
PŘÍLOHY

Rozhovor s Jaime Hernandezem, autorem komiksů ze série Love and 

Rockets

Rozhovor proběhl prostřednictvím emailové komunikace, z angličtiny přeložil Radomír 

Szajter. 

Szajter:  Je  jistě  složité  o  Vás  nepřemýšlet  jako  o  kreslíři.  Upřímně,  o  svých 

oblíbených grafických románech a komiksech nikdy nepřemýšlím z hlediska toho, 

jak jsou nakresleny, ale jak dobře jsou napsány. Jedna pro mě z nejlepších věcí na 

Love  and Rockets  je  ta,  že  kresba je  tak čistá  a  pořád stylová,  že  neodrazuje 

pozornost od příběhu. Jak přistupujete ke své práci? Považujete se za dobrého 

scénáristu? Dokážete od sebe oddělit proces kreslení a proces psaní?

Hernandez:  Nikdy  jsem nebyl  moc  velkým čtenářem knih.  Vyrostl  jsem hlavně  na 

komiksech a na sledování televize a filmů. Považuji se spíš za vypravěče než za kreslíře 

nebo scénáristu. Přijde mi to neúplné, když tyhle dvě věci dělám odděleně. Dokonce i 

kreslení postavy, která za sebou nemá žádný příběh, je pak pro mě takové bez života, 

jen jako čáry na papíře a jsem s tím pak jen částečně spokojen.  Kreslení vypomáhá 

psaní a psaní naopak kreslení.

Do jaké míry se v příbězích Locas objevují prvky z Vašeho vlastního dospívání? 

Vím,  že  je  považujete  jako  někoho,  koho  znáte  a  že  právě  díky  tomu  je  pak 

jednodušší přemýšlet o jejich životech. 

Snažím se do své práce vložit co nejvíce ze svého vlastního života. Částečně, protože to 

je  to,  co znám a částečně,  protože si  myslím,  že to  stojí  za  vyprávění  a  protože to 

nějakým  způsobem  udržuje  moji  práci  věrohodnou  a  pravdivou.  Pokud  jsem  tedy 

samozřejmě celou dobu nelhal. Ha! 

Je pro Vás punk rock jakousi etapou v životě? Něčím, čeho se držíte, když jste 

mladý a co postupně opouštíte, když začnete myslet na svoji budoucnost? Nebo se 

stále držíte „punkového ducha“ i ve svém dospělém životě? 



Punk pro mě nebyl  jen  nějakým obdobím.  I  když už nenosím číro,  pořád  se držím 

určitých idejí, které s sebou punk nese. Pokud se ti nelíbí způsob, jakým se věci dělají, 

dělej je po svém a netrap se tím, co si myslí ostatní. 

Proč jste opustil témata science fiction, která se objevovala v prvních dílech Love 

and Rockets? Pro mě to svým způsobem vyjadřovalo dospívání – fantasy věci jdou 

do pozadí, aby přenechaly místo skutečnému světu. 

Science fiction v podstatě  nějak začalo překážet,  když jsem se začal  zajímat  o  věci 

z reálného života.  Měl jsem pocit,  že můj život je zajímavější než to, co jsem vídal 

v komiksech. A také jsem se snažil svým čtenářům ukázat, že pořád má cenu číst moje 

komiksy, i když už v nich nebudou nereálné tretky. Věřil jsem svým čtenářům, že se 

s tím nějak vypořádají a většina z nich to zvládla.

Mluvíme spolu o příbězích, které jste napsal před třiceti lety. Jak se na ně díváte 

s odstupem času? Stane se Vám někdy, že si řeknete „Ach holky, byly jste tenkrát  

tak trapný a hloupý,“ jako to většinou lidi dělávají, když se dívají zpátky na své 

staré já? 

Občas si čtu nějaké staré věci a vrátí mě to do toho, jak hulvátské a mimo jsou. A pak si  

vzpomenu, že přesně takový můj život v té době byl.

Je naprosto skvělé, že Vaše postavy dospívají a stárnou. Jejich jednání má často 

tak silné následky, že úplně cítíte jejich tíhu na svých ramenou, což Vaše příběhy 

dělá  tak moc skutečné a opravdové.  Musel  jste  někdy čelit  naštvanému příteli, 

který se poznal v nějaké z Vašich postav?

