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Abstrakt 

 

Tato bakalářská práce si klade za cíl analyzovat kritickou reflexi počáteční tvorby 

spisovatele Jaroslava Rudiše v českých médiích, a to jak v literárních časopisech, tak v 

denících a na internetových zpravodajských a literárních serverech. Zkoumány budou 

romány Nebe pod Berlínem (2002), Grandhotel (2006) a Alois Nebel (souborně 2006). 

Pro opravdu komplexní pohled na Rudišovu počáteční tvorbu uvádí autorka kritický 

ohlas současné literární scény. Teoretická část se věnuje životu a dílu Jaroslava Rudiše, 

blíže popisuje autorův styl psaní a jeho sebeprezentaci ve veřejném prostoru. V této 

souvislosti pracuje teoretická část s termínem pop-literatury a vysvětluje, proč bychom 

Rudiše mohli vnímat jako autora tohoto typu literatury. Součástí bakalářské práce je 

také rozhovor s Jaroslavem Rudišem.  

 

 

Abstract 

 

The thesis aims to analyse a critical reflection of the early literary work of Jaroslav 

Rudiš in Czech media – in literary journals as well as daily press and news servers and 

literary servers. The thesis analyses novels Nebe pod Berlínem (2002), Grandhotel 

(2006) and Alois Nebel (collected in 2006). To present a truly comprehensive point of 

view, the theoretical part brings forward critical reflection of literary stage. It also 

describes the life and literary output of Jaroslav Rudiš and analyses author´s writing 

style and self-presentation in public. In this context, the theoretical part works with the 

term of pop-literature and explains why we could consider Rudiš as an author of this 

kind of literature. An interview with Jaroslav Rudiš is included. 
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Úvod 

Jen v České republice vyjde ročně kolem 17 tisíc knižních titulů a přitom má 

počet vydaných knih stále stoupající tendenci. Takové množství knih se obtížně dostává 

ke čtenáři a do určité míry o jejich recepci rozhodují média, ať už se jedná o ta 

mainstreamová, sociální média a zájmové blogy či ediční plány jednotlivých 

nakladatelství. Názor, že zájem o literaturu je do určité míry vytvářen mediálně, zastává 

i literární teoretik Petr A. Bílek. Souhlasí s tím, že úspěch knihy závisí někdy také na 

schopnosti autora „být mediálně zajímavý“. A některým knihám se opravdu dostává 

zvláštní pozornosti. Pro tvorbu autorů, kteří umí s medializací dobře pracovat ve svůj 

prospěch a kteří jsou zároveň pro čtenáře srozumitelní, můžeme použít termín 

pop-literatura. Příkladem takového literáta by mohl být zcela určitě i Jaroslav Rudiš.  

 

Na tomto místě je třeba říct, že sama pojem populární literatury nevnímám 

negativně či méně prestižně, Rudiš je jeden z mých nejoblíbenějších současných 

českých spisovatelů a patřím ke skalním fanouškům literárního kabaretu EKG, který 

autor uváděl společně se spisovatelem, básníkem a fotografem Igorem Malijevským 

v pražském divadle Archa (a kterému autoři dali v květnu 2017 po deseti letech 

„prodloužené a časově neomezené prázdniny“). I proto jsem si jako téma své bakalářské 

práce vybrala kritickou reflexi počáteční tvorby Jaroslava Rudiše v českých médiích.  

 

I když má Jaroslav Rudiš na svém kontě jak romány, tak divadelní hry a komiks, 

tato bakalářská práce si v žádném případě neklade za cíl podat ani nastiňující pohled na 

českou komiksovou tvorbu, ani na komiksovou tvorbu jako takovou, přestože by to 

v případě grafické románové trilogie Alois Nebel (souborně 2006) bylo záhodno, jelikož 

se s její publikací začalo mluvit o renesanci českého komiksu. Stejně tak se práce 

nebude věnovat teoretickému uchopení filmové a divadelní kritiky, protože ji to 

nedovoluje především rozsah této práce. 

 

Teoretická část práce vysvětluje pojem literární kritiky s její stručnou historií, 

stručně podává tvorbu Jaroslava Rudiše a jeho osobitý styl a vymezuje termín 

pop-literatury v takové míře, která je úměrná bakalářské práci. Další kapitoly jsou 

věnovány jednotlivým dílům počáteční tvorby autora (Nebe pod Berlínem, Grandhotel 

a Alois Nebel).  
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Analýzu literární kritiky jsem přesunula do dalších kapitol, které měly být 

původně součástí kapitol pojednávajících o jednotlivých dílech. V průběhu psaní jsem 

analyzující část práce shledala natolik zajímavou a důležitou, že jsem se rozhodla 

věnovat jí na rozdíl od tezí samostatné kapitoly. Jelikož se média kriticky nevěnovala 

soubornému vydání trilogie Alois Nebel v roce 2008 ani 2011, práce se bude zabývat 

recenzemi jednotlivých dílů, tedy recenzemi Bílého Potoka (2003), Hlavního nádraží 

(2004) a Zlatých Hor (2005). Pro lepší uchopení Rudišovy tvorby jsem s ním vedla 

rozhovor, který je součástí příloh. 

  

Jako zdroj podkladů k analýze jsem v první fázi použila elektronickou databázi 

Newton Media Search, online archiv Ústavu pro českou literaturu AV ČR, internetové 

servery a fyzický Archiv Národní knihovny České republiky, který jsem musela použít i 

ve druhé fázi, jelikož některé elektronické databáze neobsahují informace o ročníku 

a čísle vydání periodik. 



   

 

4 

  

1. Literární kritika jako pojem 

 

Česká literární kritika se podle Lexikonu teorie literatury a kultury začala 

systematičtěji rozvíjet od doby národního obrození v 19. století. Jako svébytný literární 

žánr začala být chápána až na konci téhož století, o což se zasadil snad 

nejrespektovanější literární kritik František Xaver Šalda.1 Právě díky němu si literární 

kritika jako tvůrčí činnost vydobyla rovnocenné postavení s uměleckou literaturou. 

Kritik má podle Šaldy hodnotit život smyslů umělce (ať už spisovatele, malíře 

a dalších), jak píše ve své eseji Kritika pathosem a inspirací. „Ale život smyslů může 

souditi jen ten, kdo má sám smysly krásné a jemné: proto jest kritika uměním, uměním 

jako třeba poesie nebo malba – uměním, jež lze zdokonalovati, tříbiti a šlechtiti, ale 

jemuž nelze se naučiti, kde není jeho podmínek: silných, plných a bohatých smyslů, 

žijících zákonným a jemným životem. V nich jest to, čemu se říká: spolehlivý vkus – 

cosi, bez čeho není kritika.“2 

 

Podle Šaldy musí být kritik stejně tak citlivý, vnímavý a vznětlivý jako jiný 

umělec. „Musí zachovati se (kritik – pozn.) dlouho mladým – to znamená: zachovati si 

enthusiasmus mládí, jeho lačnost a dychtivost po životě – enthusiasmus, který dovede 

poddávat se novým dojmům bez chytrých reserv a klausulí, bez bázně o získané poznání 

a nabytý statek. Tvořiti všude, i v kritice, znamená nejprve: nechtíti žíti ze zásob, 

nepřenášeti pohodlně do zítřka žeň získanou dneska.“3 

 

Spisovatelům poskytují kritiky a recenze zpětnou vazbu, nicméně podle Karla 

Čapka jsou literáti s kritiky ve věčném konfliktu. Čapek ale tvrdí, že jakákoli kritika 

nemůže spisovateli ublížit: „Zlá kritika je konec konců stejně bezmocná proti dobré 

tvorbě jako dobrá a tvořivá kritika proti paumění.“4 

 

                                                 
1 NÜNNING, Ansgar; TRÁVNÍČEK, Jiří; HOLÝ, Jiří (eds.): Lexikon teorie literatury a kultury: 

koncepce /osobnosti/ základní pojmy, Brno: Host, 2006, s. 457.  
2 ŠALDA, František Xaver. Boje o zítřek [online]. V MKP 1. vyd. Praha: Městská knihovna v Praze, 

2013 [2.4.2017]. Dostupné z: http://web2.mlp.cz/koweb/00/03/91/32/11/boje_o_zitrek.pdf. 
3 ŠALDA, František Xaver. Boje o zítřek [online]. V MKP 1. vyd. Praha: Městská knihovna v Praze, 

2013 [2.4.2017]. Dostupné z: http://web2.mlp.cz/koweb/00/03/91/32/11/boje_o_zitrek.pdf. 
4 ČAPEK, Karel: Poznámky o tvorbě. Vyd. 1. Praha: Československý spisovatel, 1959, s. 24. 
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Kritiku lze podle Umberta Eca dělit do tří různých kategorií. V prvním případě, 

v recenzi, se čtenář seznamuje s textem, který dosud nezná. Může využít i složitějších 

principů dvou následujících druhů, zpravidla ale musí bezprostředně následovat po 

vydání zkoumané knihy.5 Plní funkci informativní a diagnosticko-důvěrnou, což podle 

Eca znamená, že čtenář věří recenzentovi jako lékaři.6 Jako druhý typ literární kritiky 

označuje Eco literární historii, jež má hovořit o textech, které čtenář už zná.7 Ukazuje, 

jak bylo dílo ve své době přijato. Třetím druhem je kritika textu, ve které musí 

recenzent operovat s tím, že čtenář o díle nic neví a že se má prostřednictvím kritiky 

dílo objevit.8 A právě tento způsob kritiky Eco ztotožňuje se sémiotickou analýzou 

textu. 

 

”Sémiotické čtení textu má tu vlastnost opravdové kritiky (jež musí vést k 

pochopení textu ve všech jeho aspektech a možnostech), která obvykle a nevyhnutelně 

chybí recenzní a historické kritice: nepředepisuje způsoby požitku z textu, nýbrž nám 

ukazuje, proč text může působit požitek.”9 

 

Z toho vyplývá, že se kritika snaží konkrétní literární dílo interpretovat 

a zároveň hledá jeho význam. Pojem interpretace je podle Jonathanna Cullera 

společenskou praxí.10 Jako příklad uvádí to, že i sami čtenáři provádí neformální 

interpretaci během rozhovorů o knihách či filmech se svými přáteli.11 

 

Význam pak Culler definuje jako „nevyhnutelný pojem, protože není něčím 

jednoduchým či jednoduše určeným“12 a dodává, že je význam zároveň vlastností textu 

a zkušeností čtenáře a je ohraničen kontextem. 

 

 

 

                                                 
5 ECO, Umberto: O literatuře. Vyd. 1. Praha: Argo, 2004, s. 156. 
6 ECO, Umberto: O literatuře. Vyd. 1. Praha: Argo, 2004, s. 156. 
7 ECO, Umberto: O literatuře. Vyd. 1. Praha: Argo, 2004, s. 156 
8 ECO, Umberto: O literatuře. Vyd. 1. Praha: Argo, 2004, s. 157. 
9 ECO, Umberto: O literatuře. Vyd. 1. Praha: Argo, 2004, s. 157.  
10 CULLER, Jonathan: Krátký úvod do literární teorie. Brno: Host, 2002, s. 73. 
11 CULLER, Jonathan: Krátký úvod do literární teorie. Brno: Host, 2002, s. 73. 
12 CULLER, Jonathan: Krátký úvod do literární teorie. Brno: Host, 2002, s. 76. 
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1.1 Literární kritika napříč historií 

 

Literární kritika je podle Lexikonu teorie literatury a kultury známá již od 

antiky, její dnešní moderní pojetí se však začalo formovat až v průběhu 18. století, kdy 

se oddělila od tradičních podob ve formě učených úvah. 

 

Zprvu se objevil racionálně-formalistický model literární kritiky, který se 

zaměřoval pouze na formální strukturu jazyka a o gramatickou rekonstrukci sémantiky 

textu.13 Dlouho však nepřežil. Postupně docházelo k odklonu od principu nadčasové 

platnosti a do popředí se dostával zájem o aktuálnost a novost.14 Ve Francii došlo 

k tomuto posunu již v 17. století.15 V literární praxi to vypadalo tak, že se poučení 

novináři začali více věnovat soudobé literatuře. 

 

Touha po aktuálnosti se ještě více vyostřila v době osvícenství, kdy vznikl 

literární trh; právě tehdy začal být kritik vnímán jako prostředník mezi dílem 

a čtenářem.16 Kritikovým úkolem je zde „neustále vést v patrnosti, co je ´nové´, aby 

mohl svými komentáři doprovázet aktuální publikace a konjunktury literárního pole 

a zároveň poskytovat publiku radu, bez níže by se v nepřehledné a stále narůstající 

záplavě textu ztratilo“.17 V pozdním osvícenství se literární kritika začala prolínat 

s filozofickou estetikou.18 

 

Česká literární kritika se výrazně prosadila v době národního obrození v 19. 

století a do její historie výrazně zasáhla romantická lyrickoepická skladba Máj Karla 

Hynka Máchy, vydaná v roce 1836, již soudobá kritika nepřijala kladně. Ve 40. letech 

                                                 
13 NÜNNING, Ansgar; TRÁVNÍČEK, Jiří; HOLÝ, Jiří (eds.): Lexikon teorie literatury a kultury: 

koncepce /osobnosti/ základní pojmy. Brno: Host, 2006, s. 456.  
14 NÜNNING, Ansgar; TRÁVNÍČEK, Jiří; HOLÝ, Jiří (eds.): Lexikon teorie literatury a kultury: 

koncepce /osobnosti/ základní pojmy. Brno: Host, 2006, s. 456. 
15 NÜNNING, Ansgar; TRÁVNÍČEK, Jiří; HOLÝ, Jiří (eds.): Lexikon teorie literatury a kultury: 

koncepce /osobnosti/ základní pojmy. Brno: Host, 2006, s. 456. 
16 NÜNNING, Ansgar; TRÁVNÍČEK, Jiří; HOLÝ, Jiří (eds.): Lexikon teorie literatury a kultury: 

koncepce /osobnosti/ základní pojmy. Brno: Host, 2006, s. 456. 
17 NÜNNING, Ansgar; TRÁVNÍČEK, Jiří; HOLÝ, Jiří (eds.): Lexikon teorie literatury a kultury: 

koncepce /osobnosti/ základní pojmy. Brno: Host, 2006, s. 456. 
18 NÜNNING, Ansgar; TRÁVNÍČEK, Jiří; HOLÝ, Jiří (eds.): Lexikon teorie literatury a kultury: 

koncepce /osobnosti/ základní pojmy. Brno: Host, 2006, s. 456. 
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razil Karel Havlíček Borovský přesvědčení, že správná literární kritika má umět své 

soudy zdůvodnit.19 

 

Za nejvýraznějšího kritika české literatury je považován František Xaver Šalda, 

který posunul literární kritiku na stejnou tvůrčí úroveň jako samotné spisovatelství, jak 

je uvedeno výše. Meziválečná literární kritika se jako celek roztříštila, vedle sebe 

existovali autoři zastávající tradiční názory (Arne Novák), levicoví autoři (Josef Hora, 

Bedřich Václavek, Julius Fučík), katoličtí představitelé (Bedřich Fučík, Miloš Dvořák) 

atd. 

 

Kvůli politicko-historickému vývoji se literární kritika opětovně vyvíjí až v 60. 

letech, kdy se vedle několika různorodých osobností jako nejsilnější tendence objeví 

vliv strukturalismu.20 V období normalizace byla kritika na dvě desetiletí odsunuta do 

pozadí. 

 

Po revoluci v roce 1989 se literární kritika přesunula do literárních časopisů. 

Podle Lexikonu teorie literatury a kultury původní funkci literární kritiky mnohdy 

nahrazuje reklama, krátké oznámení a objevuje se nový fenomén tzv. „PR-recenze“.21 

 

2. Jaroslav Rudiš a jeho počáteční tvorba 
 

Český prozaik, dramatik a scenárista Jaroslav Rudiš se narodil 8. června 1972 

v Turnově, vyrostl však v Lomnici nad Popelkou. Je autorem románů Nebe pod 

Berlínem (2002), Grandhotel (2006), Alois Nebel (souborně 2006), Potichu (2007), 

Konec punku v Helsinkách (2010), Národní třída (2013) a mnoha českých a německých 

rozhlasových her. Zde můžeme zmínit například původní rozhlasovou hru 

Lidojedi (2011), kterou Rudiš vytvořil se svým dlouholetým přítelem Petrem Pýchou; 

jejich předchozí hry jako například Léto v Laponsku (2006) či Strange Love (2007) jsou 

původně divadelní, svých premiér se ale dočkaly v rozhlase. Od ledna 1999 Rudiš 

                                                 
19 NÜNNING, Ansgar; TRÁVNÍČEK, Jiří; HOLÝ, Jiří (eds.): Lexikon teorie literatury a kultury: 

koncepce /osobnosti/ základní pojmy. Brno: Host, 2006, s. 456. 
20 NÜNNING, Ansgar; TRÁVNÍČEK, Jiří; HOLÝ, Jiří (eds.): Lexikon teorie literatury a kultury: 

koncepce /osobnosti/ základní pojmy. Brno: Host, 2006, s. 456. 
21 NÜNNING, Ansgar; TRÁVNÍČEK, Jiří; HOLÝ, Jiří (eds.): Lexikon teorie literatury a kultury: 

koncepce /osobnosti/ základní pojmy, Host, Brno 2006, s. 457. 
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působil rovněž jako kulturní redaktor deníku Právo. V letech 2005 až 2007 mu 

v Reflexu vycházely komiksové stripy, které glosovaly tehdejší současnost; od roku 

2007 pak vycházely v týdeníku Respekt. Výběr nejlepších z nich vyšel v roce 2008 

v souboru Na trati (2008). Grafickou podobu jim vtiskl výtvarník Jaromír Švejdík, který 

vystupuje pod pseudonymem Jaromír 99. 

 

V rodném Turnově Rudiš odmaturoval na gymnáziu. Poté vystudoval obory 

německý jazyk a dějepis na Pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci. Dále 

studoval v Curychu, Berlíně a v Praze, kde byl krátce studentem žurnalistiky na Fakultě 

sociálních věd Univerzity Karlovy. 

 

Pedagogickou činnost vykonával pouze měsíc. Když bylo Rudišovi 23 let, 

vyučoval němčinu na střední textilní škole v Liberci. Poté vystřídal několik profesí, živil 

se například jako hotelový portýr, pekař v Alpách, zedník, novinář, manažer punkové 

kapely nebo DJ v rockovém klubu. Doposud spolupracuje s hudebními formacemi 

U-Bahn, The Bombers a Kafka Band, s kterými vystupuje jako recitátor a v některých 

případech i zpěvák. Plní si tak svůj sen – vždy totiž chtěl být spíše muzikantem než 

spisovatelem, jak sám prohlašuje. V mládí ho bavilo psát texty pro kapely, ale zároveň i 

slohové práce na gymnáziu. 

 

V současnosti se živí jako spisovatel a dramatik na volné noze, což mu dříve 

umožňovalo žít mezi Lomnicí nad Popelkou, Prahou a Lipskem; nyní žije v Berlíně. 

Píše přitom jak česky, tak německy. A je to právě německý knižní trh a německé 

literární prostředí, které dělají z Jaroslava Rudiše mezinárodního autora. 

 

 

2.1 Autor Jaroslav Rudiš 

 

Literární teoretička Andrea Králíková v knize Autorské tváře v knižních 

zrcadlech předkládá jako hlavní myšlenku tvrzení, že je akt psaní v současném 

veřejném prostoru tematizován. Nikoli však jako intimní záležitost, ale jako akt veřejný. 

„Aby se spisovatel stal součástí veřejného prostoru, přistupuje do jisté míry na nepsaná 
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pravidla hry literárního (marketingového) provozu.“22 Už samotné jméno autora podle 

ní ukazuje nejen autorství textů, ale také mediální strategii a prezentaci, která je kolem 

jména rozvíjena.23 

 

Králíková řadí Jaroslava Rudiše k autorům tzv. pop-literatury. „Žánr, jakým 

pop-literatura je, s sebou nese i předepisování a naznačování autorského obrazu. 

