedinců, kteří mají stejné problémy, názory, zájmy a vytvářejí společně
vlastní originální pohled a řešení konkrétních problémů a cílů. „Stejně důležité pro
subkulturu je její styl složený z image, vystupování a argotu.“22
Z mého pohledu je subkultura živým organismem, který se osamostatnil od
společnosti (mateřské buňky), která ho dlouhá léta formovala. Tento organismus si
utvořil vlastní originální podmínky pro život, které se přirozeně nelíbí většinové
společnosti. Ta vstřebává pouze jeho negativní vlastnosti a neumí si připustit, že by
byl v něčem lepší, důslednější a propracovanější. Přitom ona sama není schopná
sebereflexe a objektivity.
Velmi zjednodušené přirovnání zachycuje můj osobní postoj k mainstreamu
a jeho přístupu k subkulturám. Samozřejmě existují i takové komunity, ke kterým je
přistupováno pozitivněji, protože mají dobrý vliv na vývoj mládeže. Vhodným
příkladem může být například komunita skautů, která má velmi blízko ke komunitě
larpů, které se budu podrobněji věnovat v následujících kapitolách.
2.3

Subkultura larp
Subkulturalisté se liší od většiny vícero znaky, jedním z nich je společný

zájem o určitý směr – mohou jimi být například populární žánry jako fantasy, sci-fi,
steampunk nebo western. V tom se vzhlédla skupina larpů, která si vytváří vlastní
scénáře rozmanitých žánrů pro své hry. Úvodem považuji za nezbytné vysvětlit,
jakým způsobem nahlížím na hráče rolových her z pohledu subkultur.
Existují dva přístupy larpa ke hře. Jedním z nich je přístup klientský, kdy
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hráč přijede na hru a zase odjede. Nevytváří si tedy nijaký hlubší vztah s komunitou
ani se nijak nezapojuje do tvorby scénářů a organizace. Tento hráč nemá vyčerpané
sociální vazby s ostatními členy komunity a přináší tedy do hry nový nezávislý
pohled, zvlášť když se jedná o jeho první událost. Nejedná se tak o člena larpové
subkultury.23
Druhým přístupem je přístup komunitní neboli subkulturní. Člen komunity se
dá popsat jako aktivní hráč larpu, který bere rolové hry za svůj primární koníček. Na
hru jezdí vždy v plné zbroji – disponuje vlastnoručně vyrobenými kostýmy
a zbraněmi, nápaditými rekvizitami a hlavně pečlivým nastudováním hraného
charakteru.24 Někteří scénáristé dokonce vytvářejí k ději vlastní argot jako například
Katcher ve hře Mlhy Miramosu, kde byla tajná řeč studijním předmětem tamější
magické Univerzity Oxbridge.
Komunitní přístup je často spojený s jistou uzavřeností skupiny vůči nově
příchozím. „Vstoupíme-li do brněnské larpové putyky jménem Šutr jako náhodný
návštěvník, stále v nás rezonuje dojem, že na toto místo nepatříme. Místní osazenstvo
vykazuje podobné znaky (černé ležérní oblečení, těžké boty), používá interní humor
a má ustálený hudební vkus produkující pomocí živých nástrojů, případně jukeboxu,”
popisuje Manik, autor článku Odkud brát nováčky a nekrást – na webovém portálu
Larp.cz.25
Dále autor popisuje „podobné neduhy“ u intelektuálněji laděnějších členů
larpové konference Odraz. „Abyste se stali respektovaným členem takové komunity,
musíte volit neotřelé a inteligentní téma hovoru, které přináší nové pohledy
a myšlenky. Na obou příkladech je pochopitelné, že stát se uznávaným členem jedné
z komunit je průchod trnitou cestou a výrazně stěžuje přístup nováčka k larpu.”26
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z:http://www.larp.cz/cs/clanek/3509/odkud-brat-novacky-a-nekrast-cast-i
24
Odkud brát nováčky a nekrást. Larp.cz [online]. 2012 [cit. 2014-12-28]. Dostupné
z:http://www.larp.cz/cs/clanek/3509/odkud-brat-novacky-a-nekrast-cast-i
25
Tamtéž.
26
Tamtéž.
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3.1

LARP
Co je to LARP?
Akronym LARP pochází z angličtiny a znamená Life Action Role Playing, ve

volném překladu do českého jazyka „hrát roli naživo“.27 Zejména ve skandinávských
médiích se často uvádí verze s minuskulemi. Každoroční skandinávská konference
Knutepunkt si larp vykládá jako slovo vlastního významu, proto se přiklání k verzi
s malými písmeny, stejně tak i tato diplomová práce.28
Jedná se o interaktivní zážitkovou hru, která obsahuje prvky divadelního
představení bez účasti publika. Hráči ztvárňují vybrané role a rozvíjejí příběh podle
vlastních představ. Na začátku se musí každý larp seznámit se scénářem a pravidly, ze
kterých pak vychází samotná akce. Larpy zpracovávají široké pole témat a liší se jak
prostředím, tak dějinným obdobím nebo délkou akce.
„Já chápu larp jako zábavu, někteří ho ale vnímají jako záležitost edukativní
nebo jako sport. Pro mě je to smysluplné využití volného času, hraní fantaskních rolí
a nahlédnutí do světů, kam bych se normálně nepodíval,“ 29 vypráví Petr Braťka,
prezident Asociace Fantasy (AF) a jeden z prvních hráčů rolových her u nás. 30
Někdo by si mohl tento směr snadno splést s divadlem. Larp se ale od divadla
liší absencí publika, všichni přítomní se automaticky stávají součástí hry. Pokud by se
chtěl například někdo podívat pomocí hraní rolí na živo do středověku a zároveň by
se nechtěl účastnit samotné hry, organizátoři by dotyčnému museli zapůjčit
minimálně kostým, aby nenarušoval děj. Vše musí být totiž autentické – včetně
takových detailů, jako je Coca-Cola přelitá z plastové láhve do čutory. Dalším
podstatným rozdílem je, že u larpu není pevně daný scénář (vyjma living history
a záhady vraždy). Pouze předloha, která má přiblížit dobu, místo, postavy a dějové

27

Co je to LARP? Larpy.cz [online]. 2007 [cit. 2014-10-09]. Dostupné z: http://www.larpy.cz/larp/
FATLAND, Eirik. Knutepunkt and Nordic Live Role-Playing: A crash Course. Knutepunkt.laiv.org [online].
Oslo, 2013 [cit. 2014-12-29]. Dostupné
z: http://knutepunkt.laiv.org/kp05/Knutepunkt%20and%20Nordic%20Live%20Roleplaying,%20A%20crash%20course.pdf
29
BÁRTOVÁ, Dominika a kolektiv Tvůrčí skupiny elévů. Fenomén larp: Rozhlasový dokument. Praha: Český
rozhlas, 2014. 00:04:38.
30
Petr Braťka aka „PB“ je zakladatelem ASF Asociace Fantasy, o. s., Fantasy vesničky Čišovice a webového
portálu Larp.cz. Je jedním z prvních, kdo začal s larpem u nás na začátku devadesátých let, v době, kdy byla
poprvé do češtiny přeložená triologie Pána prstenů od J. R. R. Tolkiena. Dostupné z: Prezident ASF. Asf.cz
[online]. 2000 [cit. 2015-01-03]. Dostupné z: http://www.asf.cz/show.php?s=583
28

13
linie. Samotný příběh se potom odvíjí podle představ hráčů. Pokud se larpová akce
opakuje i další rok, tak se v ději automaticky pokračuje.
„Primárním účelem není simulace historie jako například u living history, ale
vlastní prožitek. Není to o tom, že musím být v deset hodin na nějakém místě. Důležité
je vcítění se do role a hlavně – užít si den s přáteli,“31 doplňuje Braťka.
3.2

DRUHY LARPU

3.2.1 Rozdělení RPG her
RPG (Role Playing Game) znamenají v českém slova smyslu Hry na hrdiny nebo
tzv. Rolové hry. Hráči ztělesňují fiktivní role, za které pomocí pravidel a scénářů
jednají. Jedná se o interaktivní formu her, kde mají zúčastnění vliv na samotné dějové
linie a výpravnost příběhu. Důležitým prvkem je odnést si ze hry zážitek. Samotná
pravidla hlídá u počítačových her inteligentní počítačový program, u stolních hráči
a u larpových organizátoři. Rolové hry se dělí na:
-

stolní hry (Dračí doupě, Svět temnoty, Shadowrun...)

-

počítačové hry (Acania, Dragon Age, Inquisition...)

-

larpové hry (Drachenfest, Bicolline, Zlenice, Iure, Les neklidných duší...)

3.2.2 Abeceda larpových her
Arthaus
Důležitým prvkem Arthausu je umělecká scénografie vytvořená na míru
hernímu prostředí. Tento převážně severský směr se pohybuje na hranici mezi larpem,
divadlem a uměním. Od mainstreamu se odlišuje například začleněním morálních
a politických témat do her a touhou po neustálých změnách – na rozdíl od komorních
larpů se arthausové hry nesmí opakovat a ani na sebe navazovat. Účastníci
spolupracují s různými s uměleckými skupinami na společných experimentálních
projektech. Hra vyžaduje obrovské soustředění na hraný charakter, proto netrvá více
než čtyři hodiny.32

31

BÁRTOVÁ, Dominika a kolektiv Tvůrčí skuiny elévů. Fenomén larp: Rozhlasový dokument. Praha: Český
rozhlas, 2014. 00:05:20.
32
FATLAND, Eirik. Knutepunkt and Nordic Live Role-Playing: A crash Course. Knutepunkt.laiv.org [online].
Oslo, 2013 [cit. 2014-12-29]. Dostupné z
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Bitva
Jedná se o nejrozšířenější druh adrenalinového larpu, kde se využívají
šermířské dovednosti. Hráči se sdružují do armád a bojují měkčenými zbraněmi, které
vždy před bitvou organizátoři důkladně zkontrolují, aby nedošlo k úrazu.33 Dřevárny
vycházejí z fantasy literatury a to především z předloh knih Pán Prstenů, ke kterým se
snaží přiblížit. Jedná se většinou o bitvy nebo dobrodružné výpravy, které trvají
zhruba jeden den nebo i celý víkend. Největší akce na našem území čítají tisíc hráčů
a nejmenší dvacet. Mezi nejznámější patří například Bitva pěti armád, Pán Prstenů,
Bitva o Středozem, Bitva o Západní Úvaly nebo Helmáč.34
Crossover
Termín Crossover znamená míchání herních stylů a přístupů. V českém
prostředí se jedná především o klasickou táborovou hru z meziválečného období
zavedenou spisovatelem Jaroslavem Foglarem a skauty kolem něj. Hráči podle
atmosféry přepínají z herního do neherního módu, jak se jim právě zachce.
Ukázkovým příkladem současného crossoveru je hra Mind’s Eye Theatre (MET) od
firmy White Wolf, umožňující přechod mezi stolním RPG a larpem. Dále sem patří
různé stolní hry jako Mordheim, Shadows Over Camelot a jiné.35
Divadelní larp
Ukázkovým příkladem divadelního larpu jsou maškarní bály, které sahají až
do konce 18. století, kdy se uskutečnil historicky první ples na anglickém panství
Kingston Lacy. Zprvu pořádala plesy pouze šlechta, až na konci 19. století se staly
i měšťanskou zábavou. 36 Do divadelního larpu by se daly zařadit také starověké
rituální tance nebo například současné newyorské Living Theatre, které mají za cíl

33

Co to je Larp? Larp.cz [online]. 2011 [cit. 2014-10-09]. Dostupné z: http://www.larp.cz/cs/info
Dřevárny. Drevarny.cz [online]. 2009 [cit. 2014-10-09]. Dostupné z: http://www.drevarny.cz
35
Crossover. Wiki.larpy.cz [online]. 2012 [cit. 2014-12-29]. Dostupné z: http://wiki.larpy.cz/Crossover
36
Frances Bankes' ball at Kingston Lacy 19 December 1791. KNOWLES, Rachel. Regencyhistory.net [online].
2013 [cit. 2014-12-29]. Dostupné z: http://www.regencyhistory.net/2013/12/frances-bankes-ball-at-kingston-lacy19.html
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zapojovat diváky do děje.37 Mezi tento druh hry patří i kostýmní larp, kde je kladen
důraz na dokonalost šatů a atmosféru místa.
Družinovka
V tomto larpu se hráči sdružují do jedné skupiny a putují po předem určené
trase, na které musí splnit různé úkoly jako například vyřešit hádanku, promluvit
s NPC (non-player character/nehráčskou postavou) nebo bojovat. Tento formát hry
pochází z nejslavnější larpové stolní hry na hrdiny – Dračí doupě, inspirovanou
americkým originálem Dungeons & Dragons z roku 1974. Hráči této hry si musí
vytvořit nějakou fiktivní postavu například elfa, trola nebo obra, se kterou se následně
vydají na dobrodružství po fantasy světě. V průběhu hry získávají hráči body, díky
kterým se stávají mocnějšími.38
Dřevárna
K boji dochází pomocí měkčených zbraní, které jsou před každou bitvou
pečlivě zkontrolovány, aby nedošlo ke zranění. Jedná se převážně o jednodenní akci
výjimečně několikadenní. Odehrává se nejčastěji v přírodě často bez scénáře nebo na
nějaký fantasy námět.39
Erotica
Larpy mohou mít i erotický kontext jako například vykřičený dům ve fantasy
vesničce Mlhy Miramosu, který se konal letos již po druhé. Tamější ženy měly na
starost masáže, zdobení henou a vykládání karet. „Do místního „kulturního“ domu
noha počestného muže nevstoupí a je to jenom takový hoch nóbl název pro kasino
a b...,“ popisuje Katcher fantasy vesničku Miramos v dokumentu Fenomén larp.40
Sexuální tématika se liší podle druhu hry. Mezi nejznámější techniky patří sex
v podání WYSIWYG (What You See Is What You Get/Co vidíš, to dostaneš),
37

History. Livingtheatre.org [online]. 2011 [cit. 2014-12-29]. Dostupné
z: http://www.livingtheatre.org/about/history
38
Družinovka. Wiki.larpy.cz [online]. 2012 [cit. 2014-12-29]. Dostupné
z: http://wiki.larpy.cz/Dru%C5%BEinovka
39
Dřevárna: Kam v září pro školou povinné. Larp.cz [online]. Brno, 2013 [cit. 2014-12-29]. Dostupné
z:http://www.larp.cz/cs/taxonomy/term/103
40
BÁRTOVÁ, Dominika a kolektiv Tvůrčí skuiny elévů. Fenomén larp: Rozhlasový dokument. Praha: Český
rozhlas, 2014. 00:07:08.
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Clothes On (např. sehrání znásilnění s oblečením), masáže nebo severský způsob Ars
Amandi (sex je simulován dotekem a třením rukou nebo hlazením na krku). Poslední
technika odstraňuje zábrany zahrát sex s osobou stejného pohlaví.41
Hraní osudů
Samotný žánr není příliš oblíbený, pouze jeho formy se často využívají u RPG
her nebo samotných larpů. U těchto her existuje jakási Pavučina osudů42 podobající
se obsahově scénáři. Každý hráč má před hrou předem stanovený osud jako například:
"Pokud uvidíš černou kočku, přiznáš se z vykradení banky nejbližší osobě."43
Komorní larp
Hra pro menší počet účastníku zpravidla v rozmezí čtyř až dvaceti osob.
Zaměřuje se na maximalizaci osobního prožitku ze hry a vzájemných vztahů na úkor
otevřených fyzických konfliktů. Odehrává se většinou v nějakém omezeném prostoru
a může trvat i celý víkend.44 Mezi nejznámější komorní larpy patří Projekt Systém
z prostředí totalitního státu, který pořádalo občanské sdružení Court of Moravia na
podzim roku 2009.45
Living fantasy a living history
Living fantasy je velmi populární v severských zemích a v Německu, kde se
od roku 2001 každoročně odehrává velkolepý Drachenfest pro čtyři tisíce hráčů.
Účastníci jsou převlečený jak do historických, tak fantasy kostýmů. Na této události
se kvůli velkému množství hráčů odehrává několik desítek příběhů.46 Living history
se od fantasy liší pravdivostí a úplností skutečného historického příběhu. Organizátoři
těchto her dohlíží striktně na dodržování dějové linie.

