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Abstrakt 
Diplomová práce Jára Cimrman jako transmediální fenomén – kánon  

a participace se zabývá fiktivní postavou Járy Cimrmana hned z několika 

hledisek. Jára Cimrman je zde krátce představen jako literární postava, dále je 

zde popsán vznik Divadla Járy Cimrmana a vznik Salónu Cimrman. Nechybí 

ani informace o rozhlasovém pořadu Vinárna U Pavouka, kde se vůbec poprvé 

objevilo jméno Járy Cimrmana. 
 Důležitým mezníkem je stanovení cimrmanovského kánonu v první 

části práce. Následují kapitoly věnující se mystifikaci a fikčnímu světu. 

Praktická část práce je pak věnovaná zejména fanouškovské participaci  
a dalšímu uživatelsky generovanému obsahu. V práci jsou krátce představeny  
a následně využívány různé mediální i literární teorie. Jedná se zejména o teorii 

transmediality, produsage, teorii fikčních světů a teorii mystifikace. 
Přidruženým cílem práce je přiblížit výstavbu Cimrmanova fikčního světa na 

utvořeném kánonu za pomoci literárních teorií. Kánon či spíše korpus 

vybraných textů je pak porovnáván s ukázkami (nejen) fanouškovské 

participace a produsage. Výsledkem je i (částečné) zmapování Cimrmanových 

stop v České republice i v digitálním světě. To vše vede k rozuzlení hlavního 

cíle práce, a to k vymezení, zda Jára Cimrman je, nebo není transmediálním 

fenoménem. 
 



Abstract 
The diploma thesis called Jára Cimrman as a transmedial phenomenon 

– canon and participation focuses on the fictional character of Jára Cimrman 

from several points of view. Jára Cimrman is briefly introduced in the thesis 

and the founding of Jára Cimrman Theatre (Divadlo Járy Cimrmana) and the 
founding of Cimrman Salon (Salón Cimrman) are also described.  The 
information about a radio programme called Vinárna U Pavouka where the 
name of Jára Cimrman first appeared are also involved. 

 Identifying the canon of Cimrman presents an important element of the 
first part of the thesis. The following chapters focus on mystification and 
fictional world. The practical part of the thesis then deals particularly with fan 
participation and other user-generated content. The thesis briefly introduces 
and then uses various media and literary theories. These are especially 
transmediality theory, fictional worlds theory and mystification. The associated 
aim of this thesis is to describe composing of Cimrman’s fictional world based 

on the canon with the help of literary theories. The canon or rather a corpus of 
the chosen texts is subsequently compared to the excerpts (but not only 
excerpts) of fan participation and produsage. The outcome of the thesis is also 
a partial mapping of Cimrman’s marks in the Czech Republic and in a digital 
world. This all leads to unravelling the main aim of the work which is whether 
Jára Cimrman is or is not a transmedial phenomenon. 
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Úvod 
Na téma Jára Cimrman již vzniklo několik diplomových prací, které na 

tuto tematiku nahlížely zejména z hlediska literárního, historického  
a kulturního. Zatím se ale nikdo v diplomové práci nevěnoval Cimrmanovi 

z pohledu mediálních studií. Naštěstí se toto téma objevilo v soupisu 
nabízených témat magisterských prací. Já sama jsem velkým fanouškem Járy 

Cimrmana, a tak mě téma zaujalo – zajímalo mě, jak Cimrman „žije“ napříč 

médii a jak je tento český fenomén spoluutvářen či dotvářen fanoušky. Tolik 
tedy k výběru tématu mé diplomové práce. 

Cíl práce jsem již nastínila v předchozí větě, ale v důsledku má tato 

diplomová práce cílů více, ty ve své podstatě vycházejí již ze samotného názvu 

práce. Jedním z cílů je stanovit cimrmanovský kánon, dalším cílem je 

představit a zdokumentovat reprezentativní vzorek (nejen) fanoušky 

generovaného obsahu. Zároveň jako další cíl chci, jak rozsah práce dovoluje, 

tento vzorek porovnat s kánonem. Abych dosáhla lepšího představení  
a pochopení Járy Cimrmana jakožto (transmediálního) fenoménu, věnuji 

několik stran i mystifikaci a fikčnímu světu.  
K dosažení těchto cílů je nejdříve zapotřebí celé téma představit  

a vysvětlit. Proto se v prvních kapitolách věnuji popisu Járy Cimrmana a krátce 

i historické genezi této fiktivní postavy a vzniku Divadla Járy Cimrmana  
a Salónu Cimrman. Tyto informace neslouží jen jako úvod do tématu, ale 

zároveň mi poskytují podklady ke splnění prvního cíle diplomové práce, a to 
ustanovení cimrmanovského kánonu.  