Typická je silná medializace tvůrce literatury tohoto typu. V tomto ohledu je právě 

Rudiš reprezentativním a rozkrývá další specifické místo v kontextu české mediální 

a literární kultury.“24 Podle literárního teoretika Alexandra Kratochvila je Rudiš 

dokonce charakteristickou ukázkou evropského autora literárního popu.25 „Z pop-

literatury rebelujících společenských outsiderů se stala nálepka kulturního byznysu, 

mediální fenomén. Posuny v obsahu ale nejsou výrazné, nacházíme tu stále takzvaná 

mládežnická témata: lásku, večírky, muziku, alkohol, drogy, sex – většinou 

prezentovaná v ich-formě.“26 

 

Formálně se pop-literatura vyznačuje intertextualitou, metafikcionálními 

postupy (tj. zvláštní forma metatextuality, a tím i literární autoreferenčnosti, příp. 

sebereflexivita27) a převážně realistickým způsobem vyjádření28; zde můžeme jako 

příklad jmenovat moment z románu Grandhotel (2006), který odkazuje na postavu Nebe 

pod Berlínem (2002) Pancha Dirka, či odkazy v Nebi pod Berlínem na fiktivní město 

Macondo z románu Sto roků samoty (1967) kolumbijského spisovatele Gabriela Garcíi 

Marquéze. Oba příklady budou blíže popsány níže. Jazykově je pop-literatura typická 

                                                 
22 KRÁLÍKOVÁ, Andrea: Autorské tváře v knižních zrcadlech. Obrazy autorů současné české literatury v 

perspektivě kulturního transferu. Vyd. 1. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2015, s. 13. 
23 KRÁLÍKOVÁ, Andrea: Autorské tváře v knižních zrcadlech. Obrazy autorů současné české literatury v 

perspektivě kulturního transferu. Vyd. 1. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2015, s. 14. 
24 KRÁLÍKOVÁ, Andrea: Autorské tváře v knižních zrcadlech. Obrazy autorů současné české literatury 

v perspektivě kulturního transferu. Vyd. 1. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2015, s. 18-19. 
25 KRATOCHVIL, Alexandr: Jedna evropská dimenze současné české literatury: fenomén pop. Nad 

knihou Nebe pod Berlínem Jaroslava Rudiše. Online. Dostupné z: 

http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/sborniky/kongres/tretiI/56.pdf 
26 KRATOCHVIL, Alexandr: Jedna evropská dimenze současné české literatury: fenomén pop. Nad 

knihou Nebe pod Berlínem Jaroslava Rudiše. In: Ústav pro českou literaturu AV ČR, [online]. 6. 11. 2014 

[cit. 2017-03-14]. Dostupné z: http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/sborniky/kongres/tretiI/56.pdf 
27 NÜNNING, Ansgar; TRÁVNÍČEK, Jiří; HOLÝ, Jiří (eds.): Lexikon teorie literatury a kultury: 

koncepce /osobnosti/ základní pojmy, Host, Brno 2006, s. 501.  
28 KRATOCHVIL, Alexandr: Jedna evropská dimenze současné české literatury: fenomén pop. Nad 

knihou Nebe pod Berlínem Jaroslava Rudiše. In: Ústav pro českou literaturu AV ČR, [online]. 6. 11. 2014 

[cit. 2017-03-14]. Dostupné z: http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/sborniky/kongres/tretiI/56.pdf 
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stylizovaně hovorovým jazykem se slangovými výrazy.29 Autory tohoto žánru podle 

Kratochvila spojuje podobné vzdělání. „Bývají to vysokoškoláci s určitou praxí 

v mediálním byznysu, například žurnalista, redaktor, reklamní textař. Rudiš do těchto 

kategorií skvěle zapadá – když napsal Nebe pod Berlínem, bylo mu třicet, studoval 

mimo jiné v Praze, Berlíně a Curychu, promoval jako učitel němčiny a dějepisu 

a působil jako kulturní redaktor deníku Právo.“30 Zároveň se tito autoři aktivně pohybují 

na poli popové nebo rockové hudby. Dále připomíná, že termín pop-literatury je za 

českými hranicemi již několik desítek let zavedený. Například v Německu je pojem 

užíván od konce 60. let, v druhé polovině let devadesátých pak vyšly první, nejen 

německé, studie, čímž pop-literatura dostala své místo i v literární vědě.31 

 

Už jen proto je pop-literatura v Německu vnímána zcela jinak než v Česku. 

Německá kritika se nestaví k pop-literárním textům tak kriticky jako česká a neodsuzuje 

je, že k tomuto žánru náleží. Podle Kratochvila je to dáno tím, že proud pop-literatury 

má v německém prostředí již své místo a určitou tradicí.32 Zároveň zdůrazňuje, že 

zatímco německý literárněvědný prostor chápe pop-literaturu jako samostatný žánr, v 

Česku se termín objevuje stále jen ojediněle. 

 

Proč je pop-literatura tak oblíbená mezi čtenáři vysvětluje Alexandr Kratochvil 

takto: „Atraktivita pop-textů se dnes tolik jako dříve neopírá o marginalitu, ´exotičnost´ 

hrdinů a prostředí nebo o společenskokritický impulz, ale jedná se o esteticky – 

povedenou či nepovedenou – zábavnou literaturu, která čerpá námět a motivy 

z globalizovaného světa evropské mládeže.“33 

 

                                                 
29 KRATOCHVIL, Alexandr: Jedna evropská dimenze současné české literatury: fenomén pop. Nad 

knihou Nebe pod Berlínem Jaroslava Rudiše. In: Ústav pro českou literaturu AV ČR, [online]. 6. 11. 2014 

[cit. 2017-03-14]. Dostupné z: http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/sborniky/kongres/tretiI/56.pdf 
30 KRATOCHVIL, Alexandr: Jedna evropská dimenze současné české literatury: fenomén pop. Nad 

knihou Nebe pod Berlínem Jaroslava Rudiše. In: Ústav pro českou literaturu AV ČR, [online]. 6. 11. 2014 

[cit. 2017-03-14]. Dostupné z: http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/sborniky/kongres/tretiI/56.pdf 
31 KRATOCHVIL, Alexandr: Jedna evropská dimenze současné české literatury: fenomén pop. Nad 

knihou Nebe pod Berlínem Jaroslava Rudiše. In: Ústav pro českou literaturu AV ČR, [online]. 6. 11. 2014 

[cit. 2017-03-14]. Dostupné z: http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/sborniky/kongres/tretiI/56.pdf 
32 KRÁLÍKOVÁ, Andrea: Autorské tváře v knižních zrcadlech. Obrazy autorů současné české literatury v 

perspektivě kulturního transferu. Vyd. 1. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2015, s. 159. 
33 KRATOCHVIL, Alexandr: Jedna evropská dimenze současné české literatury: fenomén pop. Nad 

knihou Nebe pod Berlínem Jaroslava Rudiše. In: Ústav pro českou literaturu AV ČR, [online]. 6. 11. 2014 

[cit. 2017-03-14]. Dostupné z: http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/sborniky/kongres/tretiI/56.pdf 
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To, že s médii umí Jaroslav Rudiš dobře komunikovat, zmínil také literární 

teoretik Petr A. Bílek ve své přednášce nazvané Literatura se stala terčem mediální 

manipulace, která zazněla na semináři pro zahraniční bohemisty (jejž pořádala Obec 

spisovatelů ve dnech 6. až 10. září 2004) a jejíž zredigovaný přepis přinesly Britské 

listy. „Ortenovu cenu 2002 dostane Jaroslav Rudiš za Nebe pod Berlínem. A okamžitě z 

toho máte fenomén. Ve všech, nejen literárních časopisech, ale i denících, musí být 

rozhovor s Rudišem. A zase, Rudiš je člověk, který má pro ty rozhovory určitý materiál 

a umí ho nabídnout: ´Už když jsem byl v kočárku, tak mě fascinovaly vlaky a nádraží.´ 

(Smích) Může nabídnout tento příběh. Protože média nejsou připravena na to, aby 

sofistikovaně mluvila o tom  ´Proč jste zvrátil er formu do ich formy v sedmé kapitole?´ 

Příběh je určitou posedlostí, a takto se octne v tisku.“34 

 

Podle Králíkové se Rudiš snaží sblížit literaturu s mediálním fungováním, což se 

ukazuje v tom, jakým způsobem recenzenti přistupují k hodnocení díla – kromě 

samotného textu si totiž významně všímají i knižních paratextů.35 S pojmem paratext 

přišel francouzský literární teoretik a strukturalista Gérard Genette. Paratextem rozumí 

jakýkoliv text, který samotné autorovo dílo doprovází a který funguje jako podpora 

textu původního.36 Podle kontextu Genette rozlišuje peritexty, kam spadají vnitřní 

součásti díla jako předmluva, doslov, titul nebo věnování, a dále epitexty, kterými 

rozumí vnější součásti díla jako například interview s autorem. 

 

Na utváření autorova jména se přitom podílí také domovské nakladatelství, 

kterým je v Rudišově případě český Labyrint a na německém knižním trhu 

nakladatelství Luchterhand. 

 

                                                 
34 BÍLEK, Petr A.: Literatura se stala terčem mediální manipulace. In: Britské listy [online]. 15. 9. 2004 

[cit. 2017-03-03]. Dostupné z: http://blisty.cz/art/19741.html 
35 KRÁLÍKOVÁ, Andrea: Autorské tváře v knižních zrcadlech. Obrazy autorů současné české literatury v 

perspektivě kulturního transferu. Vyd. 1. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2015, s. 152. 
36 NÜNNING, Ansgar; TRÁVNÍČEK, Jiří; HOLÝ, Jiří (eds.): Lexikon teorie literatury a kultury: 

koncepce /osobnosti/ základní pojmy. Brno: Host, 2006, s. 584. 
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2.2 Počáteční tvorba Jaroslava Rudiše a jeho styl 

 

Když pomineme školní slohové práce a texty písní, které psal za gymnaziálních 

let, začal být Jaroslav Rudiš literárně činným v době svého pobytu v Německu.37 Ze 

všech jeho dosud publikovaných románových počinů je zřetelný blízký vztah k 

Německu. Jeho prvotina Nebe pod Berlínem (2002) má odkaz na Německo už v názvu; 

děj Grandhotelu (2006) je umístěn do blízkosti německých hranic a zároveň přibližuje 

česko-německé vztahy; komiksová trilogie Alois Nebel (souborně 2006) se nejenže 

odehrává v Sudetech, ale také připomíná sudetskou minulost (ať už se jedná o obsazení 

Sudet či tamní vztahy Čechů a Němců). Připomeňme si, že je z těchto tří děl zřetelný i 

Rudišův blízký vztah k historii, kterou společně s němčinou vystudoval jako učitelský 

obor. 

 

Typickým Rudišovým hrdinou je muž, přibližně stejně starý jako autor, který 

sám neví, kam patří, a ani se výrazně nesnaží to zjistit. Protagonisté většinou nemohou 

vystoupit ze zaběhnutého monotónního životního rytmu. Autor jej dává do kontrastu 

s pohybem dopravních prostředků (nebo, jak je to v případě románu Grandhotel (2006), 

s proměnlivostí počasí). Literární teoretik Erik Gilk o Rudišových typických hrdinech 

píše, že nejsou schopni „navázat plnohodnotné mezilidské vztahy a zorientovat se 

v soudobém světě relativizovaných hodnot i přesto, že svým smýšlením a životním 

stylem se z něj snaží nijak nevymykat“.38 

 

Při srovnání románů Nebe pod Berlínem (2002), Grandhotel (2006), Alois Nebel 

(souborně 2006) a Potichu (2007) musíme konstatovat, že si jsou v několika oblastech 

podobné. Kromě stejného typu hlavní postavy můžeme jmenovat například česko-

německé prostředí (vyjma románu Potichu), hovorový a nespisovný jazyk s výskytem 

germanismů či motivy zvuků, hudby a pohybu nebo též motivy z historie. 

 

Jako další příklad podobnosti či prolínání textů můžeme uvést intertextuální 

zmínění postavy Pancha Dirka z debutu Nebe pod Berlínem (2002) v románu 

                                                 
37 FALTÝNEK, Vilém: Rudiš: Českým spisovatelem jsem se stal v Německu. In: Český rozhlas, [online]. 

21. 9. 2008 [cit. 2016-12-07]. Dostupné z: http://www.radio.cz/cz/rubrika/knihy/rudis-ceskym-

spisovatelem-jsem-se-stal-v-nemecku 
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Grandhotel (2006) ve scéně, kdy jde protagonista Fleischman s Iljou Fuchsovou po 

hřbitově: „Ilja se zastavila u jednoho hrobu. Pancho Dirk 1972–1996. Miloval punk, žil 

punk a zemřel jako punk. Stála tam malá soška s kytarou, co na ni v televizi nehrají 

punkeři, ale folkoví zpěváci ve vytahaných svetrech.“39 Z Nebe pod Berlínem (2006) si 

Rudiš kromě vzpomínky na Pancha Dirka vypůjčil zvláštní nádech tajemna v souvislosti 

s mystikou. Fleischman v průběhu děje několikrát zmiňuje, že občas vidí lidi, kteří už 

dávno nežijí: „Pak tramvaj hrkla v oblouku a já jsem řekl Franzovi úplně všechno. Řekl 

jsem mu, že občas potkávám ve městě i v našem Grandhotelu lidi, co sem už nepatří. 

Vidím je, jak bloudí naším hotelem, a že mám pocit, že tu mají svoje místo stejně jako 

já nebo Jégr, že mezi nimi je číšník Vokráčko, můj dědeček nebo starý hospodský 

Hasler, a že z nich nemám strach, že jen nevím, co s tím. Tedy, co s nimi. Jestli jsou, 

nebo nejsou.“40 Aluze na román Nebe pod Berlínem (2006) může čtenář nalézt rovněž 

v přirovnávání počasí k jízdním řádům, vlakům nebo přímo k dopravě. 

 

Motiv mlhy a částečně i mlhavé atmosféry, který je užit v Grandhotelu (2006), 

zase připomíná komiksovou trilogii Alois Nebel (souborně 2006). Například jedna 

z kapitol Grandhotelu (2006) začíná: „Ta holka s dlouhým krkem se v našem 

Grandhotelu objevila jako mlha. Protože jen mlha chodí takhle potichu. Nic necítíte 

a najednou je všude kolem vás. A vy se v ní můžete ztratit. A já jsem se v ní ztratil.“41 

 

Dochází tak k jistému opakování a seriálovosti. „Princip seriálovosti je patrný i 

v tom, že Rudiš využívá svého postřehu, co z jeho díla dokázalo nalézt úspěch u 

čtenářů. Tyto prvky opakuje a vystavuje na nich dalších román. U čtenářů mu to 

zajišťuje popularitu, nechtějí nic nového, kupují osvědčenou ´značku Rudiš´, kritická 

obec je k tomu však spíše skeptická,“ upozorňuje Andrea Králíková.42 

 

Mezi třemi výše zmiňovanými díly (Nebe pod Berlínem, Grandhotel, Potichu) 

lze nalézt další podobnost ve vystavění příběhů na pevném základě, který jim propůjčují 

známá města s bohatou historickou tradicí, jež už sama na sebe váží různé příběhy 

                                                                                                                                               
38 GILK, Erik In: V souřadnicích mnohosti: česká literatura první dekády jednadvacátého století v 

souvislostech a interpretacích. Ed. Alena Fialová. Praha: Academia, 2014. Literární řada, s. 419. 
39 RUDIŠ, Jaroslav: Grandhotel. Dotisk 1. vyd. Praha: Labyrint, 2012, s. 160. 
40 RUDIŠ, Jaroslav: Grandhotel. Dotisk 1. vyd. Praha: Labyrint, 2012, s. 126-127. 
41 RUDIŠ, Jaroslav: Grandhotel. Dotisk 1. vyd. Praha: Labyrint, 2012, s. 39. 
42 KRÁLÍKOVÁ, Andrea: Autorské tváře v knižních zrcadlech. Obrazy autorů současné české literatury v 

perspektivě kulturního transferu. Vyd. 1. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2015, s. 155. 
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a konotace. V Nebi pod Berlínem (2002) je to Berlín, v Grandhotelu (2006) Liberec 

s vysílačem Ještěd a v románu Potichu (2007) Praha. Volba míst se podle Králíkové 

stává součástí strategie, jak působit na čtenářské publikum, zároveň tím Rudiš dává 

signál o své rozkročenosti mezi dvěma kulturními prostory.43 

 

Po stránce jazykové je Jaroslav Rudiš čtenářsky velmi přístupný, jeho knihy se 

čtou, jak se říká, „jedním dechem“. Umí dobře a velmi funkčně používat krátké 

a jednoduché věty, které v kombinaci s přímou i nepřímou řečí vytváří rychlé tempo, jež 

má za následek snadnou čtivost. Plynulý pohyb je proto cítit i z jazyka. Významné 

momenty do textů přináší germanismy, protože dokreslují atmosféru prostředí. Zvláště 

pak v Grandhotelu (2006) s nimi Rudiš zajímavě pracuje, a to když hlavní postava 

a zároveň vypravěč Fleischman ve své zpovědi narazí na německý výraz, zopakuje ho 

a následně vysvětlí a uvede možné překlady do češtiny. Jednoslovné věty mají 

v některých případech funkci výčtu, čímž Rudiš dociluje neobvyklého rytmu, který se 

projevuje hlavně při jeho autorských čteních. 

 

Pro Rudiše je podle Andrey Králíkové charakteristické, že tzv. agituje za 

srozumitelnost v literatuře. „Rudiš jako autor je a ´chce být srozumitelný´, a tedy 

přijatelný pro široké čtenářské kruhy. Netouží po tom, aby byla literatura, respektive její 

přijímání považováno za výlučnou záležitost, ale naopak ji chce přiblížit širokým 

masám,“ píše Králíková44 a zdůvodňuje tak částečně i jazykový plán Rudišových textů. 

Na charakteristickou jazykovou výstavbu upozornil také Erik Gilk, jenž připomíná, že 

je proud řeči Rudišových textů „inspirovaný rytmem moderní hudby směřující 

k nespisovnému, poměrně jednoduchému vyjadřování protagonistů, jež se významně 

podílí na autentičnosti postav včetně vypravěče“.45 

 

Na základě promluv postav Gilk srovnává Rudiše se spisovatelem Bohumilem 

Hrabalem, s čímž však většina literárních teoretiků spíše nesouhlasí. Gilk přitom tvrdí: 

„Zájmem o lidi ze společenského okraje, již jsou zobrazeni s velkým pochopením 

a zároveň s jemně ironickým odstupem, se Rudiš zřetelně hlásí k odkazu Bohumila 

                                                 
43 KRÁLÍKOVÁ, Andrea: Autorské tváře v knižních zrcadlech. Obrazy autorů současné české literatury v 

perspektivě kulturního transferu. Vyd. 1. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2015, s. 157. 
44 KRÁLÍKOVÁ, Andrea: Autorské tváře v knižních zrcadlech. Obrazy autorů současné české literatury v 

perspektivě kulturního transferu. Vyd. 1. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2015, s. 149. 
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Hrabala. Vypravěč se nechává unášet proudem jejich pábitelské řeči a bez příkras ji 

zaznamenává. Sloganem kapely U-Bahn (´nesnesitelné hořkosti bytí´) i některými 

dalšími motivy pak próza odkazuje k dílu Milana Kundery.“46 

 

3. Nebe pod Berlínem 
 

Románová prvotina Jaroslava Rudiše Nebe pod Berlínem, která nese podtitul 

Kniha pro živé i mrtvé – rockové příběhy z berlínského metra a kterou Rudiš napsal 

během stipendijního pobytu v Německu, poprvé vyšla v roce 2002. Od té doby byla 

přeložena do sedmi jazyků a v roce 2010 ji autor načetl jako audioknihu. O Nebi pod 

Berlínem (2002) se mluvilo jako o jedné z literárních událostí roku. K tomu podle 

literárního teoretika Erika Gilka přispěla mimo jiné i grafická úprava výtvarníka Juraje 

Horvátha; (Až kuriózně může podle Gilka působit netradiční formát, který připomíná 

vagon.)47 Přesně v den vydání Nebe pod Berlínem (2002) za něj Rudiš získal Cenu 

Jiřího Ortena, jež se každoročně udílí mladým literátům do třiceti let. Kniha měla být 

původně vydána dříve, kvůli velkým povodním v Praze se ale vydání zpozdilo, a porotě 

Ceny Jiřího Ortena proto musel stačit pouze strojopis. 

 

Zajímavostí je rovněž způsob propagace knihy nakladatelstvím Labyrint. Jeho 

majitel Joachim Dvořák poslal do rádií album fiktivní skupiny U-Bahn, která se objevila 

v Nebi pod Berlínem (2002). Hudba U-Bahnu natolik zaujala, že se kromě žádostí 

z různých klubů o koncerty dostala do žebříčku Českého slavíka.48 

 

Román Nebe pod Berlínem (2006), jehož děj je zasazen do tehdejší současnosti 

a hlavního města Německa, tematicky zpracovává berlínské metro. Hlavními motivy 

knihy jsou útěk z Prahy do Berlína, nová láska, posmrtný život či donjuanství. Jedním z 

nejsilnějších motivů knihy je zcela jistě hudba. Hlavní postava hraje na kytaru, zakládá 

vlastní kapelu a vzpomíná na rockové a popové legendy minulého stolení. Na tom mimo 

                                                                                                                                               
45 GILK, Erik In: V souřadnicích mnohosti: česká literatura první dekády jednadvacátého století v 

souvislostech a interpretacích. Ed. Fialová Alena, Praha: Academia, 2014. Literární řada, s. 419.  
46 GILK, Erik In: V souřadnicích mnohosti: česká literatura první dekády jednadvacátého století v 

souvislostech a interpretacích. Ed. Fialová, Alena. Praha: Academia, 2014. Literární řada, s. 422.  
47 GILK, Erik In:V souřadnicích mnohosti: česká literatura první dekády jednadvacátého století v 

souvislostech a interpretacích. Praha: Academia, 2014. Literární řada, s. 420.  
48 TRYMLOVÁ, Martina: Ani dobrá kniha se sama neprodá. Marketing & Media, 2005, roč. VI, č. 46, s. 