Spíš ne. Většinou šlo o přátele, kteří byli nadšení, že se našli v komiksu. Nesnášel jsem 

jim říkat, že to vlastně nejsou oni.

Litujete nějakých rozhodnutí, které jste udělal při psaní Love and Rockets?

Žádných velkých rozhodnutí,  které  by měly nějaké špatné následky.  Většinou můžu 

rozhodnutí, kterých pak lituji, později opravit.  To je výhoda komiksů na pokračování. 

Vždycky je nějaké „příště“. 

Máte nějakou konkrétní představu o tom, jak celý příběh skončí?

Nic konkrétního. Možná až umře poslední postava. Ale nevím, kdo nebo kdy to bude.
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Rozhovor  s Brankem  Jelinkem,  autorem  komiksu  Oskar  Ed:  Můj  

největší sen

Rozhovor proběhl 12. dubna 2017 v Café Jedna a byl veden autorem této diplomové 

práce. 

Uvažuju o tobě primárně jako o kreslíři, i vzhledem k tvému vzdělání a zaměření. 

Kdyby sis ale musel vybrat – kresba, nebo psaní scénáře, co by to bylo? 

Branko: Uvažoval jsem o tom, respektive lidé se mě ptají, jestli někdy nenapíšu knížku. 

Komiks je ale pro mě právě v tomhle ideální propojení obojího. Mám vystudovanou 

knižní  ilustraci,  volnou  grafiku.  V době,  kdy  jsem  studoval,  jsem  docela  pohrdal 

ilustrováním knížek, připadalo mi to divné, mít k dispozici cizí text a k němu doplňovat 

obrázky, nedávalo mi to úplně smysl. Komiks pro mě představuje ideální médium pro 

to, že ve vlastním obýváku, s minimem prostředků můžeš v podstatě natočit velkofilm. 

A bez kompromisů. Jasně, tohle můžeš i psaní klasických knih, ale kdybych jen psal, 

chybí mi vizuálno, a naopak. Ale spíš jsem výtvarník. Když jsem osm let dělal na svojí 

poslední  knize,  nejdřív  jsem  ji  celou  nakreslil,  s prázdnými  bublinami,  a  teprve 

v závěrečné  fázi,  zhruba  poslední  půlrok,  jsem ty  bubliny  plnil.  Na  druhou  stranu, 

kdybych dělal komiks beze slov, měl bych pocit, že tomu upírám celou jednu vrstvu, 

která tomu může pomoct. 

Zmiňoval  jsi,  že  jsi  na knize pracoval  osm let.  Měl jsi  od začátku jasnou vizi? 

Jakým způsobem jde během takhle dlouhé doby příběh udržet, aby se nerozpadl a 

držel se v nastavené linii? 

Já nevím (smích).

Řekl sis jednoduše před osmi lety: Dobře, jdu na to a za osm let ji dokončil tak, jak 

sis předeslal?

Ta knížka je pro mě tak trochu zázrak. Když jsem pracoval na té původní trilogii, tak 

jsem  byl  schopný  během večera  rozvrhnout  třeba  sto  stran  s jasnou  představou.  U 

poslední  knížky  jsem  tušil,  k čemu  směřuju,  měl  jsem  představu  komornosti,  toho 

omezeného prostoru, chtěl jsem vědět, jestli to dokážu, s těmi minimálními výrazovými 
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prostředky, představoval jsem si to jako divadelní hru bez velkého množství postav…

fakt nevím, jak k tomu došlo (smích). V metru cestou do práce jsem si vždycky skicoval 

dvě tři strany a pomalu se sunul k cíli po pěti osmi stránkách. Osm roků je fakt dlouho. 

Kdybych nechodil do práce, tak to stihnu za dva nebo tři. Výhoda toho, že pracuješ 

zároveň jako kreslíř i scenárista, je to, že se nemusíš nastavovat na nějakou vzájemnou 

chemii s druhým člověkem, autorem. Takhle jsem byl sám se sebou. Možná že to není o 

tom to osm let udržet, ale o tom, že jsem měl osm let čas se pozvolna nořit do té knihy.,  

uvažovat o ní. Může to být tak, že si všechny připravíš dopředu a pak pět let otrocky 

kreslíš, ale to pro mě není to dobrodružství. 