41
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Městský larp
Též známý pod názvem Urban Larp se odehrává ve městech, které využívá
jako kulisu pro děj. Člověk zapojený do hry může mít za úkol například vystopovat
dalšího účastníka hry nebo zjistit, kde se dotyčný zrovna nachází nebo co dělá. Mezi
tento směr patří i ARG (hraní alternativní reality), kdy hráči hrají sami za sebe a na
jakémkoliv místě – doma, na ulici, ve škole atd. Hra nemá časové omezení a může si
tak vyžádat interakci kdykoliv. „Lidé, kteří nejsou hráči, jsou nevědomě i vědomě
zatahováni do prostředí hry, ať už jako diváci, nebo jako účastníci.“47
Steampunk
Steampunkové larpy jsou inspirované technickým pokrokem a párou. Pára jako
symbol pohonu znamená v angličtině „steam“ a od toho je odvozený i název tohoto
žánru. Ve scénářích se objevují technologické vynálezy, historické události
inspirované viktoriánskou érou druhé poloviny 19. století nebo prostředím
z verneovských knih. U nás se v posledních letech hrály například Tenkrát
v Danielsu, Tenkrát v El Pasu nebo Konference.
Steampunk lze vnímat i jako umělecký styl, který se promítá v různých
oblastech každodenního života. Příznivci technologického pokroku průmyslové
revoluce si zařizují v tomto stylu interiéry, pořizují si často podivné umělecké
artefakty s mrtvolami zvířat,

48

hodinové strojky (kapesní i nástěnné), repliky

parovzducholodí nebo se jen odívají do dobových kostýmů a občas si dopřejí
uvolněnou zábavu v podobě rolových her.
Postapokalyptický larp (Postapo)
Postapokalyptický žánr se odehrává ve zruinovaném světě například po
atomové válce nebo napadení mimozemšťany, kde neexistují žádná pravidla a lidé
bojují o poslední zásoby potravin. „Jedná se o zdegenerovaný svět plný divochů

47
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a tvrdého boje o život. Vše je špinavé a polorozpadlé. Kvalitní výbava je schovaná už
jen v tajných skladech kdesi pod zemí a je předmětem pořádných sporů.“49
Nejznámějším postapo žánrem je Fallout, který vychází z klasické počítačové
RPG hry. Odehrává se v prostředí zničené Evropy roku 2213 po atomové válce. Ve
hře jde hlavně o přežití a boj o poslední zásoby jídla. „Několik černě oblečených
vojáků hlídá ulice, kterými občas proletí výtisk starých novin nebo prachový vír.
Všude je ticho, občas rušené skřípáním otevřených okenic. Město je prázdné, ale to se
má však brzy změnit. Betonové tepny šedé urbanizace, násilím vnořené do radiací
zamořených lesů ožijí pochmurným ruchem. Činnost města znovu započne.“50
Western larp
Styl tohoto druhu RPG hry je zřejmý už ze samotného názvu.
Nejpropracovanější a zároveň nejúspěšnější český western larp je Hell on Wheels pro
více než padesát hráčů inspirovaný stejnojmenným americkým seriálem televizní
stanice AMC.51 O jeho popularitě svědčí i článek na mezinárodním webovém portálu
Larping.org.52
Příběh se odehrává ve westernovém městečku Stonetown od října 2013.
Tématem letošního ročníku byla stavba železnice z roku 1866 ve státě Nebraska,
v části, která byla původně osídlená kmenem Čejenů. Larpové se vcítili do rolí
inspirovaných seriálem a dobou a zosobnili zaměstnance společnosti Union Pacific
Railroad, kteří usilují o vybudování první transkontinentální železnice.53
„Překvapivě se náš larp střetl s obrovským zájmem, až mě překvapilo nakolik je
stereotyp Divokého západu zakořeněný v našich lidech, kteří touží hrát si na kovboje
a indiány. V podstatě je to takové splnění dětských tužeb, co bych ani nečekal,“ říká
jeden z organizátorů Hell on Wheels, Tomáš Dulka, v dokumentu Fenomén larp.54
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Záhada vraždy
Jedná se o nejrozšířenější a nejznámější druh komorního larpu, jehož
prapůvod sahá až do doby viktoriánské Anglie 19. století. „Příslušníci vyšší střední
třídy se scházeli na některém z rodinných sídel, kde jim byly přiděleny role
v inscenované vraždě. V původní podobě se jednalo spíše o zábavné divadelní
představení. Z dnešního pohledu bychom za hráče označili zpravidla pouze
vyšetřovatele, ostatní účastníky pak spíše za NPC.“55 Žánr zůstal zachovaný v téměř
nezměněné podobě, změnily se pouze vyšetřovací technologie jako například záznam
scén a výslechů na DVD.

55
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4
4.1

SUBKULTURNÍ PERIODIKA A KOMUNIKACE SE ZAMĚŘENÍM NA
LARP
Ziny
Zin je zkratka pro fanouškovský magazín nekomerčního charakteru, který

vydávají fanoušci určitého oboru. Nejčastěji se jedná o hudební, sportovní, počítačové
nebo politické nízkonákladové magazíny. Vycházejí na základě fanouškovského
zájmu a některé mají dokonce i potenciál stát se oficiálním periodikem. Termín
fanzine (fanouškovský magazín) vznikl na počátku čtyřicátých let 20. století, do té
doby se běžně používalo označení „fan-mag“. 56 Tyto časopisy mají většinou
i paralelní webovou platformu tzv. webzine a často také facebookovou stránku pro
snadnější oboustrannou komunikaci.
Za předchůdce zinů jsou považovány pamflety (letáky), vydávané během
revoluce proti anglické nadvládě americkými patrioty během 18. století. Pamflety
někdy také označované jako hanopisy jsou literární díla kratšího charakteru, kde autor
záměrně zveličuje negativní stránky kritizované strany. Dalšími předchůdci zinů jsou
„malé magazíny“, publikované během první světové války dadaisty (uměleckým
hnutím, které tvořilo na základě náhody) a samizdatová literatura, která se
publikovala ve Východním bloku po nástupu bolševiků k moci v Sovětském svazu
v roce 1920. 57 Po druhé světové válce se začaly společně s fanziny rozvíjet i další
žánry jako například komiksová a fantaskní literatura. V šedesátých letech minulého
století byly velmi populární hudební fanziny především z oblasti rock’n’rollu. Ty byly
zaměřením v opozici vůči komerčním magazínům, které kritizovaly. Se vznikem
rockových magazínů přišly i punkové ziny, prosazující metodu D.I.Y. („Udělej si
sám“), tedy že by jednotlivci měli být nezávislí na majoritní společnosti.
„Poznávacím znamením britských punkových zinů bylo nedbalé písmo různých
velikostí a fontů, příliš tmavé a černobílé fotografie, používání slangu a vulgarit.“58
Aktuálně se od tištěné verze zinů pomalu ustupuje a plynule se přechází
k levnější variantě a tím jsou webziny a sociální sítě (nejvíce Facebook). S ohledem
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na larpovou komunitu se v Česku drží pouze jeden tištěný zin píšící o larpech a tím je
časopis Pevnost, kterému se budu podrobněji věnovat v praktické části.
4.1.1 Pevnost59
Časopis je zaměřený na science fiction, fantasy a horor. Vychází pravidelně od
roku 2002 jako měsíčník a občasně i s knižními nebo monotematicky zaměřenými
přílohami, nejčastěji s filmy nebo plakáty. Vydavatelem měsíčníku je Kristina
Nowakowská, aktuálním šéfredaktorem Josef Horký a zástupcem šéfredaktora Leoš
Kyša. Obsah je věnovaný převážně povídkám zahraničních a tuzemských autorů,
filmovým, herním a knižním recenzím, komiksům, reportážím a informacím
o pořádaných larpových akcích, stolních nebo počítačových hrách. 60
4.2

Webziny
S rozvojem internetu a osobních počítačů v devadesátých letech 20. století se

změnila povaha komunikace. Lidé se začali postupně sdružovat v tomto virtuálním
světě a to přispělo k rozvoji webzinů, které šetřily provozní náklady a na rozdíl od
tištěných médií umožňovaly oboustrannou komunikaci a častější aktualizaci. Internet
na rozdíl od tištěných zinů umožňuje komunikaci od sdílení videí na YouTube,
fotografií na Instagramu, pocitů na Facebooku, profesních událostí na LinkedIn, zpráv
přes chatroomy až po video nebo konferenční hovory na Skype. „Umožňuje
translokální a transtemporální komunikaci. Uživatelé internetu mají šanci oprostit se
od socioekonomických a kulturních omezení, ale i od sepětí s konkrétním místem či
konkrétní národní kulturou."61 Webziny se zpočátku rozvíjely paralelně s tištěnými
ziny. V současné době se komunikace přesouvá ve velké míře na sociální síť
Facebook, za jejíž provoz autoři neplatí a zároveň mají zajištěný široký zásah cílové
skupiny. Konkrétně v ČR se na síti objevuje každý druhý Čech (vyjma důchodců
a dětí do 10 let). 62 S rozvojem této úspěšné sociální sítě se upouští od klasické
jednostranné webové komunikace. Klasických webových portálů zůstalo jen pár
a jsou jimi například:
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4.2.1 Drakkar
Internetový časopis zaměřený na fantasy a RPG hry vycházel až do října roku
2013 jako dvouměsíčník a to ve formě PDF souborů. Koncept projektu byl založený
na otevřenosti vůči neznámým autorům a jejich článkům. Přidat se mohl v podstatě
kdokoliv, kdo se předem domluvil s některým členem redakce a napsal článek.
Drakkar byl zaměřený na teoretické články o hraní, seznámení s aktuálními
internetovými projekty, recenze na knihy či filmy, doplňky ke hrám a dobrodružství.
Všechna čísla jsou dostupná online na webovém portálu Drakkar.sk.63
4.2.2 Larpedie
Larpedie je česká tematická Wikipedie zaměřená na hesla týkající se larpu,
která vznikla v roce 2007. Zahrnuje původní texty s odkazy na slovníkové pojmy,
teoretické modely, osobnosti a události larpu a další kategorie. Její záběr je
celosvětový se zvláštním ohledem na Česko. „Larpedie si klade za cíl být bohatým
pramenem pro akademiky, vzdělávat české larpové organizátory a být jim širokým
zdrojem inspirace a v neposlední řadě poskytovat teoretický rozhled také zájemcům
o larp z řad veřejnosti.“64 I přes snahu a velké ambice organizátorů obsahuje Larpedie
jen malé množství informací a odkazů.
4.2.3 Dřevárny.cz
Současně neaktualizovaný web o dřevárnách a larpu. Shromažďuje velké
množství článků o pořádaných larpových hrách jako např. Taurea – Stesk padlých,
Sigulfar, Protector – Kartelové války, Stíny nad Swratkou a jiné. V archivu se může
návštěvník portálu dozvědět zajímavé informace o tom jak trénovat dřevárnu, jakou si
pořídit zbroj nebo jaké události se zúčastnit.65
4.2.4 Orberis.cz
Fantastická země Orberis je námětem pro připravovanou dětskou knihu
a deskovou hru. Portál je určený především pro děti. Ty zde najdou rozmanité
pohádkové bytosti jako např. draky, skřety, elfy, tajemno, fantasy obrázky, galerii
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a „žijící družinu dobrodruhů“. Orberis nabízí i fantasy rádio, které vysílá každý den
od 20 – 22:00 hodin irskou a keltskou hudbu.66
4.3