24. 
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jiné Kratochvil demonstruje, že román spadá do kategorie pop-literatury, ve které hraje 

velkou roli právě hudba. „Klasikové rocku a popu šedesátých a sedmdesátých let 

a jejich songy včetně textů tu (v pop-literatuře – pozn.) slouží jako inspirační zdroje, 

rock- a pop-idoly se dokonce jeví jako ´kulturní hrdinové´.“49 

 

Rytmus a atmosféru pravidelného míhání přijíždějících a odjíždějících souprav 

metra a vlaků navozuje podle Gilka refrén prózy „děje se toho tolik, že se neděje nic“; 

refrén podle něj „vystihuje rychlost a zdánlivou povrchnost příběhu, jehož ústřední 

události se odehrávají v místě, kterým většina jen prochází“.50 

 

Důležitost hudby v lidském životě nicméně explicitně zdůrazňují už první věty 

románu: „Člověk si události pamatuje podle zvuků. Podle nich je třídí, ztrácí a zase 

nalézá. Svět je zvukotechna, uši jsou řídítka. Jedeme tam, kam chtějí ony. Stojím u 

okna, držím v ruce sluchátko a čekám, kdo se ozve. ´Mácha. Prosím.´ Říkám: „Dobrý 

den. Tady Bém. Pane řediteli, chtěl bych vám říct, že odpoledne na poradu nepřijdu. 

No… ani zítra nepřijdu… Vlastně už nikdy nepřijdu… Tak nashle… No a nezlobte se.´ 

Ze sluchátka se zahřmělo: ´Cože… Jak jako… Kdo… Co se děje… Bém, co blbnete?´ 

Odložil sluchátko na hranu květináče, postavil vodu na kafe a nechal Máchu vybublat 

mezi rostliny.“51 

  

Touto scénou otevírá Rudiš celý příběh. V první kapitole se čtenář ocitá v Praze, 

ale už ví, že protagonista Petr Bém utíká od zavedeného života a své partnerky Ženi. 

Poté se už v berlínském metru seznamuje s Dirkem Müllerem, který mu nabídne sdílený 

podnájem a s kterým později založí kapelu U-Bahn. Nový Bémův spolubydlící, jenž si 

nechává říkat Pancho Dirk, je „Casanova z povolání“, svádí dívky na jednu noc a svoje, 

jak říká, „zářezy“ si zaznamenává do speciálního sešitu. Jednou si však Pancho Dirk 

přivede domu dívku, která sešit najde a nakonec začne chodit s Petrem. Katrin 

Blumovou Rudiš popisuje jako vysokou, blonďatou Němku, která se bojí bouřky a která 

zbožňuje Island. Právě přes Katrin se Petr seznamuje s Gunterem, strojvedoucím metra 

a rodinným přítelem Blumových. 

                                                 
49 KRATOCHVIL, Alexandr: Jedna evropská dimenze současné české literatury: fenomén pop. Nad 

knihou Nebe pod Berlínem Jaroslava Rudiše. In: Ústav pro českou literaturu AV ČR, [online]. 6. 11. 2014 

[cit. 2017-03-14]. Dostupné z: http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/sborniky/kongres/tretiI/56.pdf 
50 GILK, Erik In: V souřadnicích mnohosti: česká literatura první dekády jednadvacátého století v 

souvislostech a interpretacích. Ed. Fialová Alena, Praha: Academia, 2014. Literární řada, s. 421. 
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Chronologickou kompozici Rudiš prokládá retrospektivními záchvěvy myšlenek 

hlavní postavy třicetiletého učitele němčiny a dějepisu Petra Béma. Kniha sestává z 12 

kapitol psaných ich-formou, které jsou kromě 8. kapitoly, již vypráví duch Bertrám, 

podávány postavou Petra Béma. 

 

„Jmenuji se Bertrám. I dřív jsem se jmenoval Bertrám. Něco se změní, ale nikdy 

se nezmění všechno. Možná se nezmění vůbec nic.“52 Takto začíná zmíněná osmá 

kapitola, která nese název Bertrámův příběh. Bertrám je atypickou postavou, protože je 

to duch muže, jenž spadl pod metro a vlak mu usekl hlavu. Chodí po městě a pozoruje 

lidi kolem sebe. Tvrdí, že ho vidí jen ti, kteří nemají k smrti daleko. Petr Bém je však 

výjimkou. Poprvé Bertráma zahlédne na svém koncertě, poté v U-Bahnu, když Bertrám 

tancuje na písničky, které Petr hraje v metru na kytaru. Jednou Petra dokonce osloví 

a poprosí ho, aby mu kapela uspořádala koncert k narozeninám, za což mu chce zaplatit 

600 euro. 

 

Rudiš používá zpravidla nespisovný jazyk a nevyhýbá se ani vulgarismům 

a profesnímu argotu (např. mašinfíra, fíra – strojvedoucí). Často se v knize objevují 

německé výrazy. Děj má spád hlavně v důsledku přímé řeči. Velmi často se v textu 

objevují i řeči nepřímé. 

 

Knize dalo základ devět textů, které Rudiš napsal během stipendijního pobytu 

v Berlíně a které otiskl deník Právo v literární příloze Salon. Texty dostaly označení 

„nepravidelné zprávy z našeho města“, jak Berlínu říkají tamní obyvatelé. 

 

Název knihy je aluzí na film Nebe nad Berlínem německého režiséra Wima 

Wenderse z roku 1987. Kromě situování děje do hlavního města Německa mají díla 

společné některé motivy. Nejzásadnějším z nich je přítomnost nadpřirozených bytostí – 

ve filmu to jsou andělé, kteří mají za úkol chodit mezi lidmi a ty nejsmutnější 

a nejzoufalejší z nich utěšovat, v knize to jsou duchové, již se rovněž pohybují mezi 

lidmi. Smrtelní obyvatelé Berlína však ani ve filmu ani v knize, s výjimkou obzvlášť 

citlivých jedinců, nic nadpřirozeného nezaznamenávají. Dalšími společnými motivy 

                                                                                                                                               
51 RUDIŠ, Jaroslav: Nebe pod Berlínem. 3. vyd. Praha: Labyrint, 2007, s. 7. 
52 RUDIŠ, Jaroslav: Nebe pod Berlínem. 3. vyd. Praha: Labyrint, 2007, s. 88. 
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jsou berlínské metro U-Bahn a rychlodráha S-Bahn, které jsou ve filmu okrajovými 

prvky, zato Rudiš je použil jako nosné základy románu. Také atmosféra obou děl se 

podobá. Nebe nad Berlínem (1987) i Nebe pod Berlínem (2002) nekladou důraz na 

dějovou linii vyprávění, spíše jsou složené z jednotlivých na sobě nezávislých obrazů 

a výjevů z běžného života, které by mohly být za sebou uvedeny v libovolném pořadí.  

 

„Inscenování textu a vypravěče v ich-formě se v pop-textech nezřídka děje jako 

sekvence obrazů, anekdot, stop hovorů, úryvků z bulvárních novin, výstřižků 

neliterárních druhů textů, například mapy berlínského metra, plakátů hudebních skupin 

či fotografií, což najdeme i v Nebi pod Berlínem. Jednotlivé části textu ale vznikají 

většinou pouhým řazením, jsou navzájem vyměnitelné. Neskládají obraz reality nebo 

postavy vypravěče, naopak dezintegrují povrchním napodobením reality a jejích 

ideologických konstrukcí, do popředí se posouvá ontologické, partikulární vnímání 

omezeného úseku reality,“ vysvětlil Alexandr Kratochvil.53 Z těchto výjevů stojí za 

zmínku scéna z filmu, v níž anděl navštívil klubový koncert; tento obraz Rudiš 

zopakoval v knize, přičemž anděla alternoval duch Bertrám. 

 

Uvnitř příběhu Rudiš používá aluze i na další známá díla. Například když chce 

Pancho Dirk zapůsobit na ženy a vypráví smyšlené příhody z dobrovolnické mise ve 

fiktivním městě Macondo, kde se odehrává děj románu Sto roků samoty (1967) 

kolumbijského spisovatele Gabriela Garcíi Marquéze. Rudiš tím zdůrazňuje absurditu 

některých lidských výmyslů, které používají, když chtějí na někoho zapůsobit. 

V románu odkazuje také na dílo spisovatele Milana Kundery, když jako slogan kapely 

U-Bahn použije sousloví „nesnesitelná hořkost bytí“, inspirované názvem románu 

Nesnesitelná lehkost bytí (1984), jak již bylo zmíněno výše. 

 

                                                 
53 KRATOCHVIL, Alexandr: Jedna evropská dimenze současné české literatury: fenomén pop. Nad 

knihou Nebe pod Berlínem Jaroslava Rudiše. In: Ústav pro českou literaturu AV ČR, [online]. 6. 11. 2014 

[cit. 2017-03-14]. Dostupné z: http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/sborniky/kongres/tretiI/56.pdf 
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4. Literárněkritická reflexe románu Nebe pod Berlínem 
 

Některé recenze na Nebe pod Berlínem (2002) Rudiše přirovnávaly ke 

spisovateli Bohumilu Hrabalovi. Formulace se neobjevila pouze jednou, což může 

svědčit o tom, že ji novináři jeden od druhého přebírali, nebo prózu vnímali velmi 

podobně. Literární kritik Alexandr Kratochvil však toto přirovnání vyvrací: „V případě 

Nebe pod Berlínem nelze mluvit o nějaké souvislé linii autobiograficky laděné české 

prózy nebo o navazování na hrabalovsko-třešňákovskou linii vyprávění – jak můžeme 

občas číst v literárních kritikách. Hra s biografickými texty a jejich autenticitou, častá 

v devadesátých letech, představuje v poslední době spíše určitou linii české prózy.“54
  

 

Jak již bylo řečeno výše, kniha Nebe pod Berlínem byla publikována přesně v 

den, kdy za ni Jaroslav Rudiš dostal Cenu Jiřího Ortena. Nicméně první zmínka o Nebi 

pod Berlínem pochází z 6. prosince 2001, kdy v příloze Salon deníku Právo vyšel první 

příspěvek Jaroslava Rudiše z Berlína. Začíná slovy: „Náš kolega, salonní redaktor 

Jaroslav Rudiš, odjel počátkem října do Berlína - deset měsíců má díky evropskému 

novinářskému stipendiu na to, aby se na Svobodné univerzitě (a ve městě a mezi lidmi) 

dozvěděl co nejvíce o současné německé literatuře a kultuře (a městě a lidech). Poté, co 

se rozkoukal, rozhodl se, že čtenářům Salonu bude posílat nepravidelné zprávy "z 

našeho města" - jak mu Berlíňané říkají, z jeho nadzemí, ale i podzemí - proto jsme se 

rozhodli nadepisovat je wendersovsky Nebe pod Berlínem.“55 

 

Pro potřeby bakalářské práce bylo analyzováno celkem deset recenzí, z toho 

byly tři recenze z literárních periodik Host, Tvar, Literární noviny, jedna z 

časopisu Týden, dvě z deníků Lidové noviny, iDnes.cz a čtyři z internetových serverů 

věnovaných literatuře Aluze.cz, iLiteratura.cz a iLiterární.cz. 

 

Lukáš Foldyna napsal v recenzní příloze literárního časopisu Host, že 

jednoduchá fabule Nebe pod Berlínem (2002) je pro Rudiše jen nezbytnou kostrou, 

daleko důležitější je podle něj totiž vyjádření atmosféry Berlína. „Jaroslav Rudiš je 

                                                 
54 KRATOCHVIL, Alexandr: Jedna evropská dimenze současné české literatury: fenomén pop. Nad 

knihou Nebe pod Berlínem Jaroslava Rudiše. In: Ústav pro českou literaturu AV ČR, [online]. 6. 11. 2014 

[cit. 2017-03-14]. Dostupné z: http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/sborniky/kongres/tretiI/56.pdf 
55 RUDIŠ, Jaroslav: Nebe pod Berlínem (1). Změnil se hip-hip. Zůstalo blues. Právo, příloha Salon, 6. 12. 

2001, s. 4. 
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především bystrým pozorovatelem života prostých obyvatel Berlína, jenž je v jeho 

podání zalidněn nespočetným množstvím postav, pro které je často jedním ze způsobů 

existence vyprávění. Autor se zájmen sleduje zejména to, jak se do života prostých 

Berlíňanů zapsalo sloučení Německa,“56 napsal Foldyna. Tvrdí přitom, že historie metra 

je v Nebi pod Berlínem zároveň svým způsobem i historií Německa, neboť metro se 

stalo jedním z mála spojení mezi východní a západní částí Berlína. Foldyna část recenze 

věnuje postavě ducha Bertráma, jehož neviditelnosti Rudiš podle Foldyny využil ke 

komentáři děje z druhé břehu a současně připomněl, že ho Rudiš stvořil jako přímou 

narážku na Wendersův film. 

 

Nicméně nejpovedenějším aspektem románu je podle Foldyny jazyková 

výstavba. „Základem úspěchu Rudišovy prózy je práce s jazykem. Kombinací prvků 

obecné češtiny, slangu, germanismů, neologismů, syntaktických spojení 

charakteristických pro mluvený jazyk atd. se mu daří zejména v dialozích a ve 

vyprávěních jednotlivých postav vytvořit velmi živý a působivý obraz prostředí, do 

něhož je próza situována. Poněkud méně přesvědčivě ale vyznívají promluvy vypravěče 

i postava tam, kde jde o formulaci jejich životního postoje. Snad je to však záměrná 

stylizace, jíž autor naznačuje ambici svých hrdinů vyjadřovat se přímočaře 

a srozumitelně, a to především prostřednictvím rockové hudby,“57 míní Foldyna. 

 

Recenzi uzavřel tím, že z knihy lze vycítit nejen okouzlení městem a jeho 

atmosférou, ale i uchvácení slovesnou tvorbou a radost z vyprávění. Podle něj nebude 

mít Rudiš lehké překonat „ani ne tak literární kvalitu své prvotiny, jako spíš její svěžest 

a neotřelost“.58 

 

Radim Kopáč označil v literárním časopise Tvar Rudišovo psaní za aktuální 

a „více než dobré“.59 Příběh románu je podle něj velice skromný, protože po pár 

stránkách ví čtenář všechno. „Jenže o příběh v Nebi pod Berlínem v zásadě nejde: kniha 

je vystavěna jednak na strhujícím, punkově dravém toku přímé řeči, která obkružuje 

jednotlivé postavy a děje, jednak akceleruje zřetelnou magii prostoru, do nějž autor své 

psaní situoval. Rudiš je mistrem úsečných, holých vět, které – ovšem s minimální 

                                                 
56 FOLDYNA, Lukáš: Nebe pod Berlínem. Host, 2003, ročník XIX, č. 3, recenzní příloha – s. 3–4. 
57 FOLDYNA, Lukáš: Nebe pod Berlínem. Host, 2003, ročník XIX, č. 3, recenzní příloha – s. 3–4. 
58 FOLDYNA, Lukáš: Nebe pod Berlínem. Host, 2003, ročník XIX, č. 3, recenzní příloha – s. 3–4. 
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obrazností a poetičností – pokračují v tradici tuzemské orální literatury, Tanečními 

hodinami pro starší a pokročilé počínaje a třeba aktuální novelou O rodičích a dětech 

konče.“60 

 

Tímto momentem se Kopáč přidal k těm, kteří mluvili o znatelné podobnosti 

psaní Jaroslava Rudiše a Bohumila Hrabala, k čemuž v tomto případě přidal srovnání 

autora s Emilem Haklem. Navíc poukázal na shodnost ve výběru typu postav: 

„A podobně jako Bohumil Hrabal a Emil Hakl i Rudiš je typem literáta, který vědomě 

straní outsiderům, tragigroteskním figurám a figurkám ze společenského okraje (…)“61 

Radim Kopáč šel ještě dál a přirovnal kapitolu Bertrámův příběh k závěru novely Příliš 

hlučná samota (1976) Bohumila Hrabala, oba texty spolu podle Kopáče „vzdáleně 

souzní“.62 

 

Literární noviny otiskly 7. dubna 2003 recenzi tehdejší studenty FF UK Aleny 

Vinterové, která v ní tvrdí, že jednotlivé příběhy by daleko lépe obstály samostatně 

v podobě postřehů či osobitých reportáží z berlínského života viděného očima člověka 

přicházejícího z Východu. „Texty jsou poskládány tak, aby v časové posloupnosti 

složily ucelený obraz, který by vytvořil alespoň zdání románu. Jde tu však o mozaiku 

značně nesourodých útržků skutečnosti, které dohromady nemohou předat nic víc, než 

co je v nich ukryto, jsou-li čteny samostatně. Jako celek netvoří nový a jednotný pohled 

na popisovaný svět, což u románu očekáváme.“63 Příběhy podle Vinterové románové 

aspirace nemají. „Vyprávění, v němž se toho děje tolik, že se neděje nic, se omezuje na 

záznam nepřetržitého unikání před skutečností, která zůstala spolu s vypravěčovou 

minulostí v Čechách.“64 

 

Podle literárního kritika Pavla Mandyse je v Nebi pod Berlínem (2002) patrný 

Rudišův dar vyprávět, a to „obrazivě a originálně, přitom čtivě, přirozeně a svižně,“65 

napsal v recenzi v časopise Týden. Nenechal bez povšimnutí ani paratexty knihy: 

„Místy to dokonce vypadá, že namísto beletrie tu máme komentovaného průvodce po 

                                                                                                                                               
59 KOPÁČ, Radim: Pozoruhodná mapa nebe tam dole, Tvar, 2003, ročník XIV, č. 2, s. 22. 
60 KOPÁČ, Radim: Pozoruhodná mapa nebe tam dole, Tvar, 2003, ročník XIV, č. 2, s. 22. 
61 KOPÁČ, Radim: Pozoruhodná mapa nebe tam dole, Tvar, 2003, ročník XIV, č. 2, s. 22. 
62 KOPÁČ, Radim: Pozoruhodná mapa nebe tam dole, Tvar, 2003, ročník XIV, č. 2, s. 22. 
63 VINTEROVÁ, Alena: Tolik se toho děje… Literární noviny, 2003, roč. 14, č. 15, s. 9. 
64 VINTEROVÁ, Alena: Tolik se toho děje… Literární noviny, 2003, roč. 14, č. 15, s. 9. 
65 MANDYS, Pavel: Perličky ze dna berlínského metra. Týden, 2002, ročník IX, č. 48, s. 81. 
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berlínském podzemí, což mimoděk stvrzuje i závěrečný Apendix, faktografický 

slovníček nejdůležitějších berlínských čtvrtí a pochoutek.“66 

 

Byl to právě Mandys, který poprvé v médiích přirovnal Rudiše k Hrabalovi, jak 

už napovídá titulek citované recenze – Perličky ze dna berlínského metra, který 

odkazuje k povídkovému souboru Bohumila Hrabala Perlička na dně (1963). 

Mandysova recenze vyšla 25. listopadu 2002, tedy dva týdny po publikaci knihy. 

Protože tento moment otevřel velice citlivé téma mezi literárními vědci, uvádí autorka 

citaci větší části textu Mandysovy recenze: „Rudiš je čistý realista, který pozorně 

sleduje okolí, dobře naslouchá a všechny ty řeči nad hospodským stolem nebo 

barpultem v nějakém rockovém klubu věrně, se vší potřebnou atmosférou a koloritem 

poskládá. Tuhle metodu dovedl k dokonalosti Bohumil Hrabal a Rudiš je jeho 

přičinlivým žákem. Inspirace je zcela zřetelná, přesto si ji uvědomíme až po několika 

desítkách stran. Rudiš totiž přejímá metodu, avšak nekopíruje styl. Namísto dlouhých 

rozvodněných souvětí, která se valí a čtenáře s sebou strhávají, dokud ten nedorazí na 

konec povídky nebo kapitoly, volí úspornější a úsečnější formu. Její největší přednost 

spočívá právě v tom, že nás nenutí nad ní nějak hloubat. Jeho psaní se zdá být velmi 

snadné, hovorová čeština plynule přechází do dialektických germanismů, do slovníku 

rockového i hospodského. A Rudiš si při tom všem ještě zachovává dvě důležité 

vypravěčské přednosti. Jednak jemně ironický odstup, díky němuž představí všechny 

své postavy jak v tom světle, v jakém se nechávají vidět, tak v tom, které je pod 

povrchním dojmem skryto. Jednak snad až encyklopedickou obeznámenost skoro se 

vším, o čem píše, postranní, nenápadné vřazování událostí do historických či kulturních 

souvislostí a vůbec dojem, že ví ještě mnohem víc, než napsal, ale už tím nechce 

zdržovat. Také v tom je Hrabalovi podobný: pod maskou lidového, zde rockového 

vypravěče se skrývá intelektuál s nečekaným přehledem, který ovšem ony omšelé, 

naivní a někdy i politováníhodné postavy a postavičky má upřímně rád a nevysmívá se 

jim, spíš se nad nimi jen tak pousměje.“67 

 

V závěru recenze Mandys předestřel myšlenku, že v sobě Nebe pod Berlínem 

(2002) nezapře prvotinu a označil knihu za nezralou. „Hlavní osa je chudičká, spíše než 

                                                 
66 MANDYS, Pavel: Perličky ze dna berlínského metra. Týden, 2002, ročník IX, č. 48, s. 81. 
67 MANDYS, Pavel: Perličky ze dna berlínského metra. Týden, 2002, ročník IX, č. 48, s. 81. 
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s románem tu máme co dělat s epickou črtou, s poskládanými dojmy a zážitky z toho 

zvláštního města, jakým Berlín ve vnímavých očích je,“68 napsal. 