Po kapitole věnující se kánonu, následují oddíly zabývající se fikčním 

světem a mystifikací, které pomáhají lépe pochopit Járu Cimrmana, potažmo 
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celý cimrmanovský kánon. Díky znalosti fikčního světa a mystifikačních 

postupů pak můžu lépe hodnotit a zkoumat fanoušky generovaný obsah, a tím 
dosáhnout dalšího vytyčeného cíle této diplomové práce.    

V dalších kapitolách se pak věnuji ukázkám fanouškovské produsage  
a dalším aktivitám, jež se spolupodílejí na budování cimrmanovského 

fenoménu. Tyto aktivity zároveň okamžitě podrobuji i skromné analýze, jež se 

opírá o teorie nastíněné v první části práce. První kapitoly jsou spíše 

teoretického charakteru, kapitoly ve druhé půli práce mají spíše empirický  
a analytický charakter. 

Stopy, které za sebou Jára Cimrman zanechává, jsou tak četné a tak 

disperzní, že není v mých možnostech je všechny zmapovat. Nicméně o to více 

jsem se snažila, aby byl zde předkládaný vzorek fanouškovské a nekanonické 

participace co nejpestřejší (co se typu média i kreativity týče).  
V závěrečné kapitole se zamýšlím nad úspěchem Cimrmanova 

fenoménu. Přílohová část práce je zejména obrazová a doplňuje tak textovou 

část práce o názorné ukázky (nejen) fanouškovské tvorby. Kvůli úspornosti 

jsem nevkládala obrazové přílohy ke všem případům participace, ale jen k těm, 

které mě nejvíce zaujaly, nebo k těm, u kterých byla obrazová příloha nezbytná 

pro lepší názornost. 
Při tvorbě práce jsem byla v důsledku hlubšího pronikání do tématu 

nucena mírně přepracovat původní strukturu práce. Ráda bych se zde proto 

krátce věnovala tomu, jak jsem se odchýlila od původních tezí.      
V tezích jsem uvedla, že analyzovaným obdobím jsou roky 1966–2015, 

ale nakonec jsem do výzkumu zařadila i některé „cimrmanovské“ aktivity z let 
2016 a 2017. Kritiku pramenů jsem v rámci zkrácení Úvodu zařadila až do 
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kapitoly Metodologie a k představení Járy Cimrmana mi slouží část samostatné 

kapitoly.  
Nakonec jsem ve své práci vypustila část podrobněji se věnující 

autorům, neboť tato část není ke zpracování tématu natolik relevantní  
a k dosažení vytyčených cílů potřebná. Naopak jsem práci rozšířila o kapitoly 

Fikční svět a Mystifikace. Tyto kapitoly pomáhají pochopit, jak celá 

cimrmanovská fikce funguje a zároveň spolu s vymezeným kánonem slouží 

jako podklad, se kterým je porovnáván (nejen) fanoušky generovaný obsah.  
Oproti původně stanovené kostře diplomové práce se odvracím od tezí, 

i co se týče pořadí kapitol. Některé kapitoly jsem navíc rozšířila o nové 

podkapitoly – zejména část věnující se fanouškovské aktivitě  
a produsage – a to z důvodu lepšího roztřídění analyzovaného materiálu.  

 Na okraj bych zde ještě ráda zmínila dvě nejčastější zkratky, které 

v práci užívám. Jsou to zkratky DJC (Divadlo Járy Cimrmana) a JC (Jára 

Cimrman). V první kapitole, která navazuje na tento Úvod, vysvětluji nejen 

metodologii ale i hlavní pojmy a teorie, které v práci využívám. 
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1. Metodologie  
V této kapitole představím metodologii a výzkumnou strategii 

diplomové práce a také hlavní pojmy a teorie, se kterými dále pracuji. Součástí 

této kapitoly bude i kritika nejdůležitějších pramenů. 
 
1.1 Metodologie a výzkumná strategie 
Z hlediska metodologického zpracování má práce svou koncepcí 

nejblíže ke kvalitativnímu výzkumu, ale kombinuji zde vícero postupů  
a metod. „Neexistuje jediný obecně uznávaný způsob, jak vymezit nebo udělat 

kvalitativní výzkum. … Glaser a Corbinová za něj považují jakýkoli výzkum, 

jehož výsledků se nedosahuje pomocí statistických metod nebo jiných způsobů 

kvantifikace. … V typickém případě kvalitativní výzkumník vybírá na začátku 

téma a výzkumné otázky… Výzkumník vyhledává a analyzuje jakékoli 

informace, které přispívají k osvětlení výzkumných otázek, provádí deduktivní  
a induktivní závěry.“