Facebook
Hlavním komunikačním kanálem, jako u mnoha jiných komunit, je v dnešní

době sociální síť Facebook, na kterou je aktuálně registrováno 4,4 miliónů českých
profilů, to jsou zhruba dvě třetiny internetové tuzemské populace.67 Facebook oslavil
v únoru letošního roku desetileté jubileum s 1,35 miliardou uživatelů celosvětově.
V českém prostředí se prosadil teprve před sedmi lety. Počet českých uživatelů na
Facebooku stoupl zhruba o třetinu za poslední rok. 68 Výhodou této komunikační
platformy je jednoduché sdílení fotografií přes různé mobilní aplikace, které jej
podporují. Mezi ně patří populární Instagram s více než 300 milióny aktivními
uživateli. Ten odkoupil od Kevina Systroma v roce 2012 šéf Facebooku Mark
Zuckerberg. 69 Další silnou stránkou jsou různé způsoby komunikace s přáteli. Těm
můžeme na síti poslat zprávu, chatovat, vést rozhovor v komentáři nebo monolog
v osobním statusu a diskutovat ve skupině, na stránce nebo události. Naopak slabou
stránku spatřuji ve ztrátě soukromí, kdy veškeré osobní informace a dokumenty
uložené na osobním profilu jsou majetkem Facebooku a ten si s nimi může v podstatě
dělat to, co uzná za vhodné.
Téměř všechny důležitější larpové webové stránky jsou podpořené
facebookovou stránkou, která umožňuje, jak už bylo částečně zmíněno, založit
událost, sdílet fotografie a odkazy, chatovat, vkládat příspěvky, videa a dokumenty
a v neposlední řadě také propagovat. Zatím žádná jiná platforma nenabízí tak
komplexní služby jako právě tato síť. Navíc kromě zmiňované reklamy je služba
bezplatná a zároveň i nejvíce oblíbená mezi věkovou skupinou 25 – 34 let.70 Z tohoto
důvodu jsem se rozhodla zaměřit na nejpopulárnější larpové facebookové stránky,
události a skupiny, kterými jsou:
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4.3.1 Court of Moravia71
Nejsilnější larpovou stránkou na Facebooku je moravské občanské sdružení Court
of Moravia o.s., které založil v roce 2007 Petr Pouchlý. Sdružení se zabývá tvorbou
a organizací larpových her a festivalů – Larpvíkend, Larp do trojky, Projekt Systém
a pořádá herecké workshopy. V srpnu 2013 založili členové týmu Court of Moravia
stejnojmennou obchodní společnost, která se věnuje komerčnímu využití larpu ve
firemním prostředí. Firma se zaměřuje na komunikační a prezentační kurzy, business
rozvojové larpy a gamifikaci – tento způsob hry v neherním prostředí míchá poznatky
z herního designu, tradičního marketingu a behaviorální psychologie.
Podle Silvie Habartové, koordinátorky projektu, se nejvíce osvědčila gamifikace –
vývoj korporátních mobilních a webových aplikací na míru. Nové komunikační
strategie umožňují firmě dosáhnout profesních úspěchů formou hry, která zároveň
zaměstnance vzdělává a motivuje. Vedení Court of Moravia je přesvědčené, že
kompetitivní prostředí zvyšuje zájem o poznání nového firemního produktu, služby
a celkové business strategie. Hráči touto cestou získávají body za splněné úkoly a své
výsledky si zároveň mohou porovnat s ostatními.72
Naopak nejméně žádanou aktivitou jsou business larpy, protože jejich produkce je
finančně a časově velmi náročná. Zajištění kostýmů, prostředí, rekvizit, scénáře vyjde
až na několik desítek tisíc korun. Navíc se jedná o poměrně novou formu
teambuildingu, která nemá v České republice dlouhodobou tradici na rozdíl od
skandinávských zemí, kde už tuto techniku využívají dvacet let. 73 Na webových
stránkách společnosti se mohou zájemci blíže seznámit s tímto druhem firemní
zábavy pomocí propagačního videa, kde se uvádí:
„Lektoři sdružení Court of Moravia aplikovali business larp na české podmínky.
Pracují s ním jako s trenažerem manažerských dovedností. Především se zaměřují na
řídící styly, vyjednávání, argumentaci, rozhodování, komunikaci pod tlakem,
dosahování cílů nebo time management. S účastníky se pracuje metodou zážitku
a jeho následného pojmenování. Není potřeba se učit texty. Manažeři v business larpu
71
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nevystupují za sebe, ale za postavy, které mají předem stanovené cíle... Komunikace,
vedení, rozhodování, důvěra, dosahování cílů – všechny tyto položky business larp
reflektuje. Situace ze hry slouží jako názorné příklady, jejich řešení je možné
reflektovat s odstupem a nadhledem. Výstup přináší, jaké manažerské principy je
vhodné dále rozvíjet...“74
Občanské sdružení se věnuje těmto aktivitám:
4.3.2 Projekt Systém75
Víkendové interaktivní drama z totalitního režimu proběhlo celkem šestkrát
v rekreačním středisku v obci Zubří u Nového Města na Moravě, které je postavené
ve stylu socialistického režimu. Hlavním tématem hry je zažít socialismus na vlastní
kůži se vším, co k tomu patří, tj. výslechy, oslavnými průvody, vypjatými scénami
nebo lidovými soudy. Hráči měli možnost prožít naplno dramatické příběhy a složitá
životní dilemata. Na průběh hry dohlíželo dvacet lektorů a zkušených hráčů, kteří se
starali o bezpečnost a kontinuitu hry.
„Můžete se těšit na autentickou herní lokaci, co nejreálnější rekvizity
a kostýmy a především příběh, který budete moci vlastními rozhodnutími měnit
a rozvíjet. Bude jen na vás, jak se s životem v Systému vypořádáte,“76 lákají zájemce
pořadatelé na oficiálních stránkách události.
V současné době již není událost financovaná přes dotace a samotná účast
vyjde na zhruba 4.000,- Kč. Právě díky této sumě není o hru příliš velký zájem. Dříve
byl projekt financovaný z prostředků Programu Mládež v akci Evropské Unie, České
národní agentury a Nadace Vodafone Česká republika. Vstupní poplatky tak byly
minimální a zájem enormní – všechny termíny byly plně obsazené.
Samotnou akci podpořila i zpěvačka a signatářka Charty 77 Marta Kubišová:
„Zážitková hra Projekt Systém je podle mě smysluplná i poučná. Účastníkům
upřímně gratuluji — vždyť jde jen o několik hodin v totalitě. Po celou dobu hry jsou si
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vědomi toho, že se jedná pouze o víkend. My jsme si na tu „neděli“ museli počkat
hodně dlouho.“77
4.3.3 Larpvíkend78
Larpvíkend je další aktuální brněnskou aktivitou občanského sdružení Court
of Moravia. O víkendu 21. – 23. listopadu proběhl v pořadí již 11. ročník s nabídkou
dvaceti larpových dobrodružství z Česka, Slovenska, Maďarska, Skandinávie
a Británie. Jedním z nich je I Say a Little Prayer od Tora Kjetila Edlanda, který
sleduje životy pěti mladých gayů během prvních let epidemie AIDS v osmdesátých
letech minulého století. Hrají se jejich sexuální a milostná dobrodružství stejně jako
příběh proměny jejich přátelství během několika let v komunitě těžce zasaženou
nemocí.79
V rámci programu proběhne i vyhlášení výsledků soutěže ve psaní komorních
larpů – LASO #2. Soutěžící mají za úkol napsat za sedm týdnů larp, který bude mít
premiéru na jedenácté události. Tento rok se zúčastnil pouze jeden zájemce s hrou
Třetí pečeť.80
4.3.4 Larpy do trojky81
Larpy do trojky pořádá občanské sdružení společně s kavárnou Kumštácká
Trojka v Brně. Událost probíhá jednou za čtrnáct dní v pondělí. V prosinci 2014 je na
programu larp Rodinná oslava a Džungle. Hry jsou vhodné i pro „prvoúčastníky“,
tedy pro ty, kteří se s tímto druhem zábavy setkávají úplně poprvé.82
4.3.5 Hell On Wheels83
Westernový larp Hell On Wheels se momentálně těší největší popularitě – na
Facebooku má už přes osm set fanoušků jako zatím žádná jiná hra tohoto stylu.
V květnu 2015 se organizátoři rozhodli uspořádat mezinárodní verzi této westernové
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zábavy. Pro již v pořadí čtvrtou hru se jim podařilo získat norské úspěšné tvůrce larpů
– Bjarkeho Pedersena a Kaspera Sjøgrena, kteří se momentálně věnují překladu české
verze do anglické.84 Další ročník bude opět na téma stavby železnice z roku 1866 ve
státě Nebraska, která byla původně osídlená indiánským kmenem Čejenů. 85
Na stavbě železnice pracuje ohromný počet lidí různých národností –
Američanů, Irů, Němců a ras – bělochů, černochů, indiánů a míšenců. Pohyblivá
města na kolech jsou domovem pro dělníky, dozorce, vrchní inženýry, šerify, ale
i prostitutky a hospodské povaleče. V registračním formuláři si zájemci vyberou pět
postav, které by podle scénáře chtěli hrát a organizátoři jim z nich jednu přiřadí.86
4.3.6

Larp.cz87
Larp.cz je komunitní webový portál a facebooková stránka pro všechny

zájemce o larpy a dřevárnu, média a zahraniční směry. Jedná se o první komplexní
larpovou encyklopedii a rozcestník pro všechny zájemce o tento směr. Portál je
rozdělený do osmi sekcí obsahujících základní informace o rolových hrách.
Návštěvník zde najde články, kalendáře, fórum, galerii, larpové komunity, inzeráty
a odkazy. V současné době jsou stránky v rekonstrukci.88
Webový portál založil Petr Braťka prezident ASF Asociace Fantasy, o.s.89 Ten
je jedním z prvních, kdo se začal v devadesátých letech v tehdejším Československu
věnovat RPG hrám po vzoru skandinávských zemí, Hobita a trilogie Pána Prstenů od
J. R. R. Tolkiena. On sám se nyní přiklání spíše ke komorním larpům ve stylu
francouzské středověké vesnice Bicolline. V současné době se věnuje budování české
středověké osady v Čišovicích, která navazuje na známý historicko-fantasy larp na
hradě Zlenice ze 14. století.90
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Hell on Wheels. Howlarp.cz [online]. 2014 [cit. 2014-12-29]. Dostupné z: http://howlarp.cz/
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každoročně, od roku 2003, fantasy plesy s živou hudbou. ASF má aktuálně na Facebooku 597 fanoušků. Dostupné
z: http://www.asf.cz a https://www.facebook.com/asociace.fantasy?fref=ts
90
Zřícenina hradu Zlenice. Vyzlovka.cz [online]. 2011 [cit. 2015-01-03]. Dostupné z:
http://www.vyzlovka.cz/turistika/turisticke-cile/zricenina-hradu-zlenice
85

28
4.3.7 Hrajlarp.cz91
Další výhradně českou komunitou je skupina pražských hráčů a autorů larpů
HRAJ LARP. Skupina spolupracuje s výše zmiňovanou Asociací Fantasy a dalšími
sdruženími, která se věnují výhradně larpu – Tempus Ludi, Mad Fairy nebo Prague by
night. Smyslem jejich činnosti je přiblížit hry na živo široké veřejnosti a přilákat tak
nové hráče. Pilířem skupiny je festival komorních larpů, který letos proběhne již po
čtvrté. Na sdružené facebookové stránce nasbírali přes sedm set fanoušků.
4.3.8 Larpard.cz92
Občanské sdružení Larpy Pardubice (zkráceně LarPard) organizuje od roku
2008 volnočasové aktivity pro mládež starší patnácti let. V rámci sdružení vznikl
internetový portál Larpard.cz, který až doposud zaznamenal více než dvě stě událostí
s podrobnějším zaměřením na východočeský region. Organizace připravuje
každotýdenní aktivity zvané Pardubická odpoledne a také větší jednorázové události.
Dále se angažuje v propagaci podobně zaměřených sdružení a jednotlivců v regionu
i mimo něj. 93 LarPard využívá ke své komunikaci stejně jako ostatní komunity
Facebook, který se líbí celkem 324 uživatelům.94
4.3.9 Larpová databáze95
Česko-slovenská larpová databáze (ČSLD) mapuje larpové tvůrce a hry, které
zde mohou jejich účastníci po vyzkoušení ohodnotit a okomentovat. Smyslem
databáze je vytvořit prostor pro diskuzi a zajistit tak zpětnou vazbu pro organizátory,
aby mohli své hry v budoucnu vylepšovat. Autoři webového portálu vítají každého
nového uživatele, který napomůže zvýšit kvalitu současných scénářů.
Hodnocení funguje na škále od 0 do 10, kde 0 je nejhorší a 10 nejlepší
známka. Projekt má za cíl vyrovnat se česko-slovenské filmové databázi ČSFD, proto
i systém barevného rozlišení je stejný jako na konkurenčním filmovém portálu.
Scénář, který neohodnotili nejméně čtyři uživatelé, je šedý. Nad čtyři ohodnocení je
91
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Počet fanoušků na Facebooku ke dni 20. 11. 2014: 324. Dostupné z: https://www.facebook.com/LarPard?fref=ts
93
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LarPard. Facebook.com [online]. 2014 [cit. 2014-12-29]. Dostupné z:
https://www.facebook.com/LarPard?fref=ts
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Počet fanoušků na Facebooku ke dni 20. 11. 2014: 292. Dostupné z:
https://www.facebook.com/larpovadatabaze?fref=ts
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barevné spektrum následující: červená (nad 70 %), modrá (30-70 %) a černá (1-30
%). Larpová databáze má aktuálně 1291 uživatelů, 450 autorů a 629 larpů. Průměrné
hodnocení se pohybuje na 75% ze 7 291 hodnocení.96
Obsah webových stránek je rozdělený do pěti sekcí – hry, autoři, uživatelé,
skupiny a o databázi. Přehledně uspořádaná úvodní strana informuje o aktualitách
a odkazuje na další podstránky. Obsahuje rychlou navigaci – kalendář akcí, statistiky,
naposledy přidané larpy, poslední komentáře a velké fotografie pod rozcestníkem.
V pravém horním rohu najdou uživatelé a návštěvníci odkaz do interní sekce webu
pro přihlášení a registraci. I přesto, že stránky neodkazují na svoji přidruženou
facebookovou stránku, tak se počet jejich fanoušků vyšplhal na 292.97
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5
5.1

PRAKTICKÁ ČÁST – METODOLOGIE
Kvantitativní obsahová analýza časopisu Pevnost
Je známé, že média mají vliv na naše myšlení. Na tomto předpokladu staví

teorie nazvaná agenda setting, popisující vliv masových médií na konzumenty. Na
základě této teorie víme, že výběr zpráv přímo neovlivňuje myšlení lidí tj. jejich
názory. Má vliv hlavně na to, o čem si lidé povídají, na co myslí a co považují za
podstatné. Teorie o nastolování agendy médií použili poprvé američtí mediální experti
a výzkumníci Maxwell McCombs a Donald L. Shaw v roce 1972. Od té doby se
uskutečnilo mnoho studií zabývajících se výzkumem mediálních obsahů a jejich
vlivem včetně McCombsovy knihy Setting the Agenda: The Mass Media and Public
Opinion z roku 2004.98
Výzkumem mediálních obsahů se zabývá obsahová analýza, která se dá použít
samostatně na jedno médium nebo na vícero při komparaci. Jádrem tohoto výzkumu
je výběr souboru šetření a to ve čtyřech rovinách. „Nejprve se musíme rozhodnout,
jaké médium budeme rozebírat. Za druhé si musíme rozmyslet, jaké obsahy budeme
v tomto médiu analyzovat. Za třetí si musíme stanovit, za jaké časové období budeme
mediální obsahy sledovat. Závěrem si musíme také specifikovat mediované obsahové
jednotky.“99
„Mezi přednosti obsahové analýzy patří možnost zpracovat velké množství
textů (nebo jiných mediovaných obsahů) a výsledky šetření podrobit statistickým
analýzám. Výsledky se pak navíc dají precizně a přehledně znázornit v číselných
hodnotách, tabulkách a grafech.“