 

Aleš Haman se s výše uvedenými názory shoduje. Do Lidových novin napsal 

recenzi, ve které tvrdí, že je Nebe pod Berlínem (2002) „svěží sled drobných obrázků ze 

světa berlínského undergroundu neboli U-Bahnu“.69 Rudiše přirovnal k Josefu 

Škvoreckému a Bohumilu Hrabalovi, konkrétní příklady, na kterých by tvrzení o 

podobnosti doložil, ale neuvedl: „V Rudišově hovorové dikci se ozvou reminiscence na 

Škvoreckého jazzmanský slang (patřičně modifikovaný vzhledem k odstupu času). V 

autorově úhlu pohledu na svět najdeme zase rysy tradice hrabalovské. Přitom však 

vznikl osobitý, lehce nonkonformní (nikoli však okázale provokativní) kaleidoskopický 

obraz života, v němž je uložena reflektovaná životní zkušenost i schopnost poetického 

vidění.“70 

 

Podobnost s Hrabalem přiřkl Rudišovi také literární kritik Josef Chuchma, u 

kterého je třeba zmínit, že byl členem poroty, jež rozhodla o udělení Ceny Jiřího Ortena 

právě Jaroslavu Rudišovi, v recenzi nazvané Děje se toho tolik, že se vlastně neděje nic, 

která vyšla na zpravodajském serveru iDnes.cz 8. ledna 2003. „Postavy, mezi nimiž se 

Bém v Berlíně pohybuje, jsou vesměs zajíkavé, jejich řeč je přerývaná, narušovaná 

vnitřními nejistotami či úzkostmi, nejsou to žádní rétoři či přírodní "úkazové" na způsob 

Hrabalova Pepina, byť jisté hrabalovské inspirace si u Rudiše těžko nevšimnout,“71 

napsal Chuchma. 

  

Oldřich Vágner publikoval na stránkách Aluze.cz - Revue pro literaturu, filozofii 

a jiné recenzi s názvem Osobité historky z vypůjčených perspektiv. I on má problém 

uchopit dějovou linii. „Postupně se vyjevuje další důležité specifikum textu - totiž 

kolísání mezi tím, stát se příběhem hlavní postavy, příběhem města Berlína, příběhem 

svébytného světa berlínské podzemky a v neposlední řadě generačním příběhem lidí 

                                                 
68 MANDYS, Pavel: Perličky ze dna berlínského metra. Týden, 2002, ročník IX, č. 48, s. 81. 
69 HAMAN, Aleš: Rozdíl mezi tvorbou a grafomanií, Lidové noviny, 31. 12. 2002, s. 21. 
70 HAMAN, Aleš: Rozdíl mezi tvorbou a grafomanií, Lidové noviny, 31. 12. 2002, s. 21. 
71 CHUCHMA, Josef: Děje se toho tolik, že se neděje nic. In: iDnes.cz [online]. 8. 1. 2003, 

neaktualizováno [cit. 2017-04-09]. Dostupné z: http://kultura.zpravy.idnes.cz/deje-se-toho-tolik-ze-se-

nedeje-nic-dlh-/literatura.aspx?c=A030108_103210_literatura_ef 
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pamatujících určitou epochu ve střední Evropě.“72 Podle něj to zapříčiňuje nesnadnou 

uchopitelnost díla, kterou ještě znesnadní pocit, že autor ukončil knihu uprostřed 

příběhu. „Když rekapituluji, co se vůbec stačilo odehrát, zjišťuji, že ačkoli kniha 

obsahuje několik míst, ke kterým stojí za to se vracet, tak právě ono kolísání a brzké 

odmlčení tvoří jeden z hlavních důvodů, proč mi Nebe pod Berlínem jako celek 

nakonec proteklo mezi prsty a vyšumělo do prázdna.“73 

 

Na literárním serveru iLiteratura.cz se recenze ujala Barbora Gregorová. Rudiš 

podle ní zdařile navazuje na hrabalovsko-třešňákovskou linii vyprávění, protože 

zaznamenává tok života autenticky tak, jak plyne. „O osudech vlastní kapely, o 

nesnesitelné hořkosti bytí nejen vlastní, ale i mnohých dalších, ´krasosmutných´ lidí, 

kteří kříží autorovy osobní dráhy a jejichž duše ´vydávaj tichej, skřípavej tón´, potom 

vypráví s příjemnou lehkostí, nadhledem a s milým vtipem.“74 Dále v textu uvádí, že 

Rudiš navazuje na topolovskou poetiku. Gregorová znatelnou část recenze zaplnila 

citacemi Nebe pod Berlínem, za které, jak je zřetelné, schovala svůj názor na knihu. 

 

Kvalitnější a propracovanější recenzi napsala o rok později (3. května 2004) pro 

stejný server, iLiteratura.cz, Marta Ljubková. Začíná ji slovy: „Když vyšlo Nebe pod 

Berlínem poprvé, vzbudilo doslova literární senzaci. Literární proto, že za ni Jaroslav 

Rudiš dostal Cenu Jiřího Ortena. A senzaci proto, že konečně prolomilo všechna tabu 

českého literárního trhu – ukázalo se, že i kniha je koneckonců jenom zboží. A takové 

zboží se dobře prodává, když se dobře zabalí a nabídne.“75 Po výčtu jednotlivých 

příkladů, na nichž demonstrovala dobře zvládnutý marketing ze strany nakladatelství 

Labyrint i samotného Rudiše, podotkla, že „za tím vším – nebo respektive pod tím vším 

– se ale ztrácí samotný Rudišův opus“.76 

 

                                                 
72 VÁGNER, Oldřich: Osobité historky z vypůjčených perspektiv. In: Aluze.cz – Revue pro literaturu, 

filozofii a jiné [online]. [cit. 2017-04-09]. Dostupné z: http://aluze.cz/2002_03/rudis.php 
73 VÁGNER, Oldřich: Osobité historky z vypůjčených perspektiv. In: Aluze.cz – Revue pro literaturu, 

filozofii a jiné [online]. [cit. 2017-04-09]. Dostupné z: http://aluze.cz/2002_03/rudis.php 
74 GREGOROVÁ, Barbora: Úbán, Wenders, Gagarin a jejich parta. In: iLiteratura.cz, [online]. 9. 4. 2003 

[cit. 2017-04-09]. Dostupné z: http://www.iliteratura.cz/Clanek/10843/rudis-jaroslav-nebe-pod-berlinem-

1 
75 LJUBKOVÁ, Marta: Když vyšlo Nebe pod Berlínem, vzbudilo doslova literární senzaci. In: 

iLiteratura.cz, [online]. 3. 5. 2004 [cit. 2017-04-09]. Dostupné z: 

http://www.iliteratura.cz/Clanek/15731/rudis-jaroslav-nebe-pod-berlinem-2 
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S ostatními recenzenty se shoduje v tom, že hlavním hrdinou nemusí být nutně 

Petr Bém. „U-Bahn však není v Nebi pod Berlínem pouhou dekorací či planou kulisou, 

stává se téměř hlavním hrdinou, metaforou lidského života, jeho běhu, zastávek – 

a poruch,“77 napsala. 

 

Ljubková v závěru vyzdvihuje Rudišův jazyk, který podle ní knize velmi 

pomáhá. Zvlášť si všímá obrazných pojmenování: „Dokáže trefně používat metafory, 

ale příliš s nimi nezdržuje – objeví je skutečně jen ten, kdo hledá.“78 

 

Na serveru Literární.cz se Rudišovi u příležitosti vyprodání druhého dotisku 

Nebe pod Berlínem (2002) v červenci 2009 věnoval Václav Kovář. Rudiše v kritice 

označil za fenomén. Také Kovář si je vědom sebeprezentace autora. Podobnost 

s Hrabalem nicméně vyvrací. „To že autor nestojí skryt za dílem, ale vystupuje v 

podstatě jako jeho integrální součást zároveň znamená (lhostejno zda zamýšlenou či 

záměrně provokovanou) mediální masáž a s ní spojené bubliny, desinterpretace, 

přemrštěné komentáře a stejně přehnaná očekávání. V tomto smyslu byl román Nebe 

pod Berlínem například recenzenty nazýván generačním a autorův styl přirovnáván k 

Hrabalovu. Silné, bohužel stejně tak zavádějící přívlastky.“79 

 

Podobnost však Kovář nachází u jiných českých spisovatelů. „Ústřední motiv 

cesty (útěku) a návratu (dalšího útěku?) může být signifikantním pro minimálně dvě 

generace mladých lidí, které dospěly nebo stárly v porevolučních letech a měly konečně 

možnost uskutečnit takový krok. Tento motiv ostatně nalezneme už v Topolově Sestře, 

                                                                                                                                               
76 LJUBKOVÁ, Marta: Když vyšlo Nebe pod Berlínem, vzbudilo doslova literární senzaci. In: 
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nemluvě o poměrně neznámé novele druhého z bratří Topolů – Filipa – Karla 

Klenotníka cesta na Korsiku, i dílech dalších českých mladých autorů.“80 

 

 

5. Grandhotel 
 

Román Grandhotel vyšel poprvé v roce 2006 a nese podtitul Román nad mraky. 

Leitmotiv románu – „Mám rád mraky, protože mraky se hýbou. Mám rád věci 

v pohybu. Možná proto, že sám se pohnout neumím.“ – prozrazuje, že próza podobně 

jako Nebe pod Berlínem (2002) stojí na motivu pohybu, který Rudiš kvůli kontrastu se 

smrtelníky vtěluje do mraků a proměnlivosti počasí. Tématem románu je překovávání 

vnitřních i vnějších hranic a poznatek, že minulost dožene nakonec každého, což vidíme 

u téměř všech postav. Nejvýraznějšími motivy jsou pak samotný vysílač na Ještědu, 

Liberec, láska ve všech podobách a v neposlední řadě i jakési „outsiderství“. 

 

Už paratext fotografie ještědského vysílače od architekta Karla Hubáčka na přebalu 

knihy prozrazuje, že se děj odehrává na Ještědu a v Liberci. Příběh, který Rudiš složil 

jako mozaiku z jednotlivých kapitol, jež na sebe více či méně navazují a jejichž názvy 

často souvisejí s počasím, ohraničil rámcovou kompozicí, čímž vznikly tři části knihy, 

označeny římskými číslicemi. První a třetí část se odehrává ve stejné chvíli, a to 21. září 

2003, kdy Fleischman dokončil stavbu svého balonu a stoupá nad město a mraky. 

 

První část obsahuje jen jednu kapitolu nazvanou Stoupám vzhůru, která začíná 

slovy: „Dokázal jsem to. To aby to bylo od začátku jasné. Abyste o mě nemuseli mít 

strach.“ 81 Rudiš tím oznamuje čtenáři, že se příběh odehrál v minulosti a že nám bude 

vyprávěn ich-formou hlavní postavy, kterou je třicetiletý zaměstnanec Grandhotelu 

samotář Vlastimil Fleischman, kterému se v životě moc nedaří a který nikdy nepřekročil 

hranice rodného Liberce; jediné, čemu rozumí, jsou mraky a meteorologie. Pro všechny, 

včetně své psycholožky, má připravenou historku, jak jeho rodiče zemřeli při 

autonehodě, nakonec se ale čtenář dozví, že to bylo všechno poněkud jinak. Ve škole 

moc oblíbený nebyl, i proto mu spolužáci vymysleli přezdívky jako například 

                                                 
80 KOVÁŘ, Václav: Jaroslav Rudiš: Nebe pod Berlínem. In: Literární.cz, [online]. 7. 7. 2009 [cit. 2017-

04-09]. Dostupné z: http://www.literarni.cz/rubriky/recenze/proza/jaroslav-rudis-nebe-pod-

berlinem_6535.html#.WMiFNfk1-M8 
81 RUDIŠ, Jaroslav: Grandhotel. Dotisk 1. vyd. Praha: Labyrint, 2012, s. 9. 
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Teploměr, Rosnička, Rampouch, Barometr, Mrakomor, Šišaťák, Smrkáč nebo Tesil. 

Přezdívku Honimír mu dal až jeho pěstoun a údajně i vzdálený bratranec Vinnetou Jégr. 

Při jejich prvním setkání byl Jégr ještě vedoucím samoobsluhy a než začal řídit 

Grandhotel Ještěd, bydleli spolu v paneláku. Už tenkrát fandil Slovanu Liberec, což 

dával najevo svou oblíbenou hláškou „Kdo vyhraje nakonec, to je Slovan Liberec!“, 

a už tenkrát se rád vychloubal svými milostnými zážitky. Na recepci Grandhotelu, kde 

rád hraje hru Nu pagadí, si s úctou ke starým časům zařídil malé muzeum východního 

Německa. Až později se čtenář dozví, že byl Jégr spolupracovník StB s krycími jmény 

Ještěd, Anténa a Ovoce a zelenina. V Grandhotelu je dále jako číšník zaměstnán 

Fleischmanův spolužák ze základní školy, ale rozhodně ne kamarád Luděk Beránek, 

jenž trvá na tom, aby se mu říkalo Patka. Tvrdí, že byl rok v Americe, ale místo toho byl 

zavřený za vykrádání aut, což se ukáže také až v závěru děje. V současnosti kromě 

práce v hotelu prodává lahvičky se zelenou tekutinou na všechno, která se jmenuje 

Happy Life. Chodí se servírkou Iljou Fuchsovou, do které se následně zamiluje i 

Fleischman. Dalšími postavami jsou servírka Zuzana Sladká, Fleischmanova 

psycholožka a sudetský Němec Reinhard Franz, který do Liberce přijel vysypat popel 

svých mrtvých kamarádů a který tvrdí, že člověk se má vrátit tam, odkud pochází. 

 

Z jazykového hlediska Rudiš zachovává svůj standard definovaný již v debutu Nebe 

pod Berlínem (2002). Využívá tedy jasně srozumitelné věty, přímé řeči a svůj typický 

rytmus. Zajímavě zde pracuje s výčty, v nichž většinou nepoužívá čárky, ale tečky; 

Rudišův charakteristický rytmus je přitom nejvíce patrný při jeho autorských čteních. 

Nespisovnou a obecnou češtinu mísí v promluvách postav s vulgarismy jako například 

„krasofrnda“, „šukat“, „Honimír“ atd. Jako argot bychom mohli označit jeden 

z Jégrových oblíbených výrazů „strky, frky“ či slovní spojení „leštit hromosvod“. Pro 

hlavního hrdinu je pak typické, že při svém vyprávění stále opakuje větu „To kdyby vás 

to zajímalo“ nebo používá výplňková slova „jako prostě“. Majitel Grandhotelu Jégr je 

pak charakterizován oplzlými průpovídkami. V promluvách hrdinů se objevují kromě 

anglicismů, typických pro Patku, také německé výrazy, jež používá Fleischman 

a následně polemizuje s jejich významy v češtině. Tímto překládáním z němčiny do 

češtiny se próza Grandhotel (2006) na první pohled stylisticky liší od autova debutu, 

v němž Rudiš německé výrazy sice užíval, nicméně je v takové míře nevysvětloval 

a vypravěč si s nimi a jejich významy tolik nepohrával. 
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Souběžně s knihou psal Rudiš ve spolupráci s Pavlem Jechem také scénář ke 

stejnojmennému filmu režiséra Davida Ondříčka, který vznikl v roce 2006 v koprodukci 

s Českou televizí a byl oceněn dvěma Českými lvi – Českým lvem za nejlepší hudbu 

a Českým lvem za nejlepší zvuk. V hlavní roli si zahrál Marek Taclík, v roli Ilji 

Fuchsové se objevila Klára Issová, jako Patka vystoupil Jaroslav Ples a jako majitel 

Grandhotelu Jégr Jaromír Dulava. Filmová adaptace není knize zásadně podobná, 

některé scény a postavy (jako například psycholožka) se ve filmu nenacházejí vůbec, 

některé filmové scény jsou pak sloučením více scén z knihy nebo se v knize nenacházejí 

vůbec. I samotný příběh a vztahy mezi postavami jsou poněkud jiné, přičemž je 

rozdílný i konec. V knize je otevřený a uzavírá ho scéna Fleischmana a Jégra, kteří letí v 

baloně. Ve filmu však příběh pokračuje tím, že se Fleischman a Ilja dají dohromady 

a čekají spolu dítě; Fleischman se se svou fobií vypořádá a odjede načas do ciziny 

k moři; mezitím se dají dohromady Patka a Zuzana, přitom v knize k žádnému 

milostnému poměru mezi těmito dvěma postavami nedojde. Nepatrných změn se dočkal 

i jazyk nebo také to, že Jégr ve filmu nefandí Slovanu Liberec, ale Bílým Tygrům 

Liberec. 

 

 

6. Literárněkritická reflexe románu Grandhotel 
 

 

Předně je třeba říct, že Rudiš nejprve začal pracovat na scénáři pro film 

Grandhotel (2006) režiséra Davida Ondříčka a teprve pak na románu. Souběžně 

s vydáním knihy do kin vstoupil i film (premiéra se konala 27. října 2006). Protože 

literární recenzenti ve svých textech zasazují Grandhotel do kontextu Rudišovy tvorby, 

nevyhnou se komparaci románu s prvotinou Nebe pod Berlínem (2002) a román 

srovnávají i s filmem. 

 

Zájem médií o Jaroslava Rudiše dokládá to, že nepřinášela jen recenze, ale 

informovala také o samotném faktu, že Rudiš přichází s novou knihou a že do kin 

vstoupí „očekávaný film“. Mezi informátory se přitom řadila i obě veřejnoprávní média. 

V polovině září 2006 byl Rudiš dokonce hostem pořadu Dva na jednoho, který se 

vysílal na ČRo 1 -  Radiožurnálu. 
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Pro potřeby bakalářské práce bylo analyzováno sedm literárních recenzí a kritik 

a dvě filmové recenze. Z toto byly zkoumány tři knižní recenze z Literárních novin 

a časopisu Tvar, literární periodikum Host se tentokrát románu Grandhotel nevěnovalo 

vůbec. Další níže zmiňované recenze vyšly v Lidových novinách, Mladé frontě Dnes 

a na serveru iLiteratura.cz. Z filmových recenzí budou zmíněny dva texty, z čehož byl 

jeden z nich publikován na webu Českého rozhlasu a druhý v Literárních novinách. 

Analýzu dvou filmových recenzí bakalářská práce přináší proto, že dokreslují pohled na 

Rudišovu tvorbu, což bude lépe vysvětleno v následující podkapitole. 

 

Výrazná osobnost Literárních novin té doby Jan Šícha si hned na úvod recenze, 

která vyšla 2. října 2006, všímá, že se Rudiš vyzná v mediálním provozu a neostýchá se 

českým i německým médiím vždy poskytnout rozhovor. Podle něj jde navíc o autora 

univerzálního, což dokazuje spolupráce na scénáři Grandhotelu (2006), novinářské 

zkušenosti z Práva a také práce pro divadlo. Svou recenzi Šícha pojmenoval Vzduch a 

lži, což má svůj důvod – všechny postavy lžou. „Vzduch je dobrým sousedem lži. Ne že 

by na vzduchu a počasí bylo něco lživého, spíše jsou si vzduch a lež vnitřně blízké - 

povahou, hustotou, barvou či spolehlivostí.“82 

 

Šíchovi v Grandhotelu nicméně chybí vnitřní, literární dojem ze stavby 

architekta Karla Hubáčka, podle recenzenta se děj kvůli nedostatečné práci s motivem 

Grandhotelu odehrává v mrtvé stavbě v zastaveném čase. „Kde je Grandhotel a jakou 

má pro postavy funkci? Postavy knihy nám do Grandhotelu přivedl Jégr. Tato postava 

ztělesňuje dobu, která Rudiše v románu zajímá. Jégr měl za komunistů samoobsluhu, po 

komunistech má Grandhotel. Je to charakterově zohýbaná a děravá postava, 

podvodníček, polupracovník StB, příznivec fotbalu i žen, sebelítostivý romantik, který 

se vyzná. (…) Kniha ukazuje, jak v divokém kapitalismu přežívaly návyky, formy 

přemýšlení z konsolidačních dob. Jen pomalu je podkopával trh, u Rudiše karikovaný 

postavou prodávající přípravek na všechno (postava Patky – pozn.). Sudetský Němec s 

tajným posláním bydlící v hotelu je v románu ozvěnou starých časů, ozvěnou silnou 

a do nových dob přesazenou s velkou opatrností.“83 Grandhotel tedy podle Šíchy 

připomíná uzavřenou kulturní epochu pozdního socialismu a s tím související ozvěnu 

                                                 
82 ŠÍCHA, Jan: Vzduch a lži. Literární noviny, 2006, roč. 17, č. 40, s. 11. 
83 ŠÍCHA, Jan: Vzduch a lži. Literární noviny, 2006, roč. 17, č. 40, s. 11. 
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někdejší sudetské kultury. „Rudiš se propracoval k nadhledu nad časem, který mnozí z 

nás zažili. V tom spočívá jedna z předností jeho knihy,“84 napsal Šícha. 