1 
Kvalitativní výzkum v této práci je vlastně kombinace několika různých 

metod. Kombinuji zde metody pro případovou studii
2 spolu s analýzou 

vybraných dokumentů, a to jak cimrmanovského kánonu (který nejprve 

ustanovuji), tak (nejen) fanoušky generovaného obsahu. Tyto vybrané aktivity 
a texty pak následně podrobuji komparaci.  
                                                 1 HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-485-4, s. 47. 2 Případová studie, jak ji popisuje Jan Hendl, se zaměřuje na podrobný popis, rozbor  
a porovnání. V případové studii jde o zachycení složitosti případu, popis vztahů a jejich celistvosti. In: HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha: 
Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-485-4, s. 103. 
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„Analýza spočívá v rozdělení celku na jeho komponenty a zkoumání, jak 

tyto komponenty fungují jako relativně samostatné prvky a jaké jsou mezi nimi 

vztahy.“3
Analytická část se zde částečně projevuje v kapitolách Fikční svět  

a Mystifikace, kde na stanoveném kánonu analyzuji, jak Cimrman „funguje“. 
Tyto kapitoly pak slouží jako prostředek ke komparaci mezi kánonem  
a fanouškovskou produsage. Pochopení fikčního světa, mystifikace a určení 

kánonu pak spolu s dalšími faktory pomáhají jako roviny identifikace  
pro zjištění strategií, jež fanoušci při tvorbě používají. Analytická část pak 
hlavně prostupuje kapitolu věnující se (nejen) fanoušky tvořenému obsahu. 

Jako oblast výzkumu by se dal označit fikční svět a postava Járy 

Cimrmana. Výzkumným problémem, který chci vyřešit je vymezení 

cimrmanovského kánonu, zjištění možností a druhů (nejen) fanoušky 

generovaného obsahu. To vše za účelem doložení či vyvrácení myšlenky, že je 

Jára Cimrman transmediálním fenoménem.  
Jako přidružené výzkumné otázky jsem stanovila tyto: Proč vnímáme 

Cimrmana jako fenomén? Jak tento fenomén vzniknul, jak funguje? Na jakých 

mediálních úrovních vzniká fanouškovská produsage? Je tato participace 

fanoušků nějak organizována, má nějaké charakteristické rysy?  Co vše se dá 

do cimrmanovské produsage zahrnovat?  
V práci se opírám o různé mediální i literární teorie. Z mediálních 

teorií, které v této práci aplikuji, jsou nejdůležitější teorie týkající se 

transmediality a produsage. Z literárních teorií pak zejména teorie o fikčních 

světech a mystifikaci. Jednotlivé teorie průběžně prostupují napříč celým 

                                                 3 HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-485-4, s. 32. 
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textem. V následujících podkapitolách se jim ale budu věnovat jako 

samostatným teoretickým celkům. 
 
1.2. Mediální a literární teorie, základní pojmy 
Crossmedialita či spíše  Crossmedia storytelling je pojem, kterým se 

označuje situace, kdy dochází k vyprávění téhož příběhu napříč různými 

médii.
4  
Fikční svět je literární pojem, „… který označuje umělé světy 

znázorněné literárními texty i tyto texty samotné. Pomáhá tak odlišit literaturu 

od skutečnosti/fakticity, historie, dokumentu. Za rozhodující znak, jímž se fikční 

svět liší od světa reálného, je považována jeho sémantická neúplnost. Ani ten 

nejúplnější fikční svět nemůže poskytnout odpověď na všechny otázky 

související s jeho tématem.“
5 Fikčnímu světu je věnována třetí kapitola této 

práce. 
Kánon označuje  „… stanovený soubor vybraných textů, děl vzorných 

spisovatelů.“
6 Jako kánon také bývá označován oficiální svět daného příběhu. 

Více ve druhé kapitole. 

                                                 4 MOLONEY, K. Transmedia Journalism: Multimedia, Crossmedia, Transmedia… What’s in a name? © 2017 [cit. 2017-05-05]. Dostupné na WWW: https://transmediajournalism.org/2014/04/21/multimedia-crossmedia-transmedia-whats-in-a-name/.  5 PETERKA, J. Teorie literatury pro učitele. Jíloviště: Mercury Music & Entertainment, 2007. ISBN 978-80-239-9284-7, s. 50–51.  6 KLIMEŠ, L. Slovník cizích slov. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2010. ISBN 978-80-7235-446-7, s. 340. 
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Mystifikace „… je záměrné uvedení čtenáře v omyl. Zpravidla se tak 

děje z žertu, nebo také z důvodů ideologických.“
7 Tématu mystifikace je 

věnována čtvrtá kapitola této práce. 
Participace neboli „… účast, účastnictví, podíl.“