100

K obsahové analýze jsem si sestavila

excelovovou tabulku, kde zaznamenám údaje a fakta ze všech čísel časopisu za rok
2014. Z těchto informací a přiložených skenů článků pak jednoduše vytvořím analýzu
a stručné shrnutí.
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Maxwell McCombs. Britannica.com [online]. 2014 [cit. 2014-12-29]. Dostupné
z:http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1971240/Maxwell-McCombs
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REIFOVÁ, Irena a kolektiv. Analýza obsahů mediálních sdělení. Praha: Karolinum, 2004. s. 35.
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REIFOVÁ, Irena a kolektiv. Analýza obsahů mediálních sdělení. Praha: Karolinum, 2004. s. 30 – 31.
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5.2

Aplikace metody
Na začátku každé obsahové analýzy stojí výzkumné téma. Celkový výzkumný

proces se skládá z:


operacionalizace – je třeba vypracovat metodu, která umožní odpovědět na
zadání výzkumného tématu



plánování a organizace – pokud jsme stanovili metodu výzkumu, musím si
vymezit časový a organizační průběh šetření



přípravné a ověřovací fáze – po zajištění metodických a technických
předpokladů, ale ještě před zahájením vlastního šetření, si musíme ověřit
vhodnost výzkumných metod



sběru dat – následuje po osvědčení předešlých technik



vyhodnocení – když už jsme získali data, pak je musíme analyzovat
a interpretovat101

5.3

Výzkumný záměr a výběr vzorku
Časopisy pro mládež, jako například legendární ABC, byly v České republice

vždy populární. První lednové číslo čtrnáctideníku vyšlo v roce 1957 v nákladu
50.000 a tuto hranici si stále udržuje. 102 Dalším podobným formátem byl literární
časopis Ikarie vycházející dvacet let od roku 1990 – 2010. Ten byl zaměřený na
fantasy, science fiction hororovou a literární tvorbu. Od roku 2010 se měsíčník
vydává pod názvem XB-1. 103 Ve světě RPG her a larpů byl velmi oblíbený
internetový dvouměsíčník Drakkar, který vycházel od dubna 2007 až do října 2013.
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Jednalo se otevřený projekt koncipovaný na bázi polyautorské tvorby. Přispět do něj
mohl kdokoliv, kdo měl chuť si napsat článek.104
Pro svůj výzkum, s ohledem na zaměření mé diplomové práce, jsem si vybrala
tištěný měsíčník Pevnost, který se stejně jako již zaniklý Drakkar věnuje RPG hrám,
fantasy a science fiction. Jedná se tedy o jediné u nás vycházející periodikum, které
informuje o rolových hrách. Metodologická část této diplomové práce se zaměřuje na
kvantitativní obsahovou analýzu časopisu a to se zacílením na články, příspěvky
a zmínky o larpové komunitě za rok 2014. Zmíněné texty budu zkoumat z pohledu
jejich četnosti a orientace. „V určitých obdobích jsou média pozornější k některým
tématům a jiná nechávají nepovšimnuta... Tematickou agendou rozumíme soustavu
témat, která se dostávají do obsahu médií. Zkoumání tematické agendy patří
k tradičnímu námětu výzkumu mediálních obsahů.“105 I já se na předmět zkoumání
podívám z jeho tematického zaměření, tj. jakým druhům larpu se redaktoři věnují
a jestli nějaké neupřednostňují.
Pevnost je specializovaný časopis, zaměřený především na fantasy film,
literaturu a RPG hry všeho druhu. Objevuje se tedy v něm jen omezené množství
témat ve srovnání například s denním tiskem všeobecného zaměření. Jeho obsahová
část je rozdělena do pěti částí:
Téma (tematické zaměření vydání)
Film (filmové novinky, žebříček top 10 nejlepších žánrových filmů, recenze)
Literatura (recenze, povídky, poradna, rozhovor, komiksy)
Historie (magie, vybraná témata z historie)
Hry (herní kompas, žebříček top 10 nejlepších videoher, recenze stolních her,
larp a geek zóna)106
Od doby svého vzniku v roce 2002 prošel titul několika výraznými změnami –
od personálních změn až po grafický design. Největší otřesy zažilo vedení redakce
v lednu 2013, kdy vydavatelství K4Kpublishing oficiálně ukončilo vydávání časopisu.
„Zpráva o konci přišla náhle a nečekaně, z čistě egoistického hlediska mi bylo líto, že
104
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by veškeré úsilí, které jsem jí za ta léta věnovala, přišlo nazmar," popsala situaci
tehdejší členka marketingu Kristina Nowakovská 107 , která se rozhodla ke koupi
měsíčníku a jeho následný re-design. 108 Nová redakce, v čele se šéfredaktorem
Josefem Horkým, přistoupila k výrazné obměně titulní strany a celkové vizuální
identity. Došlo také k cenovému nárůstu – od března 2013 se klasické vydání prodává
za 69 Kč a číslo PLUS s knižní přílohou za 139 Kč.109
5.4

Použitá metoda
Klíčovou částí obsahové analýzy je stanovení jednotlivých obsahových

kategorií, které se mohou v textu objevovat. Jako postup jsem zvolila metodu
kódování, kdy jsem nejdříve cílový vzorek zkoumala a následně poté volila kategorie
zkoumání. Kategorie jsem určovala tak, aby pokrývaly vždy všechny možnosti.
V samotném procesu jsem zvolila excelovou tabulku, kdy jsem do každé kolonky
vyplňovala informace z textu a to název události, rozsah, druh larpu, typ fotografie
a styl zprávy. V samotných kategoriích jsem popisovala rozměr textu – většinou se
jednalo o klasický formát A4 strany časopisu. Dále jsem přiřazovala téma k určitým
směrům larpu, které popisuji v kapitole 3.2.2. v Abecedě larpových her. U fotografie
jsem zkoumala, jestli se jedná o stylizovaný nebo detailní snímek, fotoreportáž, nebo
fotografii z akce. Styl zprávy a název události včetně průvodních snímků je
nezbytným doplňkem pro získání ucelené představy o magazínu a způsobu zobrazení
zkoumaného vzorku.
Podle Jana Jiráka a Barbary Köpplové se obsahová analýza soustřeďuje
především na to – „co“ se říká, „kdo“ to říká a „jak“ se to říká. Technicky umožňuje
získat data, například co v textu převažuje a v kombinaci s čím. Obsahová analýza
umožňuje hledat významy mediálních obsahů, které nám při běžném čtení unikají.
Jedná se například o častější užívání určitých symbolů, slovních obratů nebo témat,
používání stereotypů u zobrazení mužů, žen či skupiny lidí atd. 110 Kvantitativní
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výrazně ušetřila čas a prostředky při jejich shánění. Pro výzkumnou práci je nezbytné ekonomické a systematické
plánování, ale také fungující spolupráce nejen mezi výzkumníky. Pokud se jedná o starší čísla tiskovin je potřebné
si ověřit, zdali se požadované dokumenty dají sehnat a jakým způsobem. Já jsem zvolila cestu navázání
komunikace s redakcí. Dostala jsem všechny potřebné dokumenty a kontakty na redaktory.
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obsahová analýza přináší pouhá data a nikoliv vysvětlení 111 , proto se ji závěrem
pokusím vztáhnout ke svým hypotézám a k tomu, jestli naplnila mé očekávání.
Výzkumná část

5.5

5.5.1 Formulace výzkumného problému
O kterém druhu larpu nejvíce referuje časopis Pevnost během roku 2014 a kolik
prostoru mu věnuje?
Formulací výzkumné otázky určíme základní orientaci výzkumu, ale
nevyjádříme jí dostatek informací ke směřování výzkumu. „Proto potřebujeme
hypotézy, jsou konkrétnější, rozmělní výzkumný problém na menší části, vedou celou
linii výzkumu, potvrzují se či vyvrací.“112
Podle Punche, odborníka na sociologické výzkumy, je ale v počátku výzkumu
nezbytné uvědomit si, jestli je v návrhu práce opravdu nezbytné uvádět své vlastní
hypotézy.113 Existují dvě otázky, pomocí nichž si uvědomíme, zdali jsou potřebné:


Mohu pro každou specifickou otázku předem navrhnout predikci, co
očekávám?



Pokud ano, vychází základ z predikce nějaké množiny tvrzení, teorie
a předpokladu?

Na obě dvě otázky jsem odpověděla kladně, proto se v další fázi pokusím
formulovat svoji teorii. Myšlenka, která stojí v počátku výzkumu, může mít vliv na
přípravu plánu výzkumu, analýzu a koncept uvažování výzkumníka. 114 Hypotéza
může vzniknout buď na základě teorie, nebo osobní zkušenosti a všeobecných
poznatků výzkumníka. Jedná se o první fázi obsahové analýzy.
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5.5.2 Formulace hypotéz


H1 Časopis Pevnost nejvíce referuje o postapo, fantasy a steampunkovém
larpu, protože se jedná o médium zaměřené na sci-fi, horor a fantasy žánry.
Těmto žánrům je také věnováno více prostoru.



H2 Časopis Pevnost neupřednostňuje žádný larpový směr, snaží se objektivně
pokrýt různé larpové žánry, kterým je věnováno přibližně stejně prostoru.

Ve svých úvahách se přikláním spíše ke druhé hypotéze, že měsíčník
neupřednostňuje žádný larpový směr a snaží se objektivně pokrýt různé larpové
žánry, kterým je věnováno přibližně stejně prostoru. Předpokládám, že se redaktoři
budou věnovat spíše větším událostem na území ČR s větším zaměřením na
počítačové hry a filmy. Soudím tak na základě informací z obsahu a letmého
prolistování magazínu, který láká především na novinky ve světě filmu jako například
na dlouho očekáváný film Středozem a Hobit, kterému je v prosincovém čísle
věnováno dokonce deset stran. Časopis Pevnost je úzce zaměřené médium a měl by
tak objektivně pokrýt všechny žánry rolových her stejným způsobem. Tím se vracím
k hlavní výzkumné otázce, kterou jsem si stanovila na počátku výzkumu.
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5.6

Obsahová analýza časopisu Pevnost

Obsahová analýza článku z časopisu Pevnost 01/14 s. 78

Loktarova dílna klanu ostrých seker a tupých palcátů (titulek)
Zažijte na bitvách to, co jste ještě před několika lety nemohli. Éra palných
zbraní je tu a přináší nám nový rozměr liniových bitev! (perex)
Článek je zajímavý tím, že ho píše sám organizátor liniové bitvy Petr Šípoš
aka Loktar. Je psán poutavou PR formou jako reklama na jeho ručně vyrobené repliky
zbraní (pistole, muškety, děla, granátomety, minomety a bazuky) včetně odkazu na
facebookovou stránku Loktarova dílna klanu ostrých seker a tupých palcátů, kde je
možné si zbraně objednat. Autor příspěvku uvádí hned z úvodu i cenu vybraných
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produktů jako například muškety Norgathky za 1800,- Kč nebo kompenzátoru
komplexů za 2600,- Kč. Dále informuje, že je možné si u něj zakoupit i klasické
dřevené larpové zbraně jako jsou tesáky, meče a kordy.115
Text je napsaný čtivým familiérním stylem s použitím neformální češtiny
a slangových výrazů, například “lodní dělíčko” nebo “hračky” jako výraz pro zbraně.
Nechybí ani tři ukázkové fotografie zbraní vlastní výroby, mušketýrského kostýmu
z liniové války a akčního záznamu z terénu. Pevnost věnovala Loktarovi jednu stranu
A4.116
Obsahová analýza článku z časopisu Pevnost 02/14 s. 78

Zeta přichází! (titulek)
Zajímavý setting, zajímavý nápad, mimozemský nepřítel. Další kousek na poli
příběhových postapokalyptických larpů. Ano, to je Zeta. (perex)

115
116

ŠÍPOŠ, Petr. Loktarova dílna klanu ostrých seker a tupých palcátů! Pevnost. 2014, č. 1, s. 78.
Tamtéž.
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Úvodem je nezbytné osvětlit pojem postapo, punk-postapo či bordel-postapo.
Jedná se o druh larpu odehrávající se ve špinavém a zruinovaném prostředí, kde se
vede krutý boj vandalů o poslední zásoby jídla a pití. Název postapo je odvozený od
apokalypsy neboli konce světa. Ostatně tento druh zábavy osvětluje i autorka článku
Zuzana Malcová. Podle zjištěných informací je zároveň scénáristkou larpových her,
mimo jiné také postapo hry Konference.117 Děj Zety se odehrává v prostředí po invazi
mimozemšťanů (Zeťanů). Lidstvo už má ale před nepřítelem náskok (ve hře jsou
hráči v rolích vojáků v přesile).
Text je napsaný slangově s množstvím výrazů jako „kempeři“ (ti, co vyčkávají na
základně), „drsňácký role“, „nepřítel nebude žádné ořezávátko“ atd. Autorka se
nevyhýbá ani amerikanismům – „techů“ ve smyslu nejnovějších technologií, místo
hraní her naživo/larpu používá výraz „role-playing“ a v perexu je uvedený výraz
„setting“, odkazující na zajímavé herní prostředí v bunkrech a rozbořených stavbách
nedaleko Bratronic u Kladna. Součástí stránkového článku je pestrá fotoreportáž
mapující minulý ročník a pozvánka na událost včetně doby a místa konání. Fotografie
jsou stylizované – hráči pózují fotografovi s airsoftovými zbraněmi, autentické –
snímek protiatomových bunkrů a akční – snímek z události.118

117

Konference. Larpovadatabaze.cz [online]. 2014 [cit. 2014-12-29]. Dostupné
z:http://larpovadatabaze.cz/larp/konference/574
118
MALCOVÁ, Zuzana. Zeta přichází!. Pevnost. 2014, č. 2, s. 78.
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Obsahová analýza článku z časopisu Pevnost 03/14 s. 78