 

Největší předností románu je podle Šíchy katarze, které Rudiš docílil 

neudržitelnými lži, od kterých se postavy na závěr knihy osvobozují a kterou přinese 

závěrečné osvětlení předešlých motivů. Rudiš podle Šíchy mimo jiné našel autorskou 

suverenitu, díky které si může dovolit například i práci s kýčem.85 

 

Šícha předestřel zajímavou myšlenku, že Grandhotel (2006) ukazuje, jak Česko 

ožívá a formuje „něco jako novou poezii“.86 „Myslím, že Rudiš objevil pár zdejších 

postav, mluvících zatím jen v útržcích známým novým jazykem svobodných českých 

zemí. Jsou to postavy, které nalézají svobodu poté, co vyšly z prostoru a logiky, jež 

vytvořil autor dosti nezávislý na neplodných obrazech, které kolují českým kulturním 

provozem. Grandhotel je fikce, do níž je možné promítnout mnohé z toho, co známe 

a ještě jsme nepojmenovali.“87 Rudiše v této souvislosti chválí především za neotřelý 

vyprávěcí postup. „Řeč české země, jak ji nachází Rudiš, posunuje ve zdejší literatuře 

mnohokrát vyzkoušenou žvanivost do nové polohy. Postavy už se žvaněním nezabořují 

dolů, aby nebyly vidět, naopak. Prožvaňují se ke světlu. V novém Rudišově románu se 

tak děje naprosto prvoplánově, skutečně jde o let vzhůru, skutečně jde o vzduch. Jiný 

autor by to nějak opsal.“88 

 

V literárním časopise Tvar vyšly 14. prosince 2006 hned dvě kritiky románu – 

text Vladimíra Novotného nese název Nebíčko, peklíčko, žádný ráj srdce, zatímco Petr 

Hrtánek svou kritiku nazval „Ani ne…“. 

 

Vladimír Novotný v kritice spojuje podtitul Román nad mraky s Rudišovou 

prvotinou Nebe pod Berlínem (2002), které je naopak umístěno pod mraky, a ptá se, 

proč zde autor na svůj předchozí román naráží. Vzápětí si dopoví: „Snad především z 

toho důvodu, že základní vypravěčský půdorys obou próz je pohříchu velmi podobný. 

Rudiš opět přichází se směsicí podivínských a právě svým podivínstvím paradoxně 

                                                 
84 ŠÍCHA, Jan: Vzduch a lži. Literární noviny, 2006, roč. 17, č. 40, s. 11. 
85 ŠÍCHA, Jan: Vzduch a lži. Literární noviny, 2006, roč. 17, č. 40, s. 11. 
86 ŠÍCHA, Jan: Vzduch a lži. Literární noviny, 2006, roč. 17, č. 40, s. 11. 
87 ŠÍCHA, Jan: Vzduch a lži. Literární noviny, 2006, roč. 17, č. 40, s. 11. 
88 ŠÍCHA, Jan: Vzduch a lži. Literární noviny, 2006, roč. 17, č. 40, s. 11. 
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přirozených postaviček, které žijí své životy a přejí si takhle žít, pohybují se však v 

časoprostoru jednotlivých příběhů (i tato próza stojí na dílčích výjevech a situacích) 

vesměs (chtěně?) jako outsideři.“89 Mraky jsou v próze podle Novotného symbolem 

existenciální nejistoty. 

 

Společný prvek románů nachází Novotný rovněž v prostředí. „Dříve metro, nyní 

horský hotel: oba druhy příbytků nepříbytků pokaždé představují topoi nepravého či 

falešného bytí, jež sice můžeme zahalit do oparu euforie, právě tak snadno se však tento 

opar rozptýlí – a román je ryzím ztělesněním černých mračen převládajících v nitru 

Rudišových protagonistů. Těch starších i těch mladších. Z tohoto pohledu je autorův 

Grandhotel ze všeho nejvíc knihou o bloudění.“90 Samotný hotel Ještěd je podle 

Novotného bludištěm a „průsečíkem slepých uliček veškerého soudobého těkavého 

tápání, virtuálních iluzí a nevirtuálních deziluzí“.91 

 

Novotný si všímá zajímavého kontrastu, a sice že v souvislosti s vypravěčovým 

konstatováním, že lidé jsou jako mraky, se román stává něčím, co se odehrává nad 

postavami, nikoli v nich. „Právě v této prostorové kontradikci lze spatřovat i příčinu 

jisté či značné výsledné nepřesvědčivosti autorova Grandhotelu: vše tragické nebo ještě 

tragičtější, zvláště však všednogroteskní historie rozličných obyvatel tohoto labyrintu – 

grandhotelu – megapole nevytryskává z niterné románové epiky, dané přináležitostí 

aktérů knihy ke konkrétnímu času a prostoru a k nějaké filozofické identitě: opírají se 

totiž o způsob epiky, jejž lze charakterizovat jako nebezpečně transparentní. Což je 

dáno i zvolenou metodou ´vyprávěného vyprávění´.“92 V souvislosti s tím se Novotný 

ptá, zda není z narativní struktury cítit poetika komiksu, čímž naráží na trilogii Aloise 

Nebela (souborně 2006). Dále si pokládá otázku, jestli v Grandhotelu Rudiš nepoužil 

zkušenosti z psaní divadelní hry, tím zase naráží na Rudišovu dramatickou tvorbu. 

V každém případě je však román podle Novotného cítit filmovým scénářem, který 

Rudiš připravoval souběžně s knihou. V užití filmařských postupů problém nevidí, 

musejí ale podle něj být osobité. 

 

                                                 
89 NOVOTNÝ, Vladimír: Nebíčko, peklíčko, žádný ráj srdce. Tvar, 2006, ročník XVII, číslo 21, s. 2. 
90 NOVOTNÝ, Vladimír: Nebíčko, peklíčko, žádný ráj srdce. Tvar, 2006, ročník XVII, číslo 21, s. 2. 
91 NOVOTNÝ, Vladimír: Nebíčko, peklíčko, žádný ráj srdce. Tvar, 2006, ročník XVII, číslo 21, s. 2. 
92 NOVOTNÝ, Vladimír: Nebíčko, peklíčko, žádný ráj srdce. Tvar, 2006, ročník XVII, číslo 21, s. 2. 
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V každém případě je Grandhotel pokusem o stanovení identity konkrétního 

regionu a tudíž ji lze porovnat s jinou „libereckou novelou“, tvrdí Novotný. Pro 

komparaci si vybral román Svatoušek (2002) od Milana Exnera. „Jenže ve srovnání s 

Exnerovou generační rodinnou mozaikou, opírající se o mnohotvárné a proměnlivé 

reflexe daného životního časoprostoru, vyznívá Grandhotel jako postmoderní pásmo, v 

němž jednotlivé výjevy a dialogizovaná jednání nejsou podrobovány reflexi, nýbrž se 

demonstrují jako příznačné fenomény dnešní doby. (...) Epický rozměr vyprávění se 

zjevně rozdrobil, roztříštil o změť životních titěrností (jednou efektních, druhdy 

defektních), načež je zde zejména v důsledku autorovy invenční transparentnosti epická 

osa textu příliš ochuzena o reliéfnost povahopisů z autorovy prvotiny. Románovost celé 

prozaické mozaiky se pokradmu vytrácí, a také proto se závěrečnou dominantou 

vyprávění stává černohumorná lyrická vize.“93 

 

Petr Hrtánek v některých momentech s Novotným souhlasí. Například se shodují 

v tom, že se v Grandhotelu objevuje žánrový rozptyl Rudišovy tvorby, dále pak 

v podobnosti postav Nebe pod Berlínem (2002) a Grandhotelu (2006). „Personál 

Grandhotelu tvoří několik looserů, tak trochu či více než trochu podivínů, kteří se 

nejistě potulují – zdá se, že bezcílně – životem zavřeným do zvláštního, od okolí 

izolovaného prostoru,“94 píše Hrtánek a dodává, že každá z postav Grandhotelu je 

typická nějakou zvláštní libůstkou a každá si svou minulost nějakým způsobem 

dobarvuje podle svých představ a výmyslů. „Jenomže v Grandhotelu neplatí, že stokrát 

opakovaná lež se stane pravdou, protože genius loci odhaluje nitro člověka spolehlivěji 

než doktorka, kterou se svými psychickými problémy navštěvuje Fleischman. A tak se 

postupně dozvíme, že nikdo není vlastně tím, kým se staví.“95 V počasí Hrtánek vidí 

metaforu „lidského konání, stavu duše, proměn života i dějinných zvratů“.96 

 

Jazykové prostředky podle Hrtánka odpovídají vypravěči, který se čtenářům 

terapeuticky a bez emocí zpovídá. „Částečně spontánní proudivost vypravování se 

mimo jiné projevuje tím, že Fleischman chronologii svého životopisu trhá, přeskakuje, 

opakuje se, prozrazuje a napovídá leccos předem a slibuje, že se ke zmíněné události 

vrátí později. Do jeho pásma se vkrádají promluvové refrény a výplňky; k 

                                                 
93 NOVOTNÝ, Vladimír: Nebíčko, peklíčko, žádný ráj srdce. Tvar, 2006, ročník XVII, číslo 21, s. 2. 
94 HRTÁNEK, Petr: Ani ne… Tvar, 2006, ročník XVII, č. 21, s. 2. 
95 HRTÁNEK, Petr: Ani ne… Tvar, 2006, ročník XVII, č. 21, s. 2. 
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nejnápadnějším asi patří To kdyby vás to zajímalo. Tato věta má pro mé zhodnocení 

Grandhotelu vcelku zásadní význam: zhruba od poloviny jsem se totiž přistihl, že na ni 

v duchu lakonicky reaguji slovy, která jsem zvolil jako název své recenze (Ani ne… - 

pozn.).“97 

 

Hrtánek Grandhotel přirovnal k rutinně připravenému jídlu, jehož recept se 

dávno stal veřejně známým: „vezměte sympaticky přitroublé samotáře, kteří ´ujíždějí´ 

na nějakých zvláštních zálibách a choutkách a kteří stále něco nebo někoho hledají, 

a vložte jim jako prostě do úst nějakou ´hlášku´; děj umístěte do netradiční, atraktivní, 

dějinami silně poznamenané lokace, přidejte některé trpké momenty novodobé české 

historie, které zasahují dnešek, ale přitom se ozývají jen tak v náznacích či letmých 

restrospektivách (vyhnání sudetských Němců, okupace roku 1968, spolupráce s StB); 

jemně ochuťte soudobými společenskými nešvary (například přípravkem Happy Life 

distribuovaným Patkou). K tomu jako přílohu etymologizující překlady a výklady 

´mluvících´ jmen nebo scény, v nichž hrdina onanuje (až se proonanuje k té pravé 

a jediné lásce). Výsledkem je šnicl s houbovou omáčkou, který se příznačně stane 

specialitou Grandhotelu – v českých podmínkách kombinace sice netradiční, ale 

chuťově ani vizuálně nikterak zajímavá.“98 Šniclem s houbovou omáčkou přitom naráží 

na pokrm, který v knize speciálně pro postavu Jégra vymyslela jeho milenka. 

 

Jedním z prvních recenzentů, kteří Jaroslava Rudiše zařadili mezi autory 

pop-literatury, byl Ondřej Horák, a to v recenzi nazvané To kdyby vás to zajímalo, která 

vyšla 21. září 2006 v Lidových novinách: „Pokud je tedy nyní v Čechách touha 

produkovat to, co se začalo označovat nálepkou ´literární pop´, pak ukázněně sepsaný 

Grandhotel ukazuje, jaké parametry by tato díla měla mít, aby se popem opravdu mohla 

stát. V případě Grandhotelu totiž jde o prózu, která se ´dobře čte´, neboť vychází čtenáři 

velmi vstříc, o prózu kratochvilnou, jež v člověku žádnou výraznější stopu nezanechá, 

a z toho důvodu také půjde pro spoustu literaturymilovných o záležitost zcela 

neatraktivní. S ´literárním popem´ je to tedy stejné jako s jinými žánry, třeba s 

detektivkami – jsou dobré a horší, a někoho zkrátka nebaví je číst.“99 

 

                                                                                                                                               
96 HRTÁNEK, Petr: Ani ne… Tvar, 2006, ročník XVII, č. 21, s. 2. 
97 HRTÁNEK, Petr: Ani ne… Tvar, 2006, ročník XVII, č. 21, s. 2. 
98 HRTÁNEK, Petr: Ani ne… Tvar, 2006, ročník XVII, č. 21, s. 2. 
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Přesto ale Rudiš podle Horáka dobře vyvážil česko-německé vztahy, historii 

Liberce a stavby na Ještědu a zároveň osamělost mladých lidí. „Dodává tyto příměsi do 

příběhu v dostatečné frekvenci, ale nikdy ne v přehnaném množství. Navíc Jaroslav 

Rudiš umí situace v případě potřeby ´dofabulovat´, takže próza úspěšně proplouvá mezi 

útesy nudného popisu a únavného fantazírování.“100 

 

Horák už titulkem recenze, který zní To kdyby vás to zajímalo, naráží na jazyk 

Grandhotelu. Pro vypravěče a zároveň protagonistu románu Fleischmana je typický 

návyk, že do vět často vsouvá bezobsažné výplně, a to například „jako prostě“ nebo 

přímým oslovením čtenáře „To kdyby vás to zajímalo“. 

 

Vojtěch Staněk v recenzi na serveru iLiteratura.cz, která vyšla 27. září 2006, 

srovnává autorovy romány. V Nebi pod Berlínem (2002) Rudiš podle Staňka ukázal, že 

umí pracovat s prostředím jako málokdo – v autorově prvotině vyprávěl především 

genius loci Berlína, hotel na Ještědu však pro Rudiše už tolik potenciálu neměl, 

napsal.101 „A ačkoliv se Rudiš snaží, seč mu síly stačí, navodit dojem magického 

prostředí, kde buď prší, nebo se za silného větru k bouřce schyluje, v obou případech 

navíc v závoji mlžného oparu, obdobného výsledku jako v Nebi pod Berlínem, kdy 

atmosféra tamního metra z knihy přímo dýchala, se mu dosáhnout nepodařilo a musel 

tentokrát více stavět na samotném příběhu.“102 

 

Podle Staňka mají jednotlivé kapitoly příběhy s klipovitým charakterem, které 

Rudiš dokáže dobře vypointovat. Kompozici mozaiky podle něj tvoří dobře, není si ale 

jistý jejich přesnou funkcí v příběhu. „Přesto, když si čtenář zpětně některé z epizod 

vybaví, nevyhne se otázce, zda jsou něčím víc než zábavnou historkou bez vztahu k 

celku.“103 Příběh románu se podle Staňka odehrává v natolik osobní rovině, že nemůže 

mít kontext společenského tématu. 

 

                                                                                                                                               
99 HORÁK, Ondřej: To kdyby vás to zajímalo. Lidové noviny, 21. 9. 2006, s. 3. 
100 HORÁK, Ondřej: To kdyby vás to zajímalo. Lidové noviny, 21. 9. 2006, s. 3. 
101 STANĚK, Vojtěch: Nebe nad Ještědem. In: iLiteratura.cz, [online]. 27. 9. 2006 2009 [cit. 2017-04-

09]. Dostupné z: http://www.iliteratura.cz/Clanek/19839/rudis-jaroslav-grandhotel-1 
102 STANĚK, Vojtěch: Nebe nad Ještědem. In: iLiteratura.cz, [online]. 27. 9. 2006 2009 [cit. 2017-04-

09]. Dostupné z: http://www.iliteratura.cz/Clanek/19839/rudis-jaroslav-grandhotel-1 
103 STANĚK, Vojtěch: Nebe nad Ještědem. In: iLiteratura.cz, [online]. 27. 9. 2006 2009 [cit. 2017-04-

09]. Dostupné z: http://www.iliteratura.cz/Clanek/19839/rudis-jaroslav-grandhotel-1 
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Je zřetelné, že Rudiš napsal nejprve scénář k celovečernímu filmu Davida 

Ondříčka a až pak knihu, tvrdí Staněk. „Rudišovy postavy jsou postavami filmovými, 

které mají svou repliku a nijak ze svých rolí nevybočují. Není to nutně na škodu, ale 

román nabízí přeci jen více prostoru než (zpravidla) devadesátiminutový film,“104 

napsal Staněk. Pro hlavní postavu Fleischmana je pak podle Staňka typický sklon 

k užívání repetice, vysvětlování genealogie německých jmen a statistický pohled na 

svět. Recenzent zároveň tvrdí, že protagonista byl v minulosti tak rozdílný od 

přítomného Fleischmana, že se jedná o dva odlišné charaktery. „Ona disharmonie dvojí 

postavy pak otevírá prostor pro nějaký překvapivý zvrat,“105 napsal. Závěr se zdá 

Staňkovi odbytý, jako by už chtěl autor příběh rychle dopovědět. Uzavírá tím, že je 

Grandhotel i přes zmíněné výtky „sevřenou knížkou“ a že je Rudiš vypravěčem 

s osobitou poetikou, díky čemuž se vyplatí počkat na další jeho dílo. 

 

Mladá fronta Dnes přinesla 20. září 2006 dvojrecenzi Josefa Chuchmy, který se 

v ní kromě Grandhotelu (2006) věnuje i dramatu s názvem Léto v Laponsku (2006), 

které Rudiš napsal společně se spolužákem ze základní školy v Lomnici nad Popelkou 

Petrem Pýchou. Grandhotel Chuchma označil za vývojový román, román formování, 

což je patrné na osobnostním dozrávání hlavní postavy. „Rudišův zrak je však mnohem 

víc konkrétní a konkretizující než analyzující, a rozhodne-li se autor ´zdrojovat´ 

motivaci pro jednání postav v historii, pak zřetelně naráží na své limity. Rudiš dokáže 

společenský kontext, přesněji dobovou atmosféru splétat z konkrétností: ze vzpomínek 

na to, jak vyhlížely ulice nebo co se používalo za předměty, ale principy ´velkých´ dějin 

se mu zužují do tezí a vyvěrají do obrazů, které jsou tak nápadné či výstřední, až jsou v 

důsledku placaté jak krajina u Kolína,“106 napsal Chuchma. 

 

Na ovlivnění románu tím, že psal Rudiš zároveň scénář pro film, má odlišný 

názor než výše zmínění literární kritici – scenáristická souvislost se do románu podle 

něj významně nepromítá, Rudiš spíše navazuje na poetiku Nebe pod Berlínem. „Určitá 

klipovitost, u tohoto autora patrná, je obecnějším rysem románového psaní a neodvisí 

od toho, zda někdo zrovna dodělal scénář. Přesto se u Rudišovy novinky určitá 

                                                 
104 STANĚK, Vojtěch: Nebe nad Ještědem. In: iLiteratura.cz, [online]. 27. 9. 2006 2009 [cit. 2017-04-

09]. Dostupné z: http://www.iliteratura.cz/Clanek/19839/rudis-jaroslav-grandhotel-1 
105 STANĚK, Vojtěch: Nebe nad Ještědem. In: iLiteratura.cz, [online]. 27. 9. 2006 2009 [cit. 2017-04-

09]. Dostupné z: http://www.iliteratura.cz/Clanek/19839/rudis-jaroslav-grandhotel-1 
106 CHUCHMA, Josef: Jen si tak trochu vzlétnout. Mladá fronta Dnes, 20. 9. 2006, s. 6. 
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souvislost se současnou českou kinematografií najde: totiž obdobná schematičnost až 

bezradnost, jakmile tvůrci chtějí své vymyšlené postavy takzvaně prohnat dějinami. 

Přítomnost a privatissima - to je naše!“107 

 

U příležitosti vydání knihy v Německu v roce 2009 se na serveru iLiteratura.cz 

objevila recenze německého kritika Carstena Klooka, která původně vyšla v tamním 

časopise Die Zeit. Do češtiny ji přeložila Marie Voslářová. „Grandhotel je po dlouhé 

době kniha velmi působivá, nedogmaticky humanistická, a přitom ani trochu 

pozérská,“108 napsal. Protože jsou k pochopení knihy zásadní české reálie, Klook jim a 

popisu děje věnoval většinu textu. Na úroveň české recenze proto Klookův text 

nedosáhne, Die Zeit ostatně není literární časopis. Je však zajímavé, že iLiteratura.cz 

umožnila čtenářům nahlédnout, jak se na Grandhotel (2006) nahlíží za českými 

hranicemi, a to konkrétně v Německu. 