Na těch osm let jsem se ptal hlavně proto, že je to kniha bez většího množství epiky. 

Je tam rámcový příběh, který nese nějaký děj, ale většinu času se noříš do nitra 

hlavní postavy. Promítáš se v ní nějak?

Samozřejmě, když jsi autor, tak se tam tvoje osobnost alespoň trochu promítá. Já jsem 

měl šťastné dětství, nejsem zoufalec – a jestli jo, tak jsem to ještě nezjistil, možná mě 

rodiče terorizovali, ale pořád mám ještě pocit, že jsem byl šťastný (smích). V knize ale 

nepopisuju  něco,  co  jsem  zažil  já.  Generuju  si  příběh  tak,  jak  si  ho  sám  dokážu 

věrohodně představit – říkám si – jak bych reagoval v téhle situaci a podobně. 

Posuňme se ke konkrétnějším věcem. Osobně mi vadí, že spousta komiksů, ale i 

klasické literatury, se u nás i nějakých 26 let od roku 1989 pořád snaží vypořádat 

s minulostí,  obsahově,  vizuálně,  jakkoliv.  Na  Oskarovi  oceňuju „bezčasí“,  to,  že 

není  ukotvený  v určité  době,  motivy  se  nedotýkají  konkrétního  období,  nejsou 

v něm žádné místní reálie. Počítal jsi s tím od začátku? 

Počítal,  chtěl  jsem se tomu vyhnout.  Začínám být  alergický na všechny popkulturní 

odkazy a  podobně.  Jsou tam místa,  která  se  objevují  v mém rodném městě,  Bánské 

Štiavnici, neurčitá americká jídelna…možná jsem si říkal, že když to oprostím od reálií, 

když se to nebude odehrávat v Praze, na Slovensku, v New Yorku, tak to nebude nijak 

zavazovat, omezovat ty kulisy, nebo naopak omezovat mě, abych se mohl víc soustředit 

na vyprávění. Podle mě je příběh dokonalý ve chvíli, kdy ho dokážeš odvyprávět v holé 

místnosti. V budoucnu si ty mantinely chci ještě zúžit. Ale už když jsem to kreslil, tak 

jsem si říkal: sakra, kdybych tak mohl kreslit vesmírné lodě nebo mimozemšťany. To by 

se člověk vyřádil. Kdežto já tam mám byt, auto, je to takové nezajímavé. Ten realismus 

je  na  jednu  stranu  hrozně  otravný.  Ale  slouží  příběhu.  Příště  bych  ten  prostor  rád 
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minimalizoval  ještě  víc.  Něco  jako  one-man  show,  upoutat  pozornost  s minimem 

prostředků.  V Oskarovi jsem se už o to snažil.  Na nějakých 344 stranách by někdo 

dokázal procestovat galaxie, ale osobně jsem se snažil najít si tempo, při kterém můžu 

na pěti stranách nakreslit, jak si někdo vaří čaj. Dostat se do hloubky, ne jenom klouzat 

po povrchu.  Nemám rád komiksy, které  když chtějí  říct  hrozně moc říct,  tak hodně 

časově a místně skáčou z místa na místo. Ten komiksový jazyk jim to umožňuje, čtenář 

to pochopí, ale logicky tím kloužeš po povrchu, nedostaneš se hlouběji. Popíšou, že jsi 

letěl letadlem, ale už ne to, jak ses při tom cítil. 

Český  komiks  má  podle  mě  velké  množství  kvalitních  kreslířů,  ale  jen  málo 

dobrých  scenáristů,  možná  jde  i  o  to,  že  díky  produkci  Crwe  tady  vyrostla 

generace  autorů,  kteří  jdou  hlavně  po  tom,  aby  to  bylo  „hezky  nakreslený“  a 

scénář je až druhotná věc. Jak to vnímáš? 