Dědictví míru II (titulek)
Liniová bitva v plné kráse a druhém „vydání“. Oprašte muškety, zapněte
knoflíčky uniformy a vydejte se po stopách mušketýrů přímo na bitevní pole.
(perex)
Další článek tentokrát březnové vydání roku 2014 napsala opět Zuzana
Malcová, zkušená larpová producentka. „Oprašte muškety, zapněte knoflíčky
uniformy a vydejte se po stopách mušketýrů přímo na bitevní pole,“ tímto autorka
v perexu přímo vybízí k zapojení do bitvy. Stejně jako úvodním slovem
o organizačních informacích, o době a místě hry, registračním poplatku, zajištění
dobových kostýmů a palných zbraní („prvních dvacet šťastlivců si bude moct zapůjčit
zbraň od organizátorů“, píše se v prvním odstavci).
Článku je věnovaná opět jedna z posledních stran časopisu, konkrétně 78. Její
součástí je barevná fotoreportáž s historickými kostýmy inspirovanými napoleonskou
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érou a třicetiletou válkou. 119 Výjimka oproti předchozím příspěvkům je bonus
v podobě kalendáře larpových akcí na měsíc březen, kterým začíná jaro a s tím i větší
počet outdoorových událostí jako jsou moravská Ledová země, Jarní řež nebo Hra
o trůny: Se štítem nebo bez štítu.
Obsahová analýza článku z časopisu Pevnost 04/14 s. 78

Prague by Larp (titulek)
Již po sedmé v Praze... Těšíte se? (podtitulek)
Dlouholetý přítel všech larperů i larperek přijde v dubnu své milovníky opět
poctít návštěvou. A přinese s sebou (nejen) pugét her, bonboniéru či plnou láhev
zážitků. Tak u toho buďte i vy! (perex)
„Proč chtít Prague by Larp? Protože to za to sakra stojí! Protože dostanete
šanci zkusit si něco, co na vás číhá i v běžném život. Protože to je lepší než koukat na
cizí osudy v televizi,“ láká na událost čtenáře autorka článku Zuzana Malcová.
Příspěvek zabírá třetinu strany a neprovází ho žádné fotografie. Jedná se o festival,
kde se objevuje směsice larpů různých žánrů.120

119
120

MALCOVÁ, Zuzana. Dědictví míru II. Pevnost. 2014, č. 3, s. 78.
MALCOVÁ, Zuzana. Prague by larp. Pevnost. 2014, č. 4, s. 78.
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Obsahová analýza článku z časopisu Pevnost 05/14 s. 78

Hell on Wheels larp podruhé! (titulek)
Připravte kolty, osedlejte koně, western larp přichází (podtitulek)
Zažijte pravý western na vlastní kůži! Městečko Duratown se opět probudí
k životu za zvuku dobře mířených výstřelů, kopyt koní, smíchu prostitutek
a (nejen) hospodských rvaček. Tak u toho buďte i vy! (perex)
Strana 78 je stejně jako u předchozích čísel věnovaná lidem žijícím larpem
tentokrát se zaměřením na western. Nedaleko Humpolce ve „městečku Stonetown“ se
v roce 2014 odehrál již druhý běh Hell on Wheels, nazvaný podle stejnojmenného
amerického seriálu.
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Heslovité výkřiky v podtitulku a perexu mají nastínit drsnou atmosféru
amerického západu, kde jsou „milostné zápletky a dramatické situace“ na denním
pořádku. Ostatně tak vypovídají i přiložené snímky – autentická černobílá fotografie
stylizovaná do roku 1866 a barevná fotografie zobrazující přestřelku dvou indiánů.
Součástí textu o dějové zápletce je také seznam květnových herních událostí. Na
rozdíl od předchozích příspěvků nenajdeme v textu žádné vulgarismy, amerikanismy,
slang či nespisovný jazyk.121
V červnovém čísle se neobjevuje žádná zmínka o subkultuře, proto navážu
plynule na červencové číslo.

121

MALCOVÁ, Zuzana. Hell on Wheels. Pevnost. 2014, č. 5, s. 78.
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Obsahová analýza článku z časopisu Pevnost 07/14 s. 78

Gamecon 2014! (titulek)
Stálice českého herního nebe letos oslaví 20 let... (podtitulek)
Hvězdy Gameconu se rozzáří 17. července a objeví se zpátky nad Pardubicemi.
Budete je pozorovat také? (perex)
Gamecon je herní pardubický festival, na kterém si návštěvníci mohou zahrát
hry různých formátů od klasických stolních her jako je Dračí doupě až po larpové
komorní výlety do jiných světů, vodní bitvu – Water Game nebo vojenskou Laser
Game.

Autorka

Zuzana

Malcová

představuje

akci

jako

největší

událost

nepočítačových her u nás. V podtitulku se objevuje informace, že letošní ročník
oslavil dvacáté jubileum.122

122

MALCOVÁ, Zuzana. Gamecon 2014. Pevnost. 2014, č. 7, s. 78.
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V textu se vyskytují zkratky typu info (informace), FB (Facebook), RPG (roleplaying games) a nespisovné výrazy jako „čajovnická sekce“, „fesťák“ či „spacák“.
Součástí článku jsou pestré fotografie mapující malování figurek, vodní bitvu nebo
hru Dračí doupě.123
Obsahová analýza článku z časopisu Pevnost 08/14 s. 76 – 78

123

MALCOVÁ, Zuzana. Gamecon 2014. Pevnost. 2014, č. 7, s. 78.
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De la Bete (titulek)
Pevnostní vyslanci na lovu vlkodlaků (podtitulek)
Někteří z obránců pevnosti jsou už staré zasloužilé páky – myslíme teď hlavně
Pavla Koutského, uznávaného byznysmena a marketingového experta, a Leoše
Kyšu, taťku od rodiny a známého novináře. Jenže jejich duše jsou stále mladé.
A tak se rozhodli vyrazit na larp. O to, jak vypadá, když dva zhýčkaní
intelektuálové z pražské kavárny navléknou kostýmy z osmnáctého století a jdou
lovit vlkodlaky, jsme pro vás prostě nemohli nepřipravit. (perex)
Text se věnuje historickému larpu De la Bete pro zhruba devadesát hráčů,
odehrávajícím se ve Francii 18. století.124 Je napsaný na základě osobních zkušeností
autora, zástupce šéfredaktora, Leoše Kyšy. Ostatně tomu napovídá i úvodní slovo
v perexu „taťku od rodiny“ a jeho zamračená fotografie v kostýmu z akce, která
vyjadřuje jeho obavy ze samotné hry a organizačních komplikací, při kterých zjistil,

124

O hře. Larpportal.org [online]. 2014 [cit. 2014-12-29]. Dostupné z: http://www.larpportal.org/web/de-labete/o-hre
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že nebude spát v některé z komnat na zámku Valeč (místo události), ale ve stanu
s pěti dalšími hráči. 125
Třístránkový článek je napsaný velmi poutavě, ale s množstvím nespisovných
výrazů jako například „chlápek“, „chlapík“, „toitoika“, nebo „šumafuk“. Dokonce
se v něm objevují vulgarismy typu „magor“, „trouba“, „debil“, „lidi, co vás
serou“.126
„Stoprocentní drama. Zážitky, které na larpu člověk prožije, pocity, které mu
přinesou, to všechno je neuvěřitelně silné a zůstává v něm navždy,“ text u fotografie
napovídá, že byl nakonec autor spokojený se zapojením do hry, kterou doporučuje
čtenářům včetně dalšího larpu od stejných tvůrců – Legie: Sibiřský příběh, simulující
osudy československých legionářů na Sibiři.127
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KYŠA, Leoš. De la Bete. Pevnost. 2014, č. 8, s. 76-78.
Tamtéž.
127
Tamtéž.
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Obsahová analýza článku z časopisu Pevnost 09/14 s. 78

Pátá kolona! (titulek)
Popáté se otevřou brány areálu, za nimiž čeká jen smrt a zmar. Zombie
apokalypsa si znovu vybere svou daň. Má lidstvo vůbec ještě šanci vyhrát?
(perex)
Autorka textu Zuzana Hrnčířová popisuje v zářijovém vydání Pevnosti na
straně 78 postapokalyptický larp Pátá kolona, který se uskutečnil poslední víkend
v říjnu 2014 po roční odmlce. Ročník byl odložený kvůli náročným přípravám. Tento
příběh se odehrává stejně jako Zeta ve vojenském areálu v Bratronicích a nabízí
hráčům množství akčních scén a boje na život a na smrt. Text je napsaný spisovnou
češtinou bez vulgarismů. Částečně se v něm vyskytují slangové výrazy jako například
„zombifikace“. Autorka s citem popisuje celou událost od příběhu, pocitu hráčů až po
strhující prostředí a zbraně. I když jsou všechny fotografie na obrázku stylizované, tak
dokonale vystihují atmosféru místa.128
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HRNČÍŘOVÁ, Zuzana. Pátá kolona!. Pevnost. 2014, č. 9, s. 78.
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Obsahová analýza článku z časopisu Pevnost 10/14 s. 78 – 79129

Obsahová analýza článku z časopisu Pevnost 11/14 s. 78 – 79130
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130

KYŠA, Leoš. Vesmírná Konference. Pevnost. 2014, č. 10, s. 78-79.
KYŠA, Leoš. Fallout u Jihlavy. Pevnost. 78-79, č. 11.
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Obsahová analýza článku z časopisu Pevnost 12/14 s. 78 – 79131

Steampunk v Milovicích, Konference, Hell on Wheels, Fallout u Jihlavy
a Gothic na Točníku jsou příspěvky týkající se larpu, ale formou fotoreportáže
a krátkého popisu události. Nejsou umístěné jako předchozí články v sekci Larp, ale
v Geek zóně. Tzv. geeci jsou lidé, kteří jsou nadšeni pro nějaký obor – sport, hobby,
hru, dalo by se říct, že pro jakoukoliv činnost. Většinou je ale termín spjatý s IT
experty.132
Leoš Kyša je již tradičně popisuje svým autentickým, lehce přisprostlým
humorem – „Dobrý den, kozy ven,“ u fotografie larperek s bujným poprsím nebo
„jejich příběh rozhodně není jenom o š...“ ve smyslu pohlavního aktu. V Geek zóně
nechybí velké fotografie s popisem kostýmů a rekvizit a odkazy na blížící se události.

131
132

KYŠA, Leoš. Gothic na Točníku. Pevnost. 2014, č. 12.
IT = informační technologie
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5.7

Výsledek obsahové analýzy
Závěrem se vracím ke své výzkumné otázce a hypotézám. Obsahová analýza

článků o larpech časopisu Pevnost splnila mé očekávání. Mohu potvrdit, že magazín
pokrývá

všechny

aktuálně

hrané

larpové

žánry.

Aktuálnost

vychází

ze

studia kalendáře akcí, který se objevuje u článků v březnovém, červencovém
a zářijovém vydání. V těchto měsících se totiž během roku 2014 odehrálo nejvíce
rolových her. Redaktoři se věnují největším a zároveň nejpropracovanějším larpům na
území ČR jako jsou historický fantasy larp – De la Bete (3A4), western larp – Hell on
Wheels (1A4 + ½ A4 fotoreportáž) nebo postapokalyptický larp – Zeta, Pátá kolona
a Fallout (dohromady 4A4). Tématice je vyhrazená vždy strana 78, někdy s přesahem
na další viz De la Bete a jiné větší události. Zároveň mohu vyvrátit svoji úvahu o tom,
že jsou články zaměřené spíše na počítačové RPG hry a filmy.
Někteří členové redakce, konkrétně Zuzana Malcová a Leoš Kyša, napsali
články na základě vlastních zkušeností ze hry. Jako například hra Konference nebo
De la Bete, kterých se Leoš Kyša zúčastnil a Zuzana Malcová je dokonce autorkou
první jmenované hry. Larp je druh zábavy a proto i autoři textu zvolili uvolněný
jazykový styl s množstvím subkulturních slangových a nespisovných výrazů,
zdrobnělin a dokonce se nebránili ani vulgarismům. Styl komunikace je v symbióze
s daným tématem. Příkladem je steampunk nebo postapo, žánry, které umí být
hrubiánské, perverzní, ale také velmi kreativní a zábavné.
U snímků z fotoreportáží je zajímavé, že se konkrétně v Geek zóně podrobněji
věnují kostýmům a jejich popisům (jako například zobrazený hráč Fallout, který nosí
na hlavě lebku svého otce, kterou si nesmí sundat, dokud nezabije všechny své
nepřátele). 133 Všechny zachycené momentky i stylizované obrazy jsou kvalitní
a velmi dobře zapracované do layoutu článku. Redaktoři čerpají z archivů
organizátorů vyjma svých osobních fotografií z účasti na akcích.

133

KYŠA, Leoš. Fallout u Jihlavy. Pevnost. 78-79, č. 11.
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Larp v českých mainstreamových médiích v roce 2014
Larp nemá v České republice příliš velkou tradici jako například ve