 

6.1 Filmová kritika 

 

Problematika filmu a jeho kritika je natolik obsáhlá, že by mnohonásobně 

překonala rozsah bakalářské práce, z toho důvodu jsou níže uvedeny pouze dvě filmové 

recenze, které dokreslují další rozměry literárního díla skrze filmovou adaptaci. Zároveň 

je třeba říci, že mezi literární dílo a jeho filmovou či jakákoli jinou adaptaci nelze klást 

rovnítko a posuzovat je stejně, protože každé tyto jednotlivé počiny pracují s jinými 

médii a mají jiné vyjadřovací prostředky. Pro účely bakalářské práce jsou níže uvedeny 

recenze z webu Českého rozhlasu a z Literárních novin. Zcela záměrně nejsou blíže 

zkoumány recenze a kritiky z oborově zaměřených, tedy filmových periodik.  

 

Věra Šmejkalová v recenzi, která vyšla na webových stránkách Českého 

rozhlasu přesně v den, kdy vešel film Grandhotel (2006) do kin, autorům snímku 

vytýká, že více nevyužili retro interiér Grandhotelu ze 60. let. Obrazovou i zvukovou 

stránku filmu hodnotí kladně, nicméně postrádá větší hloubku: „Ale možná právě pro 

všechen ten industriální chlad, byť vizuálně zajímavý, film nevyvolá jedinou výraznější 

                                                 
107 CHUCHMA, Josef: Jen si tak trochu vzlétnout. Mladá fronta Dnes, 20. 9. 2006, s. 6. 
108 KLOOK, Carsten: Z nočníku Evropy. Z němčiny přeložila Marie Voslářová, původně vyšlo v Die 

Zeit. In: iLiteratura.cz, [online]. 16. 11. 2009 [cit. 2017-04-09]. Dostupné z: 

http://www.iliteratura.cz/Clanek/24547/rudis-jaroslav-grandhotel- 
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emoci.“109 Svou myšlenku doplňuje: „Přes hluchá místa, pokusy o hlášky a občasnou 

bezradnost spěje Grandhotel předvídatelnou zápletkou k happyendu o něco většímu, než 

by se mohlo zdát.“110 

 

Podle recenzentky je film mělký: „David Ondříček je režisér, jehož snímky jsou 

poetické a vizuálně atraktivní, ale kterému se vytrácí obsah.“111 I když Šmejkalová 

ocenila herecké obsazení, je podle ní kolem postav „pusto a prázdno“. Film má však 

podle ní v každém případě šanci zaujmout „citlivé duše pod dvacet let“.112 

 

Roman Sikora byl k filmu ještě přísnější, než Šmejkalová. Podle něj je 

Grandhotel kýč. V Literárních novinách napsal, že postavy Ondříčkova filmu jen do 

omrzení žvatlají, čímž má být navozeno komično. „Tvůrci se nám snad snaží naznačit, 

že se za blábolem skrývá citlivá lidská duše. Jenže ne vždy a ne všude. V tomto filmu je 

totiž autentických lidských duší pomálu. Ač jsou momenty, kdy je možné za blábolem 

skutečně cosi zahlédnout.“113 Postavy jsou podle Sikory vykresleny nesourodě. 

Fleischmanovi se opravdovost v podání Marka Taclíka nedá upřít, ostatní postavy jsou 

na tom podle Sikory už hůře. „Oproti Fleischmanově vnitřní bohatosti a zakřiknutému 

osobnímu kouzlu jsou (ostatní postavy – pozn.) odsouzeny být pouhým zrcadlem, na 

nichž se jeho duševní kvality mohou plně odrážet.“114 Jedinou výjimkou je servírka Ilja, 

tvrdí.  

 

Grandhotel je podle Sikory jedno velké klišé, které se topí v mišmaši motivů. 

„Jde vlastně o dost omšelý příběh, kterak hloupý Honza, zde Fleischman, ke štěstí, což 

v mladé české kinematografii znamená k lásce a nejlépe k té úplně první, s níž si i 

konečně zasouloží, přišel.“115 

 

                                                 
109 ŠMEJKALOVÁ, Věra: Grandhotel: o mracích a lidech. In: Český rozhlas, [online]. 27. 10. 2006 [cit. 

2017-04-09]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/kultura/film/_zprava/287455 
110 ŠMEJKALOVÁ, Věra: Grandhotel: o mracích a lidech. In: Český rozhlas, [online]. 27. 10. 2006 [cit. 

2017-04-09]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/kultura/film/_zprava/287455 
111 ŠMEJKALOVÁ, Věra: Grandhotel: o mracích a lidech. In: Český rozhlas, [online]. 27. 10. 2006 [cit. 

2017-04-09]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/kultura/film/_zprava/287455 
112 ŠMEJKALOVÁ, Věra: Grandhotel: o mracích a lidech. In: Český rozhlas, [online]. 27. 10. 2006 [cit. 

2017-04-09]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/kultura/film/_zprava/287455 
113 SIKORA, Roman: Kterak hloupý Honza ke štěstí…. Literární noviny, 2006, roč. 17, č. 42, s. 12. 
114 SIKORA, Roman: Kterak hloupý Honza ke štěstí…. Literární noviny, 2006, roč. 17, č. 42, s. 12. 
115 SIKORA, Roman: Kterak hloupý Honza ke štěstí…. Literární noviny, 2006, roč. 17, č. 42, s. 12. 
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Filmový Grandhotel je opatřen „zádumčivými, melancholickými prvky, ba 

dokonce metaforičností,“ píše Sikora a pokračuje: „Osobně bych spíš řekl, že jakýmsi 

pseudopoetickým balastem, který má vyplnit to, co chybí na nápaditosti příběhu, na 

vykreslení některých postav a logice jejich jednání a na promyšlenosti zápletky.“116 

 

7. Alois Nebel 
 

Jaroslav Rudiš a Jaromír 99 tvrdí, že námět na komiks Alois Nebel (souborně 

2006) vymysleli v žižkovské hospodě U vystřelenýho oka. Postava Aloise Nebela je 

inspirována osudy Rudišova dědečka, který se opravdu jmenoval Alois a v Sudetech 

pracoval jako výpravčí. Příjmení Nebel pak v překladu z němčiny znamená mlhu, když 

se však přečte pozpátku, dostaneme slovo leben, tedy německy život. V této souvislosti 

uvedl Rudiš v dokumentu České televize Film o filmu Alois Nebel, že na komiks 

můžeme nahlížet jako na příběh o životě, který se ztrácí z mlze. Nicméně dodal, že to 

nebyl záměr a že na tuto náhodnou shodu tvůrce upozornil až všímavý čtenář.117 

 

První díl příběhu nazvaný Bílý Potok vyšel samostatně v roce 2003, druhý díl 

Hlavní nádraží v roce 2004 a závěrečný díl Zlaté Hory v roce 2005. Souborně vyšel 

komiks v roce 2006 a 2011, rozšířený o alternativní konec. Už názvy jednotlivých dílů 

prozrazují situování děje na železnicí stanici Bílého Potoka (ve skutečnosti Horní 

Lipová na Jesenicku), pražské hlavní nádraží a do Zlatých Hor na Jesenicku. Ve druhém 

díle se děj na chvíli přemístí do hypermarketu na Černém Mostě, kam paní Květa 

odejde pracovat poté, co její toalety na pražském hlavním nádraží koupí Japonci a místo 

nich postaví bistro. Časově se nacházíme ve 20. století a okrajově si připomínáme 

důležité historické události.  

 

Problematika českého komiksu, potažmo komiksu jako takového je natolik 

rozsáhlá, že by mnohonásobně překonala rozsah bakalářské práce, z toho důvodu 

nebude tato práce zabíhat hlouběji do komiksové problematiky a zaměří se výhradně na 

literární stránku trilogie. Ze stejného důvodu se text nebude hlouběji věnovat ani 

filmové adaptaci, jak již bylo zmíněno v přechozí kapitole. 

                                                 
116 SIKORA, Roman: Kterak hloupý Honza ke štěstí…. Literární noviny, 2006, roč. 17, č. 42, s. 12. 
117 Film o filmu Alois Nebel. In: Film o filmu [dokumentární série]. Česko, Česká televize, 2011. 

Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10350903296-film-o-filmu-alois-nebel/21151212070/ 
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Upovídaná titulní postava Alois Nebel nejdříve pracuje jako výpravčí na stanici 

Bílý Potok, kde už před ním pracoval jeho otec i dědeček. Autoři ho na zadní straně 

obalu knihy paratextově definují tím, že „sbírá jízdní řády, pije pivo, kouří a občas vidí 

v mlze to, co jiní nevidí“.118 A právě kvůli mlhavým představám se dostane do 

psychiatrické léčebny, kde se seznámí s Polákem Němým, jenž má na svědomí několik 

vražd. Již v prvním díle se seznamujeme s postavou šmelináře Wachka, který „podniká“ 

za každého režimu. V druhém díle se Nebel vypraví na místo, o jehož návštěvě sní snad 

každý člověk od dráhy – na hlavní nádraží v Praze. Zde se do děje zapojí paní Květa, 

která na nádraží pracuje na veřejných toaletách a se kterou se Nebel sblíží. Kromě ní 

potká také bezdomovce Oldu, který dělá Nebelovi jakéhosi průvodce. 

 

V grafickém románu jsou pro autenticitu použity jak německé, tak ruské, polské, 

ba dokonce japonské věty, které pronášejí příslušníci jednotlivých národů. Například 

japonština se objevuje, když záchodky na hlavním nádraží navštívili japonští turisté. 

 

Zvláštností je, že paratexty knihy působí filmovým dojmem. Například na 

prvních stránkách knihy si můžeme přečíst „Labyrint uvádí černobílou kreslenou 

románovou trilogii Alois Nebel“ nebo „V hlavní roli Alois Nebel“.119 

 

Nakladatelství Labyrint spustilo k Aloisi Nebelovi mediální kampaň, včetně 

zavedení webových stránek www.aloisnebel.com. Ke knížce vznikla také série 

předmětů s motivy knihy, například trička s obrázkem Nebela. Marketing byl zvládnut 

tak bravurně, že média dokonce psala o křtu posledního dílu trilogie, který se konal 

v pondělí 26. září 2005 v paláci Akropolis. Třetí díl Aloise Nebela byla zkrátka literární 

událost, což dokládá mimo jiné i fakt, že o blížícím se vydání informovala vedle 

tištěných a internetových médií i Česká televize a Český rozhlas. Zajímavostí je, že se 

krátká zmínka o vydání Aloise Nebela objevila dokonce i v časopise Železničář, 

čtrnáctideníku Českých drah.120 

 

                                                 
118 RUDIŠ, Jaroslav; JAROMÍR 99: Alois Nebel. Vyd. 2. Praha: Labyrint, 2011, nestránkováno. 
119 RUDIŠ, Jaroslav; JAROMÍR 99: Alois Nebel. Vyd. 2. Praha: Labyrint, 2011, nestránkováno. 
120 HARÁK, Martin: Vyšel třetí díl železničního komiksu, Železničář, 2005, roč. XII, č. 39, s. 8. 
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Po vydání Bílého Potoka (2003) se začalo v českých médiích mluvit o jakési 

renesanci komiksu v Česku. Již při vydání posledního dílu Zlaté Hory (2005) byl Alois 

Nebel (souborně 2006) podle prodaných výtisků nejúspěšnějším původním českým 

komiksem.121 

 

Příběh se dočkal dokonce i divadelní adaptace. Činoherní studio v Ústí nad 

Labem uvedlo v dubnu 2005 hru Alois Nebel s Leošem Nohou v titulní roli. V mnoha 

médiích zazněl obdiv odvážného kroku uvést na jeviště komiks. Radmila Hrdinová při 

té příležitosti napsala 16. dubna 2005 v deníku Právo, že tématem i způsobem vyprávění 

připomene Hrabalovy Ostře sledované vlaky (1965) či východočeskou železničářskou 

reality play Ještě žiju s věšákem, čepicí a plácačkou (2006) Samuela Königratze alias 

René Levínského.122 Podle Hrdinové režisérka Natálie Deáková dobře vyřešila problém, 

jak přenést poetiku kresleného komiksu. „S využitím projekce, stínohry, jemně 

archaického ducha němého filmu i filmového střihu se dokázala vyhnout přímočaré 

herecké stylizaci komiksových obrázků a vytvořila dílo o několika rovnocenných 

plánech. Důvod k toku Nebelova vyprávění nalezla v umístění děje na terapeutické 

sezení pacientů psychiatrické léčebny s doktorkou (Nataša Gáčová) ve stylu Vrchní 

sestry Louise Fletcherové z Formanova Přeletu nad kukaččím hnízdem.“123 Ústecká 

inscenace byla představena rovněž v pražském paláci Akropolis.  

 

Opět je třeba připomenout, že rozsah práce nedovolí hlouběji se věnovat 

divadelní adaptaci, ani divadlu jako takovému, nicméně byla předchozí zmínka o 

divadelní hře použita záměrně k dokreslení širokého dosahu mediálního ohlasu díla 

Jaroslava Rudiše. 

 

Filmová adaptace komiksové trilogie Alois Nebel (souborně 2006) byla 

vytvořena animační technikou rotoskopie, která je založena na principu překreslování 

jednotlivých filmových rámečků, proto je také velmi zdlouhavá. Alois Nebel tehdy 
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debutujícího režiséra Tomáše Luňáka měl českou premiéru 29. září 2011, byl uveden na 

festivalech v Benátkách a Torontu a zároveň vybrán jako český kandidát do nominací 

na Oscara v kategorii nejlepší cizojazyčný film. Titulní roli Aloise Nebela ztvárnil 

Miroslav Krobot. Dále si ve filmu zahráli Karel Roden, Leoš Noha a Marie Ludvíková. 

Příchodu filmu do kin předcházela výstava fotografií z natáčení, která byla k vidění od 

29. září do 13. listopadu 2011 v Langhans Galerii Praha. Pod snímky je autorsky 

podepsán Dušan Tománek. 

 

„Když se zeptáte režiséra Tomáše Luňáka, o čem je jeho filmový debut Alois Nebel, 

odpoví poetickým příměrem: „Je to příběh rána, kdy mlha postupně opadá, a my 

můžeme zahlédnout krajinu.“ Jeho reakce se částečně vztahuje k motivu naděje, která se 

objevuje na konci příběhu titulního hrdiny,“124 napsal Jan Gregor v týdeníku Respekt. 

 

8. Literárněkritická reflexe trilogie Alois Nebel 
 

O prvním souborném vydání komiksové trilogie Alois Nebel v roce 2006 ani o 

druhém z roku 2011 periodika Literární noviny, Host, Tvar, A2 ani Ikarie 

literárněkritický pohled nepřinesla a většina z nich se nevěnovala ani jednotlivým 

dílům; výjimku tvoří Literární noviny a časopis Ikarie, které otiskly krátkou recenzi 

druhého dílu Hlavní nádraží (2004). Literární recenze souborného vydání nepřinesly ani 

Lidové noviny, Mladá fronta Dnes, Hospodářské noviny, Právo, Respekt, Týden ani 

Reflex. Internetová média, včetně Aktuálně.cz, iHNed.cz, Lidovky.cz, iDnes.cz, 

Novinky.cz, iLiteratura.cz a Literární.cz, o souborném vydání také mlčela.  

 

Oproti tomu většina deníků i obě česká veřejnoprávní média hojně psala o 

filmové adaptaci režiséra Tomáše Luňáka, Česká televize dokonce věnovala jeden díl 

dokumentární série Film o filmu právě Aloisi Nebelovi. Některé deníky a týdeníky se 

věnovaly filmovým recenzím. Z toho důvodu se bude práce níže věnovat 

literárněkritické reflexi jednotlivých dílů (Bílý Potok, Hlavní nádraží, Zlaté Hory) 

a recenzním na filmovou adaptaci Alois Nebel (2011). Byly vybrány recenze z deníků 

Lidové noviny, Mladá fronta Dnes, Hospodářské noviny a Právo, z týdeníků Respekt 

a Týden a z literárních periodik Literární noviny, A2 a Ikarie. 

                                                 
124 GREGOR, Jan: Když opadá mlha. Respekt, 2011, roč. XXII, č. 38-39, s. 75. 
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8.1 Bílý Potok 

 

Martin Foret publikoval v Lidových novinách 11. října 2003 recenzi s názvem 

Mlhavě sledované vlaky, čímž odkázal na novelu Bohumila Hrabala Ostře sledované 

vlaky (1965). Napsal v ní, že v případě Aloise Nebela se setkáváme s „něčím, co tu ještě 

nebylo“.125 Na začátku recenze připomíná, že komiks je brán jako žánr dětský a spíše 

nízký. „Jde tedy o odvážný krok ze strany všech zúčastněných. Jaroslav Rudiš riskuje 

námluvami s ´úpadkovým´ žánrem čerstvě nabytou pověst nadějného mladého prozaika, 

nakladatel Joachim Dvořák z Labyrintu vedle pověsti i nějaké ty peníze.“126 Na druhou 

stranu tvrdí, že Bílý Potok (2003) je určen čtenáři, který chce přemýšlet nad tím, co čte. 

 

I když je na jedné z prvních stran knihy uvedena věta „V hlavní roli Alois 

Nebel“, která má funkci paratextu, Foret napsal: „Ačkoli si Nebel svou mnohomluvností 

uzurpuje naši pozornost i výsadní místo v celém díle, jeho skutečným hlavním hrdinou 

spíše není. Mnohem více je jím Němý, muž, s nímž do Bílého Potoka přicházíme a s 

nímž ho také opouštíme.“127 

 

Není možné nezmínit zásluhy spolutvůrce komiksu, výtvarníka Jaromíra 

Švejdíka, který zároveň působí jako zpěvák kapely Priessnitz. V této souvislosti Foret 

napsal, že některé motivy knihy, jako třeba mlha, sníh nebo blázinec, velmi připomínají 

jeho písňové texty. Švejdík je ale podle Foreta pozoruhodný i jako výtvarník. „Již úvod 

komiksu, v němž sledujeme příchod Němého, nás nenechává na pochybách, že kreslíř 

má mimořádný cit pro záběr a sekvenční vyprávění - jako bychom nesledovali sérii 

kreseb, ale plynulý záběr jakési kvazikamery.“128 Foret komiksu vytkl, že na několika 

místech text předbíhá obrazu, ze kterého se podle něj stává dodatečná ilustrace a že jsou 

často políčka textem přesycena.129 

 

Mladá fronta Dnes otiskla 15. října 2003 recenzi nazvanou Vlaky, dějiny a 

Nebel, jejíž autorem je Josef Chuchma. V textu se opírá o citace recenze Martina Foreta 

z Lidových novin, která je zmíněna výše. Obrazová stránka příběhu podle Chuchmy 

díky redukované škále tahů evokuje syrovost prostředí a temnost příběhu. „Dvojici 

                                                 
125 FORET, Martin: Mlhavě sledované vlaky. Lidové noviny, 11. 10. 2003, s. 16. 
126 FORET, Martin: Mlhavě sledované vlaky. Lidové noviny, 11. 10. 2003, s. 16. 
127 FORET, Martin: Mlhavě sledované vlaky. Lidové noviny, 11. 10. 2003, s. 16. 
128 FORET, Martin: Mlhavě sledované vlaky. Lidové noviny, 11. 10. 2003, s. 16. 
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Rudiš & Jaromír 99 se podařilo do Bílého Potoka natlačit takový tematický a časový 

záběr, že čtenářský dojem z komiksu je téměř románový. Pravda, místy se tak děje za 

cenu Rudišových vyprávěcích proslovů, kdy na kresby kvůli slovům zapomínáme,“130 

napsal Chuchma. 

 

8.2 Hlavní nádraží  

 

„Bílý potok předvedl hlavní devízy této autorské dvojice: sebevědomou, 

expresívní kresbu vycvičenou na filmových storyboardech a lehce inspirovanou stylem 

Franka Millera. Pozornost upřenou na detaily všedního života, které v novém nasvícení 

získávají auru poezie, jejíž hrabalovské naladění autoři sami přiznávají v promluvě nad 

porcelánovou mušlí. A v neposlední řadě jemný humor i mistrně zvládnuté umění 

zkratky,“131 napsal Ivan Adamovič v Hospodářských novinách z 24. května 2004. Svou 

recenzi nazval České dráhy jako vděčné prostředí nečernobílého příběhu Aloise Nebela. 

Noviny si bohužel neohlídaly správný název knihy Bílý Potok (2003) a recenze v něm 

chybně uváděla malé písmeno „p“. 

 

Hlavní nádraží se podle Adamoviče na rozdíl od prvního dílu trilogie rozvíjí do 

plnokrevného a košatého příběhu a mnohem více využívá reálií železničního světa. 