Tohle je podle mě mainstream. Tenhle princip se dostane k co nejvíce lidem, dokážou 

toho konzumovat hodně, nemusí nad tím tolik přemýšlet. Když jsem byl malý, tak jsem 

četl fakt kraviny, ještě na střední škole jsem si ve vlaku čítávala Mickey Mouse. Měl 

jsem hodně rád Thorgala,  četl  jsem Spidermana, Batmana a podobně. Člověk to ale 

postupem času opustí, ve čtyřiceti už by ti to moc říkat nemělo. Jasně, autoři se snaží i 

do těchto sérií dostat dospělejší témata, ale už mě to nebaví. Když jsem začal kreslit 

trilogii,  tak  jsem chtěl  dělat  komiksy,  které  jsem chtěl  číst.  Ty komiksy existovaly, 

Clowes,  Ware a podobně,  ale  já jsem o nich nevěděl.  Objevoval jsem Ameriku.  Na 

univerzitě jsme v knihovně měli encyklopedii amerického komiksu, byla tam všechna 

velká jména, ale zaujalo mě jedno políčko z Jako sametová rukavice odlitá ze železa od 

Daniela Clowese. Řekl jsem si: jo, tohle je ono, to chci dělat. Takže jsem začal. Pak 

jsem samozřejmě ty komiksy četl a zjistil jsem, že jsou šestkrát lepší, než to, co kdy 

dokážu já, takže jsem byl trochu zoufalý. Teď se držím metody raději nic nesledovat a 

držet se svého. Pokaždé, když se kouknu na internet, tak vidím desetitisíce lidí, co dělají 

to samé, co já, a to mě úplně vypne. Někdy je příjemnější tu Ameriku pořád objevovat. 

Teď trochu technicky. Jak dlouho ti trvalo dodělat jednu stránku? 

Osm až deset hodin, záleží na rozvržení a podobně. Kdybych měl dělat jenom komiksy, 

tak jednu stranu denně zvládnu. Takhle by Oskar Ed netrval osm let, ale třeba rok. 
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Děláš si před prací rešerše? Dokumentaci prostředí, architektury, načítáš knihy?

Vůbec ne. Jediné, co jsem udělal, bylo, že jsem si vytisknul obrázek auta, které se mi 

vizuálně líbilo, jako předobraz toho v knize. Ani jako malý jsem si nikdy auta nekreslil, 

takže  mi  to  dělalo  trochu  problém.  Jinak  se  tomu  programově  vyhýbám.  Tvořím 

z paměti.  Kdybych si  hledal  reference,  četl  o  psychických poruchách,  tak by mě to 

hrozně zdržovalo. Na druhou stranu, kdybych měl připravený referenční fotografický 

materiál, tak by ta kresba byla lepší. Ale i tak to hlava nikdy nevygeneruje tak, jako to je 

na fotce. 

Jsou v knize nějaké cílené odkazy? Na pár místech mi to tak připadá.

Ne, to ne. Alespoň ne vědomě, možná jsem nevědomky někoho vykradl. Tahle metoda 

se mi nelíbí. Chtěl jsem, aby kniha byla uzavřený svět. Kdybych pomrkával na nějaká 

jiná díla, tak bych to shodil. Nechtěl jsem tam žádnou satiru, žádné popkulturní odkazy. 

Co zakázkové projekty? Jak se k nim stavíš? 

Kývl jsem na  Ještě jsem ve válce, ale od té doby se tomu spíš vyhýbám. Když chceš 

s někým  spolupracovat,  musíš  hledat  chemii,  kompromisy,  strávíš  nad  tím  hroznou 

spoustu  času.  Nechci  to  ze  sebe  sypat  na  běžícím pásu,  to  ani  nemůžu.  Ale  raději 

strávím rok soustředěnou nudou, která mě zavede až na dno toho, co v ní jsem schopný 

vydržet, a pak tvořím jako zběsilý. Mám práci, která mi vydělává peníze, abych mohl 

svobodně tvořit sám. Navíc –  Můj největší sen  mi zabral osm let. Když jsem na něm 

začal pracovat, byl jsem svobodný a bezdětný. Teď mám manželku a dvě děti.  Jsem 

úplně jiný člověk, než na začátku. S dětmi mi další kniha zabere třeba i deset let – teď 

mi je třicet osm, co když si pro mě přijde rakovina nebo něco podobného? To už mám 

před sebou jenom jednu knihu (smích). Takže ten čas nechci promarnit ničím jiným, než 

něčím, za čím si budu stát, něčím svým. 
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