Skandinávských zemích nebo Americe, kde se hraje už více než čtyřicet let a využívá
se v různých oblastech života. Nejvíce se osvědčil v edukativní sféře jako například
na dánské Østerskov Efterskole, kde se studenti učí metodou rolových her. Třeba na
hodině ekonomie si studenti hrají na Vlky z Wall Streetu, aby pochopili zásady
obchodování na burze.134 Další směr, který se osvědčil, je business larp (viz kapitola
4.3.1.).
V České republice se hry na hrdiny uskutečňují teprve od devadesátých let 20.
století a stále leží na pokraji zájmu veřejnosti a médií. 135 Tento trend se projevil
v monitoringu článků o larpech v mainstreamových médiích za rok 2014. Během
tohoto roku vyšlo celkem třicet tři záznamů o larpové komunitě. Z toho celkem šest
ve veřejnoprávních médiích – České televizi a Českém rozhlase. Audio záznamy
informovaly o pražském pochodu Prague Pride 136 , larpové komunitě v dokumentu
Svět podle larpu od redaktorky Karolíny Koubové na Dvojce a současných trendech
na Plusku. Česká televize zase odvysílala reportáž o Projekt Systému (více v kapitole
4.3.2.) a Afgánském bojišti u Mimoně. Nejvíce článku vyšlo během roku 2014 na
internetu. 137 Čtenáři se mohli dozvědět z webového portálu iHNed.cz o nové
kouzelnické škole Harryho Pottera, která vznikla u polsko-českých hranic na hradě
Czocha nebo Komorním Lipníku na Novinky.cz.
V tištěných médiích vyšlo celkem třináct článků, přičemž některé z nich byly
převedené do elektronické verze jako například Hospodářské noviny na iHNed.cz,
časopis Reflex na Reflex.cz nebo Jičínský deník na server Denik.cz. Zajímavým
postřehem je článek z čtrnáctideníku Žena a život, kde se manželka Leoše Kyšy
(redaktor časopisu Pevnost a autor článku De la Bete), zpovídá ze svých „strachů“
z rolových her: „Dobrý, bombardovali jsme Írán,“ odpověděl mi manžel, kterého
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Osterskov.de [online]. Hobro, 2006 [cit. 2014-12-31]. Dostupné z: http://osterskov.dk
Larpy v médiích. Larp.cz [online]. 2013, 7.10.2014 [cit. 2014-12-31]. Dostupné z:
http://www.larp.cz/cs/tagy/media
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ČRo Radiožurnál odvysílal 11. srpna zprávu o Prague Pride, jehož součástí byly larpové akční hry. Ty byly v
programu po celou dobu festivalu a návštěvníci si tak mohli vybrat z několika různých typů her na různá témata,
mimo jiné i z LGBT (lesby, gayové, bisexuálové, transexuálové) historie Prahy. Dostupné z:
http://mediasearch.newtonmedia.cz
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Na internetu vyšlo během roku 2014 celkem čtrnáct článků o larpech.
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jsem tři dny neviděla. Vyrazil na nějakou bláznivou hru simulující realitu. Říká se
tomu larp, což je přesně tak všechno, co o tom vím a co vlastně i vědět chci. Ne snad,
že by mi to přišlo jako bláznivý koníček nebo že bych to svému muži zazlívala, ale
bojím se, že tahat z něj víc informací by se mi nemuselo vyplatit. Nemyslím teď
ohledně toho virtuálního bombardování, ale prostě proto, že bych se mohla dozvědět
věty jako: „A Eva, to je ta super holka, co jsme spolu už byli na minulé akci, má teď
problémy se svým přítelem, tak jsme je řešili až do rána a vypili přitom flašku
bourbonu. Ne, tohle jsou věci, o kterých netoužím slyšet. Mohla bych dostat záchvat
a začít zjišťovat. Kdo je ta Eva, jak vypadá, co dělá a jestli se s ní můj muž stýká
i jindy, než když připravují bombardování Peršanů...“138
Během minulého roku se odehrálo poměrně velké množství larpů na Moravě.
Připomeňme například jedenáctý ročník Larpvíkendu, westernový Hell on Wheels
nebo postapo Fallout. To se také odrazilo v regionálním tisku. V Olomouckém
a Prostějovském deníku vyšly v průběhu března a prosince dva velké články o fantasy
larpu a průvodu hobitů. Dalo by se říci, že na východě republiky se odehrává více
rolových her než v ostatních částech. K tomuto závěru jsem dospěla na základě
obsahové analýzy časopisu Pevnost a monitoringu článků v mainstreamovém tisku
a internetu za období od roku 2006 až do současnosti. Informace o předchozích letech
jsou součástí webového portálu Larp.cz. 139 Přehled všech mediálních výstupů za
poslední rok je součástí přílohy na straně 78 – 80.
Další částí diplomové práce je dokument, který plynule navazuje na
obsahovou analýzu a monitoring článků tím, že zachycuje pocity, myšlení a touhy
hráčů, autorů kostýmů, odborníků na dramatické styly, organizátorů či hudebníků
stejných her, o kterých si mohli čtenáři přečíst v analyzovaném měsíčníku.
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Žena a život. Mediasearch.cz [online]. 2014 [cit. 2015-01-03]. Dostupné z: http://mediasearch.newtonmedia.cz
Larpy v médiích. Larp.cz [online]. 2013, 7.10.2014 [cit. 2014-12-31]. Dostupné z:
http://www.larp.cz/cs/tagy/media
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Dokument o českém larpu

7
7.1

Definice
Rozhlasový dokument zaznamenává události a důležité okamžiky našeho

života. Žádný jiný rozhlasový žánr není tak komplexní a objektivní jako právě
dokument. Jedná se o novou cestu poznání a pátrání po smyslu života a to navíc
s přidanou hodnotou, kdy v díle nacházíme odpovědi na naše otázky a možná řešení.
Podstatným rysem rozhlasové dokumentaristiky je autentická výpověď aktérů dané
události, bez kterých by dílo nebylo kompletní. Může se jednat o rozhovor, anketu,
monolog nebo dramatickou hru. Je jen na autorovi jaké prvky se rozhodne do díla
zařadit. Pro lepší ilustraci události pracují dokumentaristé se zvukovými efekty,
hudbou, historickými záznamy a jinými auditivními prvky, které zároveň vytvářejí
nezbytný emotivní náboj. Rozhlasový dokument lze ale snadno zaměnit
s publicistickým pásmem, proto považuji za nezbytné uvést další deskripci tentokrát
z pramenů odborné literatury rozhlasových archivů Českého rozhlasu.
Podle Pavla Káchy, bývalého hlavního dramaturga ČRo2 – Praha, je rozdíl
mezi dokumentem a publicistickým pásmem v přístupu k materiálu. V publicistice –
rozhovoru, reportáži, publicistickém pásmu – je autor interpret nějakého děje nebo
skutečnosti. Zatímco v dokumentu se autor stává zprostředkovatelem. Organizuje do
rozhlasového tvaru rozhlasový i jiný materiál – rozhlasové záznamy, písemné
dokumenty, dobovou hudbu, prostě dokumentární prvky tak, aby podaly pokud
možno objektivní svědectví o nějakém ději, který se odehrál v minulosti. S jistou
nadsázkou autor popisuje, že dokumentaristika může být latentně přítomná v téměř
každém okamžiku rozhlasového vysílání. 140 K tomu se přiklání i známá česká
rozhlasová dokumentaristka Andrea Hanáčková, která říká, že dokumentem může být
vše, co se odvysílalo včera, dnes ráno, před hodinou nebo před pěti minutami. Nejvíce
se ale autorka přiklání k definici reportérky Blanky Stárkové, že dokument můžeme
vnímat jako široký rozhlasový žánr, který vychází ze svědectví či záznamu verbální
nebo zvukové reality, a přitom se však vyznačuje velmi vysokou mírou záměrné
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NAVRÁTIL, Karel. Čtrnáct kapitol o rozhlase. Praha: Český rozhlas, 2006. s. 69 – 76.
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autorské organizace zvukového materiálu a vědomou kompozicí více strukturních
prvků.141
7.2

Historie dokumentu
Dokumentární tvorba se začala vyvíjet s příchodem anglické rozhlasové

stanice BBC, která zahájila ve dvacátých letech minulého století první pravidelné
rozhlasové vysílání. S příchodem dokumentů se začala rozvíjet také jeho umělečtější
verze a to feature, žánr příbuzný dramatické tvorbě. Ten zaznamenal největší rozkvět
v době druhé světové války.142
„Různé definice dokumentu jako rozhlasového žánru nacházíme v teoretických
reflexích zhruba od šedesátých let dvacátého století.“143 Právě šedesátá léta jsou u nás
často označována za renesanci rozhlasové tvorby. V Československu tehdy probíhaly
politické reformy, které měly uvolnit politický režim Komunistické strany a urychlit
proces demokratizace. S příchodem uvolňování napětí začaly přicházet i nové kulturní
impulzy včetně vydání prvních rozhlasových učebnic – Edice rozhlasové práce Josefa
Branžovského (1963) a Základy rozhlasové žurnalistiky Rostislava Běhala (1966).
V sedmdesátých a osmdesátých letech poté následovaly další – Dokumentární práce
v rozhlase, rozhlasový dokument od Georga Dannenberga (1975), Zvukový dokument
v rozhlase pod vedením Štefana Horského (1983) nebo Teorie a praxe rozhlasové
tvorby od Josefa Maršíka (1985). Ty se ale už nesly v duchu principů a funkcí
socialistického režimu.
7.3

Fenomén larp
V rámci diplomové práce jsem natočila ve spolupráci s Tvůrčí skupinou elévů

Českého rozhlasu hodinový dokument Fenomén larp, mapující historii, módu, hudbu
a směry rolových her. Na rozhlasovém příspěvku se podílelo šest elévů – tazatelů,
kteří v průběhu podzimu 2014 oslovili několik zástupců larpové komunity. Sběr
informací probíhal formou rozhovorů s předem určenou strukturou neboli tématem
otázek, které bylo nezbytné prodiskutovat.
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Interview se natáčela v nahrávacím studiu Českého rozhlasu a v terénu na
vybraných událostech, kterých se aktéři přímo účastnili. Byli jimi například komorní
larp ze soudního prostředí Iure určený pěti hráčům. Dále pak 2. ročník fantasy larpu
Mlhy Miramosu, odehrávající se ve starém mlýně nedaleko Berouna. Ten měl ve
skutečnosti představovat chrám bohyně Mirae v panství Lockeby. Třetí událostí byla
stopovaná v Riegrových sadech s názvem Les neklidných duší, kde nadšenci hledali
duši mrtvé dívky.
Dokument je strukturovaný do čtyř částí, které provází vypravěč. V každé
z nich se objevuje část rozhovoru, reportáž nebo záznam z koncertu. Atmosféru
dotváří pestrá zvuková kulisa a ilustrující efekty. Úvod a závěr dokumentu jsme
sjednotili pomocí znělky ze slavného seriálu – Hra o trůny, ve kterém se inspiruje
mnoho fantasy scénáristů a hudebníků jako např. kapela Five Leaf Clover. Dále jsme
využili hudbu z Pána prstenů nebo třeba z her De la Bete a Hell on Wheels.
Výběr respondentů probíhal formou monitoringu subkulturních webových
portálů jako například Larp.cz, Hrajlarp.cz, Larpovadatabaze.cz a jejich spřátelené
facebookové stránky, kde jsem oslovila jejich zakladatele, kteří mi předali další
doporučení, koho kontaktovat. Našimi respondenty se stali zakladatel Asociace
fantasy – Petr Braťka, vedoucí katedry výchovné dramatiky Damu – Radek Marušák,
Pavel Brejcha a Jindřich Mašek – hudebníci z kapely Five Leaf Clover, manželové
Šmejkalovi – oděvní designéři, Tomáš Dulka a Ondřej Staněk – organizátoři Hell on
Wheels a David František Wagner – šéf kreativní sekce De la Bete.
Před samotnými rozhovory jsme si určili otázky a jejich pořadí, v jakém bude
nejvhodnější je respondentovi položit a samotnou délku rozhovoru. Věděli jsme, že
v dokumentu nebudeme moct využít delší dobu než pět minut, proto jsme se
nedotazovali déle než půl hodiny. V průběhu natáčecích příprav jsme vedli
s dotazovaným odlehčenou konverzaci u šálku kávy, aby z dotazovaných spadly
veškeré obavy a strach z natáčení.
Během seznamovací části je nezbytné položit hostům otázku, zda jim nebude
vadit, pokud se nahrávaný rozhovor stane součástí připravovaného rozhlasového díla.
Ústní souhlas jsme následně nahráli a archivovali pro možnou budoucí potřebu. Další
nezbytné administrativní úkony spočívaly v registraci hudebních zvukových záznamů
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do Automatického identifikačního systému (AIS), kde se za jednotlivé příspěvky
odvádí peníze. Nahrávky jsme získávali od našich hostů během rozhovorů,
konvertováním z hudebního kanálu YouTube nebo využitím rozhlasového archivu
zvukových efektů.
Postprodukční
a

případné

organizace

dotočení

chybných

zahrnovala
nebo

poslech

chybějících

nahrávek
pasáží.

s respondenty
V závěru

jsme

s dotazovanými domluvili na zaslání finální verze dokumentu a fotografií z natáčení.
Někteří se rozhodli využít zvukový záznam a fotografie pro své soukromé účely a na
webové stránky jako například občanské sdružení Divadelta. 144 Po natočení všech
částí jsme pracovali celé tři dny, abychom vytvořili finální dokument. Dlouhé hodiny
jsme pracovali na editaci, úpravě a střihu zvuku v programu Sound Forge. Upravenou
verzi jsme pospojovali s vyprávěcí částí a na úplný konec doplnili tematickou hudbou.
Finální verzi dokumentu jsme si poslechli s týmem Tvůrčí skupiny elévů 3. prosince
2014 na závěrečné rozlučce, kde jsme dostali první zpětnou vazbu od posluchačů.
Dostalo se nám potlesku a velmi pozitivních ohlasů.
Aktuálním cílem je odvysílat dokument na vlnách Českého rozhlasu a to
konkrétně v pořadu Čajovna a středečního Radiodokumentu na stanici Vltava, nebo
v Dokumentech ve vysílání Dvojky. Jednotlivé části dokumentu by také bylo možné
využít pro dětské rádio Junior nebo konkrétně část o módě do pořadu Modeschau
digitálního rádia Wave.
7.4

Použitá metoda

7.4.1 Rozhovor pomocí návodu
Rozhovor s návodem dává tazateli možnost co nejvýhodněji využít čas
k interview. Současně umožňuje provést rozhovory s několika lidmi strukturovaněji
a ulehčuje jejich srovnání. Pomáhá udržet zaměření rozhovoru, ale dovoluje
dotazovanému zároveň uplatnit vlastní perspektivy a zkušenosti.145
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Podle Pattona existuje v zásadě šest typů otázek:146
Názorové – objasňují, co si respondenti myslí o dané problematice, jaké jsou jejich
cíle, záměry, touhy a hodnoty. V této oblasti jsme kladli tyto otázky:


K jakému směru larpu máte nejblíže a proč?



Jakého cíle chcete dosáhnout s hraním her na živo?



Převažuje ve western larpu boj nebo spíše jiné aspekty fiktivního příběhu?



Jaké postavy nesmí ve western larpu chybět?



Vnímáte využití larpu i v jiných oblastech než zrovna ve hře? Pokud ano, jaké
to jsou?



Šlo by pomocí western larpu vyučovat na školách konkrétně třeba americké
dějiny?

Emoční – směřují k poznání pocitů lidí a jejich zkušeností, do nichž patří otázky:


Co pro vás znamená larp?



Kdy jste začal s hraním her na živo?



Z čeho vznikl váš zájem o larp?



Ovlivňuje vás larp i v soukromém životě?



Popište nejsilnější zážitek ze hry?

Znalostní – objasňují, co subjekt skutečně zná. Tam jsme zařadili tyto:

146



Jak vzniká larp?



Kdo vymýšlí příběhy a kde se odehrávají?



Jak se vyvíjí larp v zahraničí, například ve Skandinávii?



Jakou má tradici u nás?



Jaký je rozdíl mezi dřevárnou, larpem a fantasy bitvou?



Jakým zásadním způsobem se liší western larp od dalších směrů?

QUINN PATTON, Michael. Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice. 4.
vyd. New York: SAGE Publications, 2014. s. 102.
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Prožitkové – zjišťují, co dotazovaný viděl, slyšel nebo prožil jako například tyto:


Ovlivňují vás příběhy i v soukromém životě? Vnímáte larp jako hobby nebo
i jako lifestyle?



Nosíte oblečení z historické bitvy?



Jaká je vaše zpětná vazba od hráčů western larpu?