Dokládá to například na přítomnosti motivu bezdomovců, „pro něž je nádraží druhým 

domovem“, ale také na nádražáckém slangu. U obou dílů Adamovič pochválil 

schopnost autorů vystihnout atmosféru místa. Recenzi uzavírá, že autorská dvojice 

společně s nebojácným nakladatelem možná vytvořili základ budoucí komiksové 

legendy. Zároveň podle něj nastavili domácímu komiksu laťku vysoko.132 

 

Martin Foret, který recenzoval už první díl Bílý Potok (2003), se recenzně 

vyjádřil i k druhému dílu. Jeho text s názvem Hlavní nádraží očima Aloise Nebela, 

vyšel v Lidových novinách.133 Ačkoliv se může titulní hlavní nádraží tvářit jako hlavní 

téma komiksu, podle Foreta jím je Nebel a jeho vnitřní svět. Příběh si vystačí sám 

                                                                                                                                               
129 FORET, Martin: Mlhavě sledované vlaky. Lidové noviny, 11. 10. 2003, s. 16. 
130 CHUCHMA, Josef: Vlaky, dějiny a Nebel. Mladá fronta Dnes, 15. 10. 2003, s. 11. 
131 ADAMOVIČ, Ivan: České dráhy jako vděčné prostředí nečernobílého příběhu Aloise Nebela. 

Hospodářské noviny, 24. 5. 2004, s. 12. 
132 ADAMOVIČ, Ivan: České dráhy jako vděčné prostředí nečernobílého příběhu Aloise Nebela. 

Hospodářské noviny, 24. 5. 2004, s. 12. 



   

 

44 

  

a okolní svět na něj nemá skoro žádný vliv, napsal Foret. Tvrdí, že by prostředí mohlo 

dokonce být jen Nebelovou představou, stejně jako vše, co vídá v mlze. „Spíše než 

jeden příběh nabízí nám tak Nebelovo vyprávění jednotlivé střípky toho, co o Hlavním 

nádraží ví a co tam při své návštěvě viděl či zahlédl v ´mlhavých´ průhledech do 

minulosti,“134 myslí si Foret. I do tohoto textu pronikla gramatická chyba, kdy nebylo 

rozlišeno mezi názvem titulu Hlavní nádraží (2004) a hlavním nádraží v Praze. 

 

Mladá fronta Dnes otiskla 6. června 2004 recenzi šéfeditora serveru Komiks.cz 

Tomáše Hibiho Matějíčka. Matějíček v ní upozornil, že z Hlavního nádraží (2004) 

„dýchá obdiv k síle, rychlosti a nostalgii, jimiž železnice autorské dvojici tak 

imponuje“.135 Autory ale varoval: „Zdlouhavé historizující pasáže však zavánějí 

zbytečnou rešeršérskou ješitností a textové vpisky zase neochotou nebo neschopností 

organičtějšího včlenění do příběhu. Melodramatické tempo vyžaduje od čtenáře 

trpělivost a soucit, avšak nepodaří-li se autorům ve třetímu dílu spojit rozprocházkované 

motivy do působivého propletence, hrozí celé trilogii, že se rozplyne v mlze.“136 

 

S důležitým svědectvím doby přišel Vojtěch Čepelák na stránkách již zaniklého 

literárního časopisu Ikarie137: „Dokud v říjnu minulého roku nevyšel Bílý potok, první 

díl trilogie Alois Nebel, nepředpokládalo se, že by se komiks vytvořený českými autory 

mohl prosadit, natož být komerčně úspěšný. Přesto byl Bílý potok do tří měsíců dotištěn 

a hle! - druhý díl (Hlavní nádraží) propagovaly bilbórdy v pražském metru. Důvod je 

zdánlivě prostý - dílu se podařilo oprostit od ´komiksového gheta´ ohraničeného fandy 

sci-fi a zaměřit se na jiný druh čtenáře.“138 V recenzi se opět setkáváme s tím, že byl 

uveden nesprávný název dílu – „Bílý potok“ s malým písmenem „p“. 

 

Příběh je pak podle Čepeláka potlačen, hlavním úkolem protagonisty je svět 

pouze komentovat. Recenzent si zde pohrál s myšlenkou, že je možná Nebel Rudišovým 

alteregem. Čepelák tvrdí, že v příběhu jde především o emoce. „Volné řazení 

                                                                                                                                               
133 FORET, Martin: Hlavní nádraží očima Aloise Nebela. Lidové noviny, 14. 6. 2004, s. 9. 
134 FORET, Martin: Hlavní nádraží očima Aloise Nebela. Lidové noviny, 14. 6. 2004, s. 9. 
135 MATĚJÍČEK, Tomáš Hibi: Nebel v železničárském blues. Mladá fronta Dnes, 16. 6. 2004, s. C/12. 
136 MATĚJÍČEK, Tomáš Hibi: Nebel v železničárském blues. Mladá fronta Dnes, 16. 6. 2004, s. C/12. 
137 Literární měsíčník Ikarie vydávalo nakladatelství Mladá fronta mezi lety 1990 až 2010. Tematicky se 

zaměřoval na science fiction, fantasy a horor. Žánrově se soustředil hlavně na autorské povídky, 

obsahoval také recenze knih, filmů a počítačových her. Publikovali v něm například Ondřej Neff, Pavel 

Kosatík, Ivan Adamovič a další. 
138 ČEPELÁK, Vojtěch: Černobílý železničářský sen. Ikarie, 2004, č. 173, s. 47. 
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jednotlivých scén je osvobozuje ze sevření příběhu a otvírá jim prostor k přímému 

útoku na čtenářovo vnímání. Jejich úkolem je okamžité vyvolání emocí prostřednictvím 

samotného (z děje vyvázaného) okamžiku.“139 Tomu je přizpůsobena i kresba, dodává 

Čepelák. Série Alois Nebel (souborně 2006) je podle něj na vzestupu. 

 

Naopak Lukáš Rychetský napsal v Literárních novinách z 16. 8. 2004, že Rudiš 

nechtěl plýtvat slovy. Kresby Jaromíra 99 sice často mluví samy, přesto podle 

Rychetského celek působí obsahově a významově chudě. „Přílišná snaha o 

srozumitelnost a šetření slovy však často ubírá příběhu na věrohodnosti. Poškozena jsou 

právě ta místa, kde by si příběh, snažící se alespoň okrajově nastínit či zkrátka jen 

představit naši mnohdy pohnutou historii, zasluhoval složitější ztvárnění a energičtější 

přístup nejvíc.“140 Historický exkurz je podle Rychetského v knize nedostačující a 

samoúčelný. Jedna z mála věcí, které Rychetský vyzdvihl, je ta, jak se autorům podařilo 

vystihnout atmosféru pražského hlavního nádraží. I Rychetský se přidal k recenzentům, 

kteří měli v textu chybně uveden název prvního dílu Bílý Potok s malým „p“ a i k těm, 

kteří nerozlišovali Hlavní nádraží a hlavní nádraží. 

 

8.3 Zlaté Hory 

 

Podle Pavla Mandyse Zlaté Hory (2005) uzavírají celou trilogii přesvědčivě 

a důstojně, nicméně je v recenzi časopisu Týden, nazvané Báchorky ze Sudet, označil za 

nejslabší díl série. Ukázaly se v něm kvality i limity Jaroslava Rudiše, který je podle 

Mandyse skvělý vypravěč drobných historek a znalec historie, báchorek i klepů, ale už 

si není tak jistý při velkolepější konstrukci, protože se nemá čeho chytit. „Ovšem tím, 

co ´udělalo´ oba předchozí díly, bylo právě Rudišovo historkaření, hrabalovské pletení 

´velkých´ dějinných událostí s osudy individuálními: exkurze do historie moravských 

Sudet či pražského hlavního nádraží měly stejnou baladickou podobu jako zlehka 

načrtnuté rodinné ságy. Rudiš stručně a přitom sugestivně, jako v hospodě u piva, sypal 

z rukávu jeden příběh za druhým, zdánlivě bez zřejmé souvislosti, nakonec však do sebe 

všechny nějak zapadly a čtenář přitom skoro získal pocit, že bez vědomí autora. Neboli: 

                                                 
139 ČEPELÁK, Vojtěch: Černobílý železničářský sen. Ikarie, 2004, č. 173, s. 47. 
140 RYCHETSKÝ, Lukáš: Skoupý na slovo. Literární noviny, 2004, roč. 15, č. 34, s. 9. 
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lépe se to Rudišovi podařit nemohlo.“141 Ve Zlatých Horách se Rudiš snaží hlavní 

příběh uzavřít, poněkud se ale zaplétá, míní Mandys, kterému se podařilo uvést špatně 

názvy dílů Bílý Potok i Zlaté Hory. 

 

V deníku Právo Vojtěch Čepelák napsal, že se poslední díl od těch předchozích 

v mnohém liší, a to podle něj nejvíce rychlostí vyprávění. Už nemusí budovat 

atmosféru, a tak se osudy postav protnou za pouhých 24 hodin. „Poslední díl je tedy 

stejně obyčejný tím, co vypráví, jako celá trilogie, opět sází na detail a dobře postavené 

texty, ale přidává rychlost a tempo a hladce spěje k závěru. Na tom se podstatně podílí i 

kresba, díky své strohosti snadno čitelná a tentokrát ještě více stavící na kontrastech 

a masivních plochách černé a bílé,“142 uvedl Čepelák. 

 

Martin Foret v recenzi Lidových novin uvedl, že Zlaté Hory (2005) dobře 

uzavírají celou trilogii a pravidelný nebelovský čtenář nebude překvapen, dostane totiž 

to, co čeká.143 Zároveň zhodnotil, že se autorům daří propojovat jednotlivé dějové linie, 

za což vděčí hlavně výkladovým rozprávěním už tak charakteristickým pro Aloise 

Nebela. Jediné, co podle Foreta může čtenáře překvapit, je absence mlhy. Finále je pak 

podle něj až „příliš smířlivé a útěšné, ba doslova papučovité“.144 Foret autorům vytýká, 

že ne zcela vše v příběhu je jasné: „Dvojčlenná polská mise na dopadení Němého 

vyvolává více otázek, než kolik jich autoři zodpovídají. Také epizoda s porodem je 

značně nepřesvědčivá, ovšem na druhou stranu paní Květa je ve scéně, kde vstupuje do 

rvačky Ukrajinců, se svým ´Pánové, myslím, že budu potřebovat vaši pomoc´ skutečně 

neodolatelná. A malý Alois se následně propadá do karikatury, která k nebelovskému 

světu ´nepasuje´.“145 Závěrem pokládá Foret řečnickou otázku, jestli Nebelovu 

charakteru nesluší více zvláštní bezčasí prvního dílu než zasazení do konkrétních 

událostí nedávné minulosti. Celkový dojem z recenze nicméně kazí fakt, že se do tisku 

dostala gramatická chyba – Zlaté Hory jsou bohužel uvedeny s malý „h“ ve slově Hory, 

což některé Rudišovy fanoušky může zamrzet. 

 

                                                 
141 MANDYS, Pavel: Báchorky ze Sudet. Týden, 2005, ročník XII, č. 41, s. 96–97. 
142 ČEPELÁK, Vojtěch: Cesta ze Sudet na pražské Hlavní nádraží a zpátky. Právo, 21. 10. 2005, s. 8. 

Dostupné také z: https://www.novinky.cz/kultura/68131-komiksova-trilogie-o-aloisovi-nebelovi-se-

uzavrela.html 
143 FORET, Martin: Alois Nebel se vrací zpátky do hor. Lidové noviny, 31. 10. 2005, s. 20. 
144 FORET, Martin: Alois Nebel se vrací zpátky do hor. Lidové noviny, 31. 10. 2005, s. 20. 
145 FORET, Martin: Alois Nebel se vrací zpátky do hor. Lidové noviny, 31. 10. 2005, s. 20. 
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8.4 Filmová kritika 

 

Na začátek je potřeba zopakovat, že autorka nebude zabíhat do problematiky 

filmové vědy ani vysvětlovat pojem filmové kritiky jako takové, neboť by téma 

rozsahem stačilo na samostatnou bakalářskou práci a není ani cílem této práce. 

Analyzované recenze pouze dokreslují povahu literární předlohy Aloise Nebela 

(souborně 2006). 

 

Tomáš Seidl zdůraznil v recenzi, kterou v den premiéry otiskly Hospodářské 

noviny, že původní 350stránkový příběh museli autoři značně zkrátit. „Znamenalo to 

osekat vedlejší dějové vrstvy v podobě různých narážek či reminiscencí a také vyškrtat 

vnitřní monology. Navzdory určitým scenáristickým nedůslednostem je výsledkem 

pozoruhodný nadčasový ´dvojlomný´ příběh z nehostinně sychravého, divoce krásného 

kraje, kde se prolínají dvě roviny - jedna reálná, druhá snová až přízračná.“146 Obě linie 

podle Tesaře mimoděk ukazují nepříliš lichotivé svědectví o povaze Čechů. Seidl 

v závěru vyzdvihuje herecké ztvárnění titulní role Miroslavem Krobotem, jenž se 

komiksovému Nebelu „až nečekaně podobá“ a „díky jehož minimalisticky tlumenému 

herectví tempo temného vyprávění výrazně zvolnilo“.147 

 

Že jde o mimořádný filmový zážitek, napsal Jan Gregor v týdeníku Respekt. 

Vykreslení zásadních historických událostí ale podle něj může zmást zahraničního 

diváka. „Luňákův film na druhou stranu ukazuje lépe než jakékoli jiné porevoluční 

filmové dílo o Sudetech, jak nehostinná a divoká, přesto krásná krajina formuje místní 

obyvatele, kteří se v dějinných zvratech dvacátého století často neosvědčili zrovna jako 

kladní hrdinové.“148 Komiksová předloha byla podle Gregora zdařile zkrácena „na 

docela jednoduchý westernový půdorys“.149 Oproti předloze byl díky Miroslavu 

Krobotovi posunut i charakter hlavní postavy: „Místo haňťovského pábitele z knižní 

trilogie tu najednou máme nemluvného introverta trousícího při hovoru mezi zuby 

úsečné jednoslovné věty,“150 napsal Gregor se zřetelným odkazem k dílu Bohumila 

Hrabala, potažmo k novele Příliš hlučná samota (1976). 

                                                 
146 SEIDL, Tomáš: Alois Nebel. Hospodářské noviny, 29. 9. 2011, s. 13. 
147 SEIDL, Tomáš: Alois Nebel. Hospodářské noviny, 29. 9. 2011, s. 13. 
148 GREGOR, Jan: Když opadá mlha. Respekt, 2011, roč. XXII, č. 38-39, s. 75. 
149 GREGOR, Jan: Když opadá mlha. Respekt, 2011, roč. XXII, č. 38-39, s. 75. 
150 GREGOR, Jan: Když opadá mlha. Respekt, 2011, roč. XXII, č. 38-39, s. 75. 
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Antonín Tesař vyzdvihl v recenzi otištěné v časopisu A2, že stylizace filmu 

souvisí s náladou, jež chce film vyvolat, podle něj se tak ale děje za cenu „urputně 

působící výlučnosti, která zakrývá řadu nedomyšleností“.151 „Ostatní novější filmy 

spojující animaci a práci s živými herci totiž mívají k tomuto postupu mnohem pádnější 

důvody než to, že jde o komiksovou adaptaci.“152 Filmu podle Tesaře chybí kontrast. 

„Alois Nebel sice chce být něčím jako zkreslenou vzpomínkou na zašlé časy, ale úplně 

mu chybí kontrast typu paměť versus fakta nebo svět versus fantazijní jevy, na kterém 

by bylo možné rotoskopický konflikt fotografického a kresleného obrazu rozehrát.“153  

 

Problém rovněž vidí v neproniknutelnosti dvou mlčenlivých postav – Nebela 

a Němého. Jednak je ochuzeno drama o jejich motivace, jednak je ochuzena animace. 

Od románové předlohy se film zásadně liší. „Původní kreslená postava, která 

zabydlovala svůj svět především vlastními niternými promluvami, je ve filmu vtělena 

do figury Miroslava Krobota, jenž se ve finále stává rotoskopickou karikaturou 

vlastního charakterového typu, pasivního nemluvného a nečitelného pozorovatele 

událostí zprostředkovaných nekomentovanými obrazy.“154  

 

Prostředí podle Tesaře působí dojmem neurčitého bezčasí a aminace historické 

prostředí spíše retušuje, než že by ho evokovala. Filmu podle Tesaře zkrátka chybí 

pořádná zápletka, její zjednodušení na příkoří a pomstu mu nestačí. „Prostředí zase díky 

zjednodušující animaci ztrácí svou fotogeničnost a stává se schematickou kulisou, která 

sice sama o sobě občas vystihuje jistou náladu, ale její jediný vztah k postavám spočívá 

v tom, že zdoslovňuje mlhu, jež obklopuje Nebela i Němého.“155 

 

V časopise Týden se Vojtěch Rynda dotkl nepochopení snímku na internetových 

diskuzních fórech, kde byla Nebelovi vyčítána absence děje. Rynda s nimi nesouhlasí: 

„Luňákův, Rudišův a Švejdíkův film je dějem nabitý jako každá jiná sága evropského 

20. století, jen ho nechává stát nepřezutý za dveřmi a ukazuje ho skrze jednání několika 

postav v rámci úsporné půldruhahodinové stopáže. Jednoduchý, leč silný příběh filmu 

rámec století dokonce překračuje. (…) Alois Nebel prostě nechává člověka vědět: 

                                                 
151 TESAŘ, Antonín: Zamlžené časy. A2, 2011, roč. VII, č. 21, s. 11. 
152 TESAŘ, Antonín: Zamlžené časy. A2, 2011, roč. VII, č. 21, s. 11. 
153 TESAŘ, Antonín: Zamlžené časy. A2, 2011, roč. VII, č. 21, s. 11. 
154 TESAŘ, Antonín: Zamlžené časy. A2, 2011, roč. VII, č. 21, s. 11. 
155 TESAŘ, Antonín: Zamlžené časy. A2, 2011, roč. VII, č. 21, s. 11. 
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vyvstává z mlhy a kouře, nikdy nenabude úplně přesných kontur, ale když se zase 

rozplyne, pochybností po něm mnoho nezůstane. Věci se v něm nedějí, věci jsou.“156 

Rynda tvrdí, že Alois Nebel říká všechno tím, že nic neříká, a na pomoc si bere citát 

Ernesta Hemingwaye – „Není důležité, co spisovatel napíše, nýbrž co nenapíše“.157 

                                                 
156 RYNDA, Vojtěch: Nepříběh z mlhy a kouře. Týden, 2011, roč. XVIII, č. 39, s. 73. 
157 RYNDA, Vojtěch: Nepříběh z mlhy a kouře. Týden, 2011, roč. XVIII, č. 39, s. 72. 



   

 

50 

  

Závěr 

Cílem bakalářské práce Kritická reflexe počáteční tvorby Jaroslava Rudiše v 

českých médiích bylo podat ucelený pohled na kritický ohlas románů Nebe pod 

Berlínem (2002), Grandhotel (2006) a Alois Nebel (souborně 2006) od Jaroslava Rudiše 

v tuzemských médiích. Toho bylo dosaženo pomocí analýzy vybraných kritik a recenzí 

publikovaných nejen v literárních periodikách, ale zároveň v denících a na 

internetových zpravodajských a literárních serverech. Přestože Jaroslav Rudiš žije 

a působí také v Německu, práce si nekladla za cíl zmapovat kritický ohlas výše 

zmiňovaných děl v německých médiích. 

 

Teoretická část přibližuje pojem literární kritiky, u níž zároveň nastiňuje 

historický vývoj s důrazem na české prostředí. Dále se věnuje životu a dílu Jaroslava 

Rudiše; blíže popisuje autorův styl psaní a jeho sebeprezentaci ve veřejném prostoru. V 

této souvislosti pracuje teoretická část s termínem pop-literatury a vysvětluje, proč 

bychom Rudiše mohli vnímat jako autora tohoto typu literatury. 

 

Zasazení Rudišovy tvorby do kontextu populární literatury je velmi důležité 

především proto, že ovlivňuje vnímání autora ve veřejném prostoru a zároveň má velký 

vliv na podobu literárních kritik. České prostředí přitom vnímá pop-literaturu kritičtěji, 

než například německé. 

 

Analyzující část předkládá význam jednotlivých děl. K tomuto účelu byly 

vybrány recenze a kritiky otištěné v literárních periodikách Host, Tvar, Literární noviny, 

A2 a Ikarie, v denících Lidové noviny, Mladá fronta Dnes, Hospodářské noviny, Právo 

a zároveň na internetových zpravodajských či oborových serverech, jako jsou 

iLiteratura.cz, iLiterární.cz či Aluze.cz. 

 

Román Nebe pod Berlínem (2002) byl kritikou přijat velmi kladně, o Rudišovi se 

mluvilo jako o talentu a následovníkovi Bohumila Hrabala. S tímto přirovnáním 

k Hrabalovi však většina literárních teoretiků nesouhlasí. Je otázka, do jaké míry byly 

názory recenzentů ovlivněny tím, že byl román publikován přesně v den, kdy mu byla 

udělena Cena Jiřího Ortena. Podle Marty Ljubkové je Berlín v knize natolik 

významným motivem, že ho je možné vnímat i jako hlavní postavu. Další, mezi něž 
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patří například Lukáš Foldyna, Radim Kopáč a Alena Vinterová, se zase shodli na 

absenci výraznější dějové linie a mozaikovitém psaní. 