S kolika podobnými akcemi máte zkušenost? Účastnili jste se někdy
zahraničního larpu?



Kolik kostýmů a masek jste už odhadem vytvořili?



Jak dlouho vám průměrně zabere jeden kostým/jedna maska?



Kde čerpáte inspiraci pro kostýmy? Opravdu z historických pramenů nebo
podle fantazie?

7.4.2 Ukázka vybraných odpovědí na otázku – Co pro vás znamená larp?
„Prostě mít nějakej jinej druh prožitku než člověk má.“
„Takový napětí, tajemství a zábavu asi.“
„Jsou to pro mě nový zážitky, poznání novejch lidí, zažití situací, do kterých bych si
v reálném životě netroufl.“
„Pro mě je larp hodně o emocích – jakože si zažiju intenzivnější emoce než běžně a je
to takový lehce jako droga.“
„Pro mě je to můj největší koníček, takže je to velká součást mého života a taky
s postupem času je tam i ten sociální aspekt a že je tam určitá komunita lidí s kterými
si často stačí zahrát jednu hru a už je s nimi člověk sblížený.“
„Je to lepší než se koukat na film.“
„Je to jako když si čteš knížku nebo koukáš na film, akorát prostě tím hlavním hrdinou
jseš tam ty.“
„Stát se součástí jiného světa.“
„Zúčastnit se příběhu.“

59
„Není to nic tak alternativního zase, jak si i lidi myslí.“
„Podle mě je to úplně stejný, jak když jdou fanoušci na nějaký zápas prostě. Oblíknou
se do dresů, popijou pivo, poplácaj se po zádech. Úplně typicky vesnickej fotbal –
kluci si spolu začutaj, no a my se pomlátíme a jedeme domů.“147
Z odpovědí jsme zjistili, že hráči vnímají larp především jako zábavu, která
vede k poznávání nových lidí. Někteří respondenti se skrze rolové hry stávají součástí
jiného tajemného světa s leckdy vypjatými situacemi. Jedna respondentka nám na
zmiňovanou otázku odpověděla, že larp je jako droga ve smyslu intenzivnějšího
prožitku než je běžné. Pocity z hraní her jsme situovali na začátek dokumentu
a vytvořili tak atraktivní anketu vhodnou pro úvod do fenoménu.
Další zajímavé pasáže z rozhovorů jsme sestříhali a zařadili do dokumentu tak,
aby jednotlivé mluvené sekce nebyly delší než pět minut. Některé části se prolínají
jako například část o přesahu směru hry do výuky, kde se střídá interview s Radkem
Marušákem a zvukový záznam z výuky na téma Agresivita na Základní škole Eden.
Více informací o tomto směru – historie, vývoj v ČR, žánry, kostýmy, larpové
osobnosti, události, hudba, přesah do výuky – je součástí scénáře.
7.5

Scénář dokumentu

Český rozhlas – Tvůrčí skupina elévů
Vysílání: xy
Dalet: xy
Stopáž: 43:05
Poslední slovo: ...budete chtít
Začíná a končí hudbou
Natáčení: 1. 12. 2014
147

BÁRTOVÁ, Dominika a kolektiv Tvůrčí skupiny elévů. Fenomén larp: Rozhlasový dokument. Praha: Český
rozhlas, 2014. 00:00:21.
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FENOMÉN LARP
Hovoří:
Autorka projektu, produkční: Dominika Bártová (rozhovor s Petrem Braťkou,
Mlhy Miramosu, stopovaná – Les neklidných duší, výuka ZŠ Eden a rozhovor
s Radkem Marušákem)
Iure, western larp: Barbora Kramářová
Móda, De La Bete: Barbora Loušouvá
Scénář: Martin Balucha
Technická spolupráce, rozhovor s hudební skupinou Five Leaf Clover: Radek
Horáček
Vypravěč: Jan Battěk
Použitá hudba: 1. znělka – Hra o trůny, 2. znělka – Pán prstenů
Anketa: Co pro vás znamená larp? (0:18)
Začíná: Pro mě je larp strašně moc o emocích...
Končí: ... zúčastnit se příběhu.
Vypravěč: úvod (1:12)
Každý z nás si vybavíme okamžiky z dětství, kdy jsme se zanícením vžili do
role lupiče, učitele, doktora, krále, bojovníka, hrdiny, či zachránce lidstva a vytvářeli
děj fiktivního příběhu. Nevadilo nám, že neznáme přesné dějové struktury, nezabývali
jsme se do detailů charakterovými vlastnostmi postav a nešlo nám o vnější efekt. O co
šlo především, byla radost ze hry, možnost úniku do fiktivního světa, ve kterém jsme
jedinými tvůrci pravidel, byli my sami.
Anketa: Co pro vás znamená larp? (1:47)
Začíná: Není to nic tak alternativního, jak si lidi myslí...
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Končí: ... my se spolu prostě pomlátíme a jedeme domů.
Vypravěč: úvod (2:26)
Ačkoliv panují nejednotné představy o tom, co larp ve skutečnosti je, lze
obecně říct, že jde o způsob hraní rolí, ve kterém běžní lidé ztvárňují konkrétní
postavy. Účastnící při něm vstupují do interakce jak s ostatními postavami, tak
i zároveň s prostředím, ve kterém se děj odehrává. Vytvářejí nové fiktivní světy nebo
oživují místa, která se v minulosti stala dějišti významných událostí. Tak jako
v případě dětských her, jde především o vlastní zážitek, vlastní radost ze hry, a proto
není larp dělaný primárně pro publikum.
Je obtížné vysledovat jednotný původ larpu a jasně určit, z jaké země pochází.
Nicméně se má všeobecně za to, že se na jeho vzniku podílely nezávislé skupiny ze
Severní Ameriky, Evropy a Austrálie. Tyto skupiny sdílely nadšení z her
vytvářejících fiktivní svět. Zdrojů inspirace bylo ale více. Od rekonstrukce bitev
a improvizované formy divadla až po komedii dell’arte, válečné simulace
a psychologické drama. Dalo by se dokonce říct, že za počátky stojí skautské oddíly.
Velkou inspirací pro český larp tak bezesporu mohl a může být spisovatel, vypravěč
a nepřekonatelný tvůrce her pro děti, Jaroslav Foglar. Dalším výrazným podnětem
byla Jacksonova trilogie, Pán Prstenů. Příběh sledující osudy Středozemě stále ještě
funguje jako základ pro mnohé larpové scénáře.
DB: káva s Petrem Braťkou (4:21)
Rozhovor
Začíná: Právě sedíme nad šálkem kávy s Petrem Braťkou...
Končí: ... To je tedy můj vzor Bicolline.
Vypravěč: Úvod do směrů larpu (6:21)
Fantasy vesnice, středověké kulisy, bitvy...
Momenty napětí a očekávání….
Radost ze sdílení…
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Možnost vytváření fiktivních světů a jejich pravidel…
Proniknutí do tajů historických událostí….
Vcítění se do postav, jejich úkolů, problémů a citových pohnutek…
DB: Fantasy larp – Mlhy Miramosu (6:46)
Reportáž
Začíná: Právě se přesouváme do městečka Oxbridge...
Končí: která je zde hlavní léčitelkou, ochránkyní života.
Vypravěč: Western larp (9:42)
Larp nabízí vskutku velký prostor pro realizaci představ. Jelikož je hlavním
hnacím motorem a zároveň jedinou brzdou naše kreativita, může vzniknout právě
tolik příběhů, kolik nám naše imaginace, zkušenosti, zaměření a záliby dovolí. Pro
milovníky tradičnějších příběhů vznikla v Čechách další odnož se zaměřením na
vyprávění z amerického Divokého západu.
BK: Hell on Wheels (10:07)
Rozhovor
Začíná: V nedávné proběhl již třetí běh...
Končí: ...angličtina patří k žánru divokého západu.
Vypravěč: Móda a De la Bete (15:53)
Larp nezohledňuje pouze dějovou výstavbu, ale klade i značný nárok na
zpracování kostýmů. Oděvy se musí shodovat nejen s místem ale i s dobou, ve které
se příběh odehrává. Samozřejmě musí být zachována i základní funkčnost převleku,
který v případě bitevních scén, zahrnuje brnění, zbraně a další doplňky.
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BL: Móda a De la Bete (16:21)
Rozhovor
Začíná: Na první akci jsem jel v roce 2004...
Končí: ... k jakým závěrům ji dovede, co se stane.
Vypravěč: Městský larp (stopovaná) (21:45)
Odlehlá místa, lesy a pole nejsou nutně jedinými dějišti larpových příběhů.
I města nabízejí nepřeberné množství lokalit, kde se larp dá hrát. S přechodem
z přírody do města se může měnit i jeho podoba. Nemusí se jednat o složité děje
s velkým počtem zápletek a postav, zcela stačí jednoduchá dějová linka a malý počet
účastníků. Jeden takový městský larp se v uplynulém měsíci odehrál v Riegerových
sadech.
DB: Les neklidných duší (22:14)
Reportáž
Začíná: Je to její nejoblíbenější místo v tomto lese...
Končí: ... já bych taky spojila síly.
Vypravěč: Komorní larp (22:54)
Vzhledem k četným zdrojům inspirace, které larp ovlivnily a stále ovlivňují, lze
vypozorovat několik jeho podob. Přes vytváření fiktivních světů, simulace bitev,
rekonstrukce historických událostí až po stopování, hledání indicií či divadelní hry.
Příběhu, který se odehrává na scéně divadla, se obecně říká komorní larp. Divadelní
hra, Iure, jím může být konkrétním příkladem. Vystupuje při ní pouze pět hráčů, kteří
představují porotce v soudním procesu. Účastníci během hry rozhodují o vině či
nevině, ale také poodhalují minulost svých postav.
BK: Iure (26:43)
Reportáž
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Začíná: Normální larp vypadá tak, že ...
Končí: ... a tím i celý komorní larp Iure končí.
Vypravěč: hudba (30:19)
Tak jako každá jiná komunita, má i larp své charakteristické rysy a způsoby
vyjadřování.

Účastníci

používají

v komunikaci

specifické

termíny,

kterým

nezasvěcení nerozumí, oblékají se do kostýmů, které vyvolávají úžas, obdiv nebo
překvapení a poslouchají svůj styl hudby. Existují tak i hudební skupiny, které své
skladby komponují s ohledem na tuto komunitu. Podobnou skupinou je i Five Leaf
Clover.
RH: Five Leaf Clover (30:45)
Rozhovor, koncert
Začíná: Jó já jsem Pavel Brejcha a vedle mě stojí...
Končí: ... zdraví vás Pavel Brejcha a Jindřich Mašek.
Vypravěč: Přesah larpu do výuky (34:04)
Na larp lze nahlížet nejen jako na formu zábavy a možnost úniku z reality.
Vcítění se do rolí a chápání činů v souvislostech umožňuje účastníkům lépe pochopit
rozhodování postav. Z těchto důvodů se larp využívá i ve vzdělávání. V Dánsku
a postupně i v České republice se prostřednictvím hraní rolí, žáci učí běžné předměty.
Tím, že se vžívají do rolí, nabírají teoretické struktury konkrétních rozměrů. Učení se
na příkladech z reality, propojené vlastními zkušenostmi a zážitky, zanechává daleko
větší paměťovou stopu.
DB: Larp ve výuce (34:40)
Výuka, rozhovor
Začíná: Radek Marušák je vedoucím katedry výchovné dramatiky...
Končí: ... zcela se to neděje v současné době.
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Vypravěč: Závěr (41:55)
Ačkoliv se názory na to, co je larp liší, lidé, kteří ho provozují, mají společnou
potřebu objevovat nové a nevšední prožitky. Snaží se nalézt nové způsoby
sebevyjádření a stát se aktivními účastníky při vytváření příběhů. Dalo by se říct, že
jde v případě fantasy larpů, o snahu uniknout z reality, o možnost se na pár hodin
odprostit od každodenních stereotypů, povinností a problémů. Stejně tak je ale možné
jej chápat jako nový způsob vzdělávání – zkrátka škola hrou. Larp nový svět bez
hranic. Svět, který si sami vytvoříte. Svět, který bude takový, jaký budete chtít.
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Závěrem
Během natáčení dokumentu jen málokdo z mého okolí věděl, co larp znamená.

Pokud říkám málo, tak bych chtěla upřesnit, že pouze tři lidé řekli, „že ví, o co jde,
protože jejich známý ho hraje.“ 148 Musím se přiznat, že ani já jsem zpočátku
nevěděla, v čem tkví kouzlo rolových her. Myslela jsem si, že se jedná o skupinu
podivínů, kteří běhají s prostěradlem po lese a mlátí se dřevěnými maketami bez
jakékoliv organizace. Mýlila jsem se. Larp je propracovaná hra, která má vlastní
pravidla a dějovou strukturu. Organizátoři vynakládají obrovské úsilí stejně jako
filmoví nebo divadelní režiséři a scénáristi. Vytvářejí zajímavé příběhy, postavy
a kulisy, přičemž samotná hra se odvíjí od nahodilých reakcí zúčastněných hráčů.
„V larpech nejde o to být na určitém místě v určitém čase a dělat to, co se mi řekne.
Ve hře jde hlavně o zábavu a osobní prožitek z akce.“149
Larpy také zpracovávají široké pole témat a liší se jak formátem, tak délkou
hry nebo prostředím, ve kterém se odehrávají. Ačkoliv jsou hrány zejména pro zábavu
a pro smysluplné využití volného času, umožňují také rozvoj celé řady sociálních
dovedností tzv. soft-skills:150


zlepšování komunikačních dovedností v simulovaných situacích



řešení konkrétních problémů



vedení týmu a projektové řízení



rozvoj dramatických a sebe vyjadřovacích mechanismů osobnosti



podpora sebereflexe a socializace s lidmi podobných zájmů

Rolové hry se uplatňují také jako nová a u nás doposud neprobádaná výuková
metoda. V našem prostředí se ji věnuje pouze občanské sdružení Divadelta,
prosazující tvořivé přístupy v oblasti vzdělávání. Lektoři realizují své projekty, na
různá, často diskutovaná témata ze školního prostředí pro děti ze základních škol.151
Ty se mohou do výuky v průběhu hry zapojit a děj tak ovlivnit. Doufejme, že i u nás
v budoucnu vznikne taková škola, kde se žáci budou učit prostřednictvím hraní rolí

148

Jednalo se o zvukového mistra ČRo Dominika Budila, moderátorku Radia Wave Barboru Šichanovou
a pedagoga Radka Marušáka.
149
BÁRTOVÁ, Dominika a kolektiv Tvůrčí skuiny elévů. Fenomén larp: Rozhlasový dokument. Praha: Český
rozhlas, 2014. 00:04:28.
150
Larp? Larpypardubice.cz [online]. 2010 [cit. 2014-12-29]. Dostupné z:http://larpypardubice.cz/larp/
151
Hlavní strana. Divadelta.cz [online]. 2010 [cit. 2014-12-29]. Dostupné z: www.divadelta.cz
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běžné předměty, jako jsou třeba ekonomie nebo dějepis. V dokumentu se tomuto
kreativnímu a efektivnímu stylu edukace věnuje závěrečná část s Radkem
Marušákem, vedoucím katedry výchovné dramatiky DAMU.
Každá komunita má svůj specifický styl komunikace, umožňující výměnu
názorů, sdílení hudby, osobních prožitků, ideologie a jiných důležitých hodnot.
Takovým, které vychází iniciativou úzké skupiny lidí, se říká ziny. O těchto
komunikačních kanálech se podrobněji rozepisuji v kapitole Subkulturní periodika
a komunikace se zaměřením na larp, kde popisuji důležité larpové zdroje tištěných
zinů, webzinů a facebookových stránek s konkrétním počtem fanoušků. Ziny jsou od
první poloviny 20. století významným médiem, které slouží nejen k šíření
subkulturních ideologií, ale také k upevňování vztahů uvnitř komunity. Povaha
komunikace se od dvacátých let minulého století radikálně změnila. Z prvotních
dadaistických manifestů se stávaly pamflety, z letáků tištené ziny, ze zinů webziny
a z webzinů uzavřené skupiny na sociální síti Facebook. Na této populární síti je
v současné době každý druhý Čech a i pro komunitu larpů je síť hlavním médiem.
Nejvýznamnějším tištěným larpovým zinem je bez pochyb časopis Pevnost.
Zjistila jsem, že se jedná o doposud jediné periodikum, které se věnuje této
subkultuře. Časopis je zaměřený na larp pouze okrajově, většina obsahu je věnovaná
fantasy, sci-fi a hororovému filmu a literatuře. I když je larpu věnovaná v magazínu
pouze jedna strana, tak je text po obsahové stránce kvalitní. Podílí se na něm totiž
autoři, kteří mají s rolovými hrami zkušenosti. Nejen tato fakta vyplynula z obsahové
analýzy časopisu, ve které jsem si položila otázku, zda redaktoři neupřednostňují
nějaké larpové směry. Z výsledků je jasné, že nikoliv. Do textů zařazují pouze taková
témata, která jsou v tom určitém měsíci aktuální jako například červencový Gamecon
nebo srpnový De la Bete. Obsahovou analýzu doplňuje přehled článků o larpech
v mainstreamových médiích, který vypovídá o tom, že larp stále leží na pokraji zájmu
české veřejnosti a médií.
Rozhlasová práce je postavená na záznamu mluveného projevu. Mezi
rozhlasovými pořady nechybí takové, které jsou věnované osobním vzpomínkám.
Jedním z nich je i dokument, věnující se detailnímu obrazu jakékoliv skutečnosti. Je
určený k tomu, aby zachytil běžnou každodennost, vzpomínky nebo zkušenosti lidí.
S postupem času nabývá na hodnotě, zvlášť když se dřívější „každodennost“ stala
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minulostí. Proto jsem se rozhodla zařadit do magisterské práce i tento rozhlasový
žánr, který nejlépe vystihuje mnou charakterizovanou komunitu. V dokumentu
Fenomén larp nechybí akční zvukové záznamy z larpových událostí, výpravné
příběhy a dokreslující informace o stále se rozrůstající komunitě. Posluchač se bude
moct snadněji vžít do role hráče a utvořit si tak vlastní představu o fantaskním světě
plným čar a kouzel, emočně vypjatých situacích, významných dějinných událostech
nebo životě na Divokém západě. Dokument je důležitým auditivním doplňkem,
dokreslujícím teoretickou část.
Závěrečnou část doplňuje příloha obsahující rozhovor s autorkou sociální sítě
Common sign – Helenou Jiskrovou o funkci nové platformy, jejích uživatelích
a o kritice ze strany vedení katedry grafického designu VŠUP v Praze v průběhu
obhajoby diplomové práce v roce 2012. Dalšími částmi jsou fotografie z larpových
událostí, od hostů dokumentu Fenomén larp a ze slavnostního elévského poslechu na
půdě Českého rozhlasu.
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Summary

Larp as a part of RPG field doesn’t have a real tradition in the Czech Republic
yet compared to other countries such as Scandinavia or United States, where roleplaying games are part of common life for more than forty years. There have been
implemented e.g. to business for teambuilding activities or to education process as
a new teaching method. Active subculture of larp players is specific by creating
screenplays, costumes, music, fantasy villages and their own slang. We – me and
team of Czech Radio trainees – met those playful people during shooting a radio
documentary „Fenomen larp“ (i.e. Phenomenon LARP) which is part of this thesis as
well as photographs from audio shooting.
The target of my final thesis was to describe larp subculture and their 2.0
communication through zines, webzines and Facebook. One of the zines – the
magazine Pevnost (i.e. Citadel) – was subject of content analysis focused on year
2014. I found out that Pevnost is the only one print zine focused on larp. The results
of research is complemented by monitoring of articles from Czech mainstream media
– print, audio, video and electronical outputs. There were in total 33 articles
throughout the past year, which means that public is not really informed about role
playing games. Furthermore I can prove that during shooting documentary most of
people I talked to did not know what LARP means.
In conclusion I would like to say that I am glad I could contribute with my
humble part to spread the knowledge of role-play gaming and that my thesis make
this almost unexplored genre more familiar to people from the view of media and
media communication.
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12 Přílohy
Příloha č. 1: Helena Jiskrová, autorka projektu Common sign (rozhovor a
fotografie)
Diplomová práce Common sign/Společný znak z roku 2012 je závěrečnou magisterskou prací
grafické designérky Heleny Jiskrové, absolventky ateliéru Grafického designu a komunikace při
Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Praktická část diplomové práce se skládá z tvorby webové
platformy – sociální sítě pro vybrané subkultury.

Rozhovor:
Heleno, pokročil tvůj projekt – webová platforma Common sign (CS) – od roku 2012? Přibyli od
odevzdání diplomové práce (DP) nějací noví uživatelé?
Ano, noví uživatelé přibyli a zároveň mě i hodně uživatelů kontaktovalo.
Jak jsi motivovala samotné zástupce, aby se do projektu zapojili? Je známo, že mají své
osvědčené komunikační kanály. Navíc ne všechny subkulturní skupiny, uvedené u CS, spolu
vycházejí – jako např. skinhead a punk.
Nenazvala bych to úplně motivací. Setkala jsem se vždy s velmi pozitivní reakcí od všech zástupců, se
kterými jsem se setkala. Všichni se do projektu zapojili a zapojit chtěli. Nemusela jsem je nijak nutit,
jen jsem jim vysvětlila, jaký je cíl této stránky. Za rok práce na této práci, jsem si byla jistá, že užitečná
je, právě díky velmi pozitivním reakcím jednotlivých zástupců. Skupiny spolu možná nevycházejí, ale
ku podivu neměl nikdo z nich problém být součástí stejné stránky, přišlo jim to zajímavé a přínosné.
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Jaký máš názor na CS s odstupem času? Došla jsi k nějakým novým poznatkům?
Je to práce, za kterou si stále stojím a myslím, že má smysl, jen vyžaduje další čas, který jsem teď
bohužel neměla.
Ve své DP sis vybrala sedm subkultur pro podrobnější zkoumání. S jakou skupinou se ti
pracovalo nejlépe?
Nemůžu si vůbec stěžovat, všichni byli skvělí. Dodnes jsem s nimi v kontaktu. Setkání byla velmi
zajímavá.
Kde jsi hledala své respondenty? Jak probíhalo samotné dotazování?
To bylo různé. Kamarádi, známí kamarádů, různá fóra, obchody a kluby. S vybranými jednotlivci jsem
se sešla, dostali ode mne otázky a na ty odpovídali. Poté jsme společně vytvořili jejich portréty.
Komunikovali jsme přes FB, e-mail, nebo telefon.
Setkala ses i s odmítnutím a nepochopením projektu? Jestli ano, prosím uveď konkrétní příklad.
Z veřejnosti ne, snad jen na akademické půdě školy a to z důvodů vydání knihy Kmeny. Téma jim
přišlo totožné a tudíž důvod a přínos práce ne úplně jasný. Ovšem to neplatí pro samotné webové
stránky, to byla část, ve které budoucnost viděli.
V teoretické části DP uvádíš, že plány narušila realizace knihy Kmeny, která se věnuje stejné
tématice. Myslíš si, že by v budoucnu mohla existovat jakási symbióza mezi CS a Kmeny?
Narušila, ale vůbec ne tak, jak je zde myšleno. Narušila to pouze ve školním procesu, kdy téma
diplomové práce má být originální a nové. Já téma práce sice ještě zadala před vydáním knihy Kmeny,
ale to si holt málo pedagogů zapamatovalo. Možnost téma poté změnit jsem zamítla, nejenom proto, že
už za mnou byl kus práce, ale také proto, že mě nepřišlo vydání knihy jako narušení, ba naopak.
Vnímala jsem knihu jako další zdroj. Kniha je zdokumentováním subkulturní sféry u nás. Mé stránky
by měly sloužit pro jednotlivce subkultur. Měly by být pro ně. Usnadnit jim komunikaci a možná
i nepochopení. Pokračování v tomto tématu mi přišlo o to vhodnější, když jsem slyšela od jednotlivců
příběhy o hrubém násilí ze strany veřejnosti k jejich osobě. Vnímám tedy, že by se toto téma mělo více
otevřít, více o něm mluvit a proto nemám pocit, že je CS versus Kmeny, vnímám je jako dva body
jednoho tématu.
Otázka k médiím. Jaké konkrétní komunikační platformy u zkoumaných skupin jsi poznala?
FB skupiny, různá fóra, webové stránky a skupinové srazy.
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Příloha č. 2: Monitoring článků v tištěných médiích, seřazené podle data
(tabulka)

Tištěná média

Název článku

Datum

Prostějovský deník

Šermířský trh láká na zbraně i cínové
nádobí

14.03.14

Olomoucký deník

Šerm byl populární, ale Hobit tomu přidal,
říká pořadatel burzy

17.03.14

Karlovarský deník

Na valečském zámku budou lovit děsivého
vlka a unikat z galejí

30.05.14

Instinkt

Na lovu bestie

17.07.14

5plus2

Pardubice hostí setkání příznivců her, kde
není potřeba počítač

18.07.14

Pardubický deník

Na GameConu je možné se stát hrdinou i
padouchem

19.7.014

Jičínský deník

Opravy KKlub neutlumily

31.07.14

Reflex

Youtubeři

07.08.14

ABC

Týden v zóně

09.09.14

Nový prostor

Zážitek v kroužkovém zbroji

23.10.14

Žena a život

Jedno manželství, dva pohledy

29.10.14

Hospodářské noviny

U českých hranic vznikla škola kouzel
podle Bradavic z Harryho Pottera

04.12.14

Prostějovský deník

Vracíme se do Středozemě. Městem prošel
průvod Hobitů

12.12.14
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Příloha č. 3: Monitoring článků v online médiích, seřazené podle data (tabulka)
Elektronická média

Název článku

Datum

Bleskove.centrum.cz

Ponor do dekadentních útrob festivalu
fanoušků fantastiky

04.02.14

Bushcraft.cz

SNAGA: Jeden kmen, jeden příběh

14.02.14

Novinky.cz

Slzy, smích, hru – to vše nabídl Komorní
Lipník

07.03.14

iHNed.cz

South Park: The Stick of Truth je všechno,
co si můžou fanoušci seriálu přát. Brutální
sranda

14.03.14

5plus2.cz

Pardubice hostí GameCon. Setkání
příznivců her, kde počítač není třeba

17.07.14

Denik.cz

Rekonstrukce neutlumily činnost
jičínského K-Klubu

31.07.14

Metro

Larp: bojovka pro dospělé

31. 7. 2014

Reflex.cz

Youtubeři

07.08.14

Rozhlas.cz

Ani Prague Pride larpy nenatírají svět
narůžovo

15. 8. 2014

Hobby.cz

Zažít pocity prostitutky, legionáře nebo
přežít katastrofu. To je larp

17. 9. 2014

iDnes.cz

Zažít pocity prostitutky, legionáře nebo
přežít katastrofu. To je larp

17.09.14

Abicko.cz

Týden v Zóně: Život stalkera není
jednoduchý

22.10.14

iDnes.cz

RECENZE: Nerdi, parkur, LARP, ironie.
Sunset Overdrive a apokalypsa jinak

27.10.14

iHNed.cz

U českých hranic vznikla škola kouzel
podle Bradavic z Harryho Pottera

4. 12. 2014
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Příloha č. 4: Monitoring televizních příspěvků, seřazené podle data (tabulka)

Video

Název

Datum

Česká televize

Týden v regionech Brno

19.04.14

Česká televize

Nové Dvory u Mimoně se proměnily v
afghánské bojiště

27.07.14

Česká televize

Gejzír

03.09.14

Příloha č. 5: Monitoring rozhlasových příspěvků, seřazené podle data (tabulka)

Audio

Název

Datum

ČRo Plus

pořad Trendy

09.04.14

ČRo Dvojka

Svět podle larpu

20.04.14

ČRo Radiožurnál

V Praze začíná festival Prague Pride

11.08.14
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Příloha č. 6: Upoutávka na 4. běh westernového larpu Hell on Wheels
(fotografie)

Příloha č. 7: Drachenfest – fantasy larp (fotografie)
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Příloha č. 8: Komorní larp od komunity HRAJ LARP (fotografie)

Příloha č. 9: Fantasy vesnička Čišovice (fotografie)
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Příloha č. 10: De la Bete – historický larp (fotografie)

Příloha č. 11: Postapo larp (fotografie)
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Příloha č. 12: Mlhy Miramosu II – Fantasy larp (fotografie)

Příloha č. 13: Mlhy Miramosu II – Fantasy larp (fotografie z natáčení
dokumentu)
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Příloha č. 14: Mlhy Miramosu II – autentická reklama (fotografie)

Příloha č. 15: Občanské sdružení Divadelta – larp ve výuce (fotografie)
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Příloha č. 16: Les neklidných duší – městský larp (fotografie organizátorky)

Příloha č. 17: kapela Five Leaf Clover (fotografie z koncertu)
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Příloha č. 18: Český rozhlas – finální poslech dokumentu (fotografie)

Příloha č. 19: Petr Braťka – prezident Asociace Fantasy (fotografie)