 

Je na místě konstatovat, že na přelomu 20. a 21. století jsou lidé vrženi do 

určitého typu současnosti, který sociolog Zygmund Bauman nazývá tekutá modernita, 

jež je mimo jiné charakteristická seriálovostí a mozaikovitostí, což se může projevit i 

v literatuře. A Rudišova počáteční tvorba se opravdu snaží přiblížit skutečnosti 

a zachycovat svět tak, jak ho vnímáme; to také ocenila dobová kritika. Rudiš dosáhl této 

blízkosti především zvolením nespisovného jazyka a stylistikou, kdy často používá 

přímé i nepřímé věty. V neposlední řadě k tomu přispěl také výběr protagonistů, kteří 

působí jako skuteční lidé. Rudiš je zkrátka čtivý, shodli se recenzenti. 

 

Jistá mozaikovost je přítomna i v druhém Rudišově románu Grandhotel (2006), 

který je napsán jako určitá zpověď hlavní postavy Fleischmana. Uznávaný kritik 

Vladimír Novotný a Petr Hrtánek, jejichž kritiky vyšly v časopisu Tvar a mají sami o 

sobě určitý přesah, Rudišovi vytýkali, že je Grandhotel (2006) svým příběhovým 

plánem podobný Nebi pod Berlínem (2002) a rovněž podobně využívá refrény. Ty 

Rudiš tvoří opakováním vět a slovních výplní. 

 

Mlžnou atmosférou, již dokreslují například první setkání s postavami 

Grandhotelu, které se v ději opravdu objevují jako mlha, pak román připomíná 

grafickou trilogii Alois Nebel (souborně 2006). Jelikož kniha vyšla téměř souběžně s 

premiérou stejnojmenného filmu, nemohly recenze vynechat srovnání obou děl. 

 

Málokdo ví, že Alois Nebel (souborně 2006) původně neměl být trilogií. Po 

velkém úspěchu Bílého Potoka (2003) však majitel nakladatelství Labyrint Joachim 

Dvořák přišel s nápadem, aby Rudiš s Jaromírem 99 vytvořili další dva díly. A bylo to 

to nejlepší rozhodnutí, které mohli udělat; díky Aloisi Nebelovi se začalo mluvit o 

jakési renesanci českého komiksu. Literární periodika se však trilogii, s výjimkou 

Literárních novin a již zaniklého časopisu Ikarie, vůbec nevěnovala. Zato byly v tomto 

směru aktivní deníky a týdeníky. Větší pozornost byla nicméně věnována 

stejnojmennému filmu debutujícího režiséra Tomáše Luňáka z roku 2011. Na druhou 

stranu, o samotném Rudišovi se v médiích mluvilo hodně.  
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Nemohu bohužel nezmínit, že si někteří recenzenti neohlídali správné názvy 

jednotlivých dílů Aloise Nebela. Výše jsme se mohli setkat s chybným uvedením dílů 

Bílý Potok s malým „p“ a Zlaté Hory s malým „h“. Lingvisticky citlivějšího čtenáře 

může rovněž vyvést z míry, že někteří recenzenti nedokáží rozlišit zastávku metra 

Hlavní nádraží a hlavní nádraží v Praze, jehož oficiální název je Wilsonovo nádraží, 

proto je psaní velkého písmene „h“ gramaticky nesprávné.  
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Summary 

The aim of the bachelor thesis „Critical Reflection of the Early Literary 

Production of Jaroslav Rudiš in  Czech Media“ was to present  a comprehensive critical 

analysis of novels Nebe pod Berlínem (2002), Grandhotel (2006) and Alois 

Nebel (2006) by Jaroslav Rudiš in domestic media. The thesis works with reviews 

published not only in literary periodicals, but also in daily press and literary servers. 

Despite the fact that Jaroslav Rudiš lives and works partly in Germany, the thesis did 

not aim to address a critical reflection of the abovementioned novels in German media. 

 

The theoretical part introduces the term of literary criticism and outlines the 

historical evolution of the term with emphasis on the Czech background. It also 

describes the life and literary output of Jaroslav Rudiš and analyses the author´s writing 

style and self-presentation in public. In this context, the theoretical part works with the 

term of pop-literature and explains why we could consider Rudiš as an author of this 

kind of literature. 

 

It is of great importance to frame the work of Rudiš in the context of 

pop-literature because it influences the perception of the author in public and it also has 

an effect literary criticism. Apart from the Czech context, pop-literature in Germany is 

perceived in a more positive way. 

 

The analysing part describes the substance of the mentioned novels. For this 

purpose, the thesis works with reviews published in literary periodicals Host, Tvar, 

Literární noviny, A2 and Ikarie, daily press Lidové noviny, Mladá fronta Dnes, 

Hospodářské noviny, Právo and also literary servers such as iLiteratura.cz, iLiterární.cz 

or Aluze.cz. 

 

The novel Nebe pod Berlínem (2002) was met with positive criticism, Rudiš was 

described as a talented author and successor of Bohumil Hrabal. The question is, to 

what extent were the views influenced by the fact that the novel was published the same 

day as it was awared the Jiří Orten Prize. Marta Ljubková asserts that Berlin is such an 

important theme of the book that it can be perceived as a main character. On the other 
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hand, Lukáš Foldyna, Radim Kopáč, Alena Vinterová and Petr Fantys point out the 

absence of a clear storyline and mosaic writing. 

 

It is worth mentioning that people of 20th and 21st century live in a type of 

presentated by sociologist Zygmund Bauman as „liquid modernity“ and which is 

characteristic for a mosaic and serial type of living. The early work of Rudiš tries to 

come close to reality and describes the world as it is, which appreciated by the literary 

critics. Rudiš achieved this primarily by choosing a non-standard language and stylistics 

with direct and indirect sentences and by selecting protagonists who are realistic. There 

viewers agreed that the author’s work is attractive to read. 

 

The presence of mosaic writing is well traced in the second novel, 

Grandhotel (2006), as well. The novel is written as a confession of the protagonist 

Fleischman. Oters say that Grandhotel has a very similar storyline plan as Nebe pod 

Berlínem (2002) and both are using refrains. These refrains are created by sentence 

repetition. 

 

The foggy atmosphere of Grandhotel (2006) has the resemblance of the Alois 

Nebel trilogy (collectively in 2006). Due to the fact that the novel was published almost 

simultaneously as the outcome of the novel’s film adaptation premiere, reviews could 

not omit a comparison of both works. 

 

Few people know that Alois Nebel (collectively in 2006) was not intended to be 

a trilogy. However, after the great success of Bílý Potok (2003), the owner of the 

publishing house Labyrint, Joachim Dvořák, came up with the idea to create two more 

parts. It was the best decision they could make. Alois Nebel was conceived as  a revival 

of Czech comic books. However, only Literární noviny and Ikarie periodicals payed 

attention to the trilogy, together with daily press and weekly magazines. More attention 

was brought to the film of the debut director Tomáš Luňák from 2011. In any case, there 

was a lot of talk about Rudiš himself. 

 

The fact that some reviewers did not look for the correct names of the individual 

parts of Alois Nebel is also included in the thesis, for example a mistake in the title Bílý 

Potok with the minuscule letter „p“ or Zlaté Hory with minuscule letter „h“. 
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A linguistically sensitive reader may have been disconcerted that some reviewers failed 

to distinguish the metro station Hlavní nádraží and the main railway station in Prague, 

in Czech „hlavní nádraží“, which is officially entitled Wilsonovo nádraží, thus the 

capital letter is incorrect. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Rozhovor s Jaroslavem Rudišem (text) 

 

Jaroslav Rudiš má svůj rytmus. Víc ho zajímá, co o něm napíší 

německé noviny, než česká kritika 

 

Jaroslava Rudiše jsem „přepadla“ nepřipraveného po dubnovém literárním kabaretu 

EKG, který již desátý rok uváděl společně s básníkem, prozaikem a fotografem Igorem 

Malijevským. Přesto byl autor Nebe pod Berlínem milý a přátelský. Poté, co mi vyložil, 

jak pořád někde cestuje, se zdálo jako vůbec jediná možnost dalšího kontaktu s ním 

udělat rozhovor přes Skype. Nakonec ale svolil nic neodkládat, a tak jsme spolu mluvili 

kolem půlnoci v baru divadla Archa, odkud nás vyprovodila až obsluha, která chtěla 

zavřít. 

 

Když jste psal příspěvky z Berlína do Salonu deníku Právo, pomyslel jste na to, že 

by z nich jednou mohla být kniha? 

 

Ne. Já jsem to nejdříve psal v mailech kamarádům, v Salonu jsem pracoval a často 

v něm i teď publikuju, ale nikdy mě nenapadlo, že z toho něco bude. Nějaký ty 

příspěvky v Salonu si přečetl můj nakladatel Joachim Dvořák z Labyrintu a líbily se mu. 

Pak mi řekl, že by mohly vyjít jako knížka. Salon mi dal velkej prostor a jsem mu 

doteďka vděčnej. 

 

Nebe pod Berlínem svým názvem odkazuje na film německého režiséra Wima 

Wenderse… 

 

…No to byl trochu pracovní název, já jsem chtěl, aby se to jmenovalo Metro U-Bahn, 

ale vlastně i v tom Salonu to vycházelo s hlavičkou Nebe pod Berlínem a nakladateli se 

to líbilo, tak se to nechalo. I další překlady vycházely pod tímto názvem.  
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Nechal jste se filmem Wima Wenderse inspirovat? 

 

Já ho mám hrozně rád, tu poetiku, jsou tam scény z metra. Hodně jsem na ten film 

myslel a hrál jsem si s tím, že se to neodehrává v nebi, ale právě pod zemí, v berlínském 

podzemí. 

 

Mě zaujala kapitola Bertrámův příběh... 

 

Tu já mám taky nejradši. Je to vlastně taková svébytná povídka v románu. 

 

...možná to tak působí proto, že jste v ní najednou změnil vypravěče. 

 

To už nevím, ale chtěl jsem tam udělat takovej skok a mám to ve všech dalších knihách, 

že jsem se v nich snažil vždycky něco změnit. Tuhle povídku mám strašně rád.  

 

Jak se zrodil příběh Bertráma? 

 

Jeden Berlíňan mi vyprávěl, že zná kluka, kterýmu bylo nabídnutý, aby hrál v Beatles a 

on to několikrát odmítl, že si myslí, že není tak dobrej a pak rovnal zeleninu 

v supermarketu v Berlíně. Tak se to vlastně zrodilo. 

 

V recenzi časopisu Týden vás Pavel Mandys přirovnal k Bohumilu Hrabalovi, 

souhlasíte s určitou podobností mezi jeho a vaší tvorbou? 

 

Hrabala mám rád, i tenkrát jsem ho opravdu hodně četl. Vidím to jako dneska, v Berlíně 

na stole jsem měl vždycky dvě knížky, Perličku na dně a pak Směšné lásky od Kundery. 

Pořád jsem myslel na tyhle dva autory, jak by oni psali o tom městě. Měl jsem je na 

stole, když jsem psal Nebe pod Berlínem, a pořád jsem do nich koukal. Oba dva mám 

strašně rád, Kunderu i Hrabala. 

 

Takže ta podobnost tam je. 

 

Jo, to už jste tady na EKG slyšela. Ty texty, co píšeme s Igorem, jsou hodně 

odvyprávěný. Je to samozřejmě literatura, ale začátek je vždycky nějaká afikce, začátek 
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je vždycky nějaká pravdivá historka. I ten text dneska, to jsou vlastně dvě historky, 

který jsem zaslech, spojený do jednoho a rozepsaný a vymyšlený trochu.  

 

Literární teoretička Andrea Králíková vás přirovnala k německému spisovateli 

Svenu Regenerovi, inspiroval jste se jím? 

 

Jo, toho mám hodně rád, ale v té době jsem ho neznal. Mám ho rád hlavně jako 

muzikanta. Element of Crime je fakt skvělá německá rocková kapela. I třeba když 

děláme projekt Kafka Band, tak na to trošku myslím, na to, jak on víc vypráví příběhy, 

než zpívá. Mám ho hodně rád a trochu se známe. Teď jsme se hrozně dlouho neviděli, 

ale vím, že četl moje knížky Nebe pod Berlínem a Grandhotel a já jsem mu napsal 

doslov k jeho prvnímu románu, který vyšel česky, Pan Lehnam. Přijde mi, že tam 

nějaká podobnost je, taková chuť jít po stejnejch postavách, podobnejch příbězích. 

S ním cejtím nějakou společnou poetiku víc. Ale to cejtím třeba i s Igorem 

(Malijevským – pozn.). 

 

Považujete se za autora pop-literatury? 

 

To je takovej termín, kterej už zmizel, kterej se používal někdy před deseti lety. 

Pop-literatura přišla taky z Německa, já myslím, že to někdy je tak jako negativně 

laděný. Já jsem samozřejmě strašně rád, že jsem srozumitelný, že to čtou mladý lidi a že 

zachycuju tenhle svět v týhle době, ale zároveň si myslím a věřím, že tam zkouším 

přenášet třeba i minulost. Že ve stejný chvíli, v tom jednom momentě, kterej se 

odehrává teď a je zdánlivě banální, je tam vždycky průnik do historie. Já jsem 

vystudoval historii a baví mě, je to můj velkej koníček. Do teďka je ve všech mých 

knížkách, v románu Potichu možná nejmíň, tam je spíš taková jakoby vyprázdněnost, 

taková určitá prázdnota, tam jsou popsaný kulisy Prahy, ale to je taky zcela záměrně.  

 

Ale třeba v Národní třídě, což je taky pražkej text, tak vlastně najednou ta historie je 

velmi silný téma. Takže jestli se popem myslí srozumitelnost a emoce, tak já s tím 

nemám žádnej problém. I ta naše kapela Kafka Band je trochu pop, já doufám, že dobrej 

a intelektuální pop. A doufám, že i ty knížky jsou intelektuální, chytrej pop. 
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Když vyšlo Nebe pod Berlínem, tak jste v rozhoru pro Mladou frontu Dnes řekl, že 

v Německu je pop-literatura vnímána kladně, zatímco v Česku spíše ne. Myslíte, že 

se to za těch 15 let změnilo? 

 

Záleží na tom, jak a kdo to čte. Literární kritiku samozřejmě trochu řeším. V Česku 

někdy člověk tak jako zahořkne, když napíšou nějakou negativní kritiku, tady to je 

hrozně malej svět. Vím, že jsem měl v takovejch časopisech jako třeba v A2, zdrcující 

nenávistný kritiky na Národní třídu. A naopak v Německu úplně oslavný kritiky na 

Národní třídu, navíc je to moje nejpřekládanější knížka a uvádí ji například dvě 

německý divadla, chystá se film. To jsem nikdy nečekal, pro mě je to taková malá 

knížka, o malým rváči a nikdy by mě nenapadlo, že to bude moje nejúspěšnější kniha. 

Mě vlastně hrozně těší, že žiju mezi dvěma zeměmi, mezi dvěma jazyky. Hrozně mi to 

pomáhá se nad všechno povznést. Vlastně mě mnohem víc zajímá, jaká vyjde kritika 

v Neue Zürcher Zeitung, než v A2. 

 

Jaké máte ohlasy od fanoušků? 

 

V Německu se o mých knihách píše, v Polsku třeba taky. Polsko, Německo, Česká 

republika tam je nevíce ohlasů. Samozřejmě mě to těší, že mě lidi čtou a že se k tomu 

nějak vyjadřujou. 

 

Jak se vám čtou vlastní texty před publikem, třeba tady na EKG? Zkoušíte na 

diváky, co funguje a co ne? 

 

Jo, hodně. Přečetl jsem tady spoustu textů, který se pak vlastně zlomily do knih. Část 

z těch textů byly z románů Potichu a Konec punku v Helsinkách, i z Národní třídy. Ty 

jsem tady četl, když byly ještě v malý povídkový formě. Je to i taková zkouška, jestli 

fungují. A některý texty byly třeba přečtený jenom tady a pak vyšly někde v časopise 

nebo v novinách, to pak vyšla povídka nebo fejeton. Je dobrý si texty vyzkoušet naživo.  

Já i sám čtu své knihy nahlas, myslím, že tady s tou (hladí právě podepsanou knihu 

Potichu) jsem si to vyzkoušel jako první, že jsem si jí četl nahlas. Odhaluju, jestli to 

funguje a jestli je dobrej rytmus, jestli tam něco nedrhne. Člověk hlasitým čtením fakt 

spoustu o tom textu pozná. 
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Co je podle vás v textu to nejdůležitější? 

 

Mě osobně čím dál tím víc zajímá určitá muzikalita nebo muzikálnost textů. V Národní 

třídě je to dotažený opravdu do extrému, to je hodně hudební kniha, vlastně je to něco 

mezi knihou a básní, ale zároveň i libretem pro nějaké hudební divadlo. Třeba teď měla 

Národní třída premiéru v Divadle v Brémách, část textu herci opravdu zpívali. Tam 

vlastně začala moje představa, že se to dá zpívat.  

 

Navíc mě na literatuře čím dál tím víc zajímá nejen ten příběh, ale i forma. Rytmus je 

pro mě hrozně důležitej. Nakonec i v kapele Kafka Band spojujeme literaturu a hudbu. 

A to mně zároveň hodně pomohlo k vnímání literatury. Už předtím jsem často 

vystupoval s Petrem Kružíkem z kapely Priessnitz jako U-Bahn, takové literární 

a hudební duo, tam jsem si začal hodně uvědomovat propojení hudby a literatury, jak je 

důležitej rytmus, jak důležitý jsou refrény. 

 

Není rytmus něco archetypálního, co lidi prostě potřebují? 

 

Já jsem se k tomu docela dostával, až teď to vím. Teď třeba s Kafka Bandem 

spolupracujeme pro Divadlo v Brémách na novým divadle podle Kafkovy Ameriky a už 

v tom textu hledám přímo jen tu hudebnost a hudbu. Kafka hudbu rád neměl, ale přesto 

je to vlastně hodně hudební. Jsou tam místa, ze kterých prostě vznikají písně. V červnu 

začínáme zkoušet a koncem září je premiéra. 

 

Všimla jsem si, že v Grandhotelu používáte často krátké, jednoslovné věty, které 

používáte i třeba ve výčtech. Při hlasitém čtení to vytváří opravdu zajímavý 

rytmus, který je pro vás, řekla bych, typický, často ho slyším i při vašich 

autorských čteních. Je to váš záměr, odlišovat se právě tímto rytmem, nebo to tak 

vzniklo mimochodem? 

 

Asi jo. No tak vidíte, možná to tam je. U Grandhotelu jsem to ještě tolik nevnímal, ale 

asi jsem to tam podvědomě dal. Já strašně rád poslouchám hudbu, hlavně rock, pop i 

vážnou hudbu samozřejmě. Hudebnost pro mě byla vždycky důležitá, takže možná to 

tam vždycky bylo přítomný. Já si myslím, že i Igor Majilevský to má. Autorský čtení 
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vnímám taky jako hudební kompozice. Vlastně nejvíc mě teď baví psát pro divadlo, kde 

se to zhudebňuje. 

 

A co je nejtěžší psát – román, divadelní hru, scénář, komis? 

 

Román musíte opravdu vysedět a napsat velkej příběh a musíte ho mít vymyšlenej 

v hlavě, než začnete psát. Ale třeba pro mě jsou docela těžký filmový scénáře, protože 

to je velká matematika a architektura. Máte ideu, ale pak tam musíte udělat tu 

konstrukci, tu architekturu a vybudovat ten dům, aby nespad, aby všechno fungovalo. 

Přitom máte omezenej prostor, u toho filmu třeba 90 minut, a musíte odvyprávět 

všechno v těch 90 minutách. To mě třeba přijde těžký.  

 

Vím od jiných scenáristů, že třeba pro ně je nepředstavitelný napsat román nebo 

povídky. Já třeba na těch filmových scénářích vždycky spolupracuju s někým ve 

dvojici, trojici. Já tam přináším nějaký zkušenosti, postavy, dialogy, ale vždycky tam je 

nějakej konstruktér, co buduje příběh. Pořád se to učím a pořád mi to přijde těžký, 

mnohem těžší než třeba napsat román Potichu, kterej je vlastně hodně filmovej a je tam 

toková jakoby skládačka, ale přesto mi to přišlo lehčí, než kdybych to psal jako film.  

 

Pracujete teď kromě adaptace v divadle v Brémách (Theater Bremen) ještě na 

něčem? 

 

Jo, se Štěpánem Altrichtrem pracujeme na filmový adaptaci románu Národní třída. Jestli 

to dopadne, tak se to bude příští rok natáčet. 

 

Je něco, na co jsem se nezeptala, a měla jsem se zeptat? 

 

Na tu hudbu jste se hezky zeptala. Ale né, všecko tam padlo.  
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Příloha č. 2: Obálka knihy Nebe pod Berlínem od Juraje Horvátha (obrázek) 

 

 

 

Příloha č. 3: Obálka knihy Grandhotel (obrázek) 
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Příloha č. 4: Obálka knihy Alois Nebel od Jaromíra 99 (obrázek) 

 

 