8 V kontextu nových 

médií se tento termín používá zejména v souvislosti s internetem, kde se  
za typické projevy participační kultury považují blogy, sociální sítě, crowd-
sourcing a také například Wikipedie.9 (Fanouškovská) participace se ale nemusí 

objevovat jen v nových médiích. Za participační fanouškovskou aktivitu v této 

práci považuji například událost, kdy si obyvatelé města v anketě (pořádané 

radnicí) zvolí za název nové ulice jméno Járy Cimrmana. Čímž se spolupodílejí 

(participují) na utváření cimrmanovského fenoménu. 
Produsage – tento pojem vznikl spojením dvou slov: production  

a usage, neboli produkce a užití. V češtině se někdy tento pojem překládá jako 

produžívání. Produsage označuje proces, kdy se konzument nějakého díla stává 

současně jeho tvůrcem. S pojmem se setkáváme zejména v souvislosti  
s tzv. Webem 2.0, který svou strukturou produsage umožňuje a podporuje. 

                                                 7 PAVERA, L.; VŠETIČKA, F. Lexikon literárních pojmů. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. ISBN 80-7182-124-1, s. 239. 8 KLIMEŠ, L. Slovník cizích slov. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2010. ISBN 978-80-7235-446-7, s. 563. 9 JENKINS, H. Confessions of an Aca-Fan: What Do We Now Know About Participatory Cultures: An Interview with Aaron Delwiche and Jennifer Jacobs Henderson (Part One) [online]. © 2017 [cit. 2017-05-04]. Dostupné na WWW: http://henryjenkins.org/2013/05/what-do-we-now-know-about-participatory-cultures-an-interview-with-aaron-delwiche-and-jennifer-jacobs-henderson-part-one.html. 
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Pojem asi nejvíce proslavil Axel Burns (v knize Blogs, Wikipedia, Second life, 
and Beyond: from production to produsage10). 

Produsage dle Brunse představuje neustávající tvorbu, předávání  
a rozšiřování znalostí a umění – často v rámci společných komunit.  
Za produsage tedy nepovažuje obsah utvořený jedním uživatelem, který ostatní 

nemůžou dále upravovat nebo komentovat. Produsage Bruns popisuje jako 
otevřenou participaci, na které se spolupodílí vícero účastníků. Společně 

tvořený obsah je sdílený a otevřeně přístupný, a tedy neukončený a plynule 

pokračující.
11  

Transmedialita je termín, jímž se zabývají mediální i filmoví vědci. 

Asi nejvíce tento termín proslavil a zpopularizoval Henry Jenkins (např. ve své 

knize Convergence Culture12). Transmediální vyprávění je široký pojem, který 

může představovat složitý fikční svět či pouze jednoduchý příběh, jehož různé 

části jsou ale divákovi předkládány prostřednictvím rozmanitých médií 

(například když se na komiks naváže filmem, na film počítačovou hrou atp.) 
Zjednodušeně řečeno se transmedialita dá popsat jako jev, kdy se 

mediální obsah nachází napříč vícero médii. Jenkins označuje transmediální 

vyprávění (transmedia storytelling) za proces, kde se různé vnitřní části 

fikčního příběhu systematicky rozptylují napříč různými distribučními kanály 

                                                 10 BRUNS, A. Blogs, Wikipedia, Second life, and Beyond: from production to produsage. New York: Peter Lang Publishing, Inc., 2008. ISBN-10: 0820488666. 11 Tamtéž, s. 19–20. 12 JENKINS, H. Convergence Culture. New York: New York University Press, 2006. ISBN: 9780814742952. 
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za účelem vytvoření jednotného a koordinovaného zážitku ze zábavy.13  
V ideálním případě každé médium vytváří svůj vlastní jedinečný přínos  
k rozvíjení příběhu.

14 
K Jenkinsnovu přístupu se kriticky staví David Bordwell, který 

upozorňuje na to, že různé texty, které spadají pod definici transmediálního 

vyprávění nebývají na stejné úrovni. Pohybují se buď na pozici kánonu, nebo 
se jedná o texty periferního rázu.

15  
 Web 2.0 je zjednodušeně řečeno termín označující verzi internetu, 

který je dynamický – tedy který dává svou strukturou uživatelům prostor stát se 

aktivními tvůrci obsahu.
16 „Za fenomény WEB 2.0 se označují např. blogy, 

sociální sítě, RSS, Ajax atp. Mezi servery ztělesňující WEB 2.0 patří např. 

Wikipedia, YouTube, Second Life a MySpace. Velký důraz je kladen  
na interaktivitu a tzv. User Generated Content (tedy vytváření obsahu běžnými 

uživateli).“
17 

 
                                                 13 JENKINS, H. Confessions of an Aca-Fan: Transmedia 202: Further Reflections [online]. © 2017 [cit. 2017-05-02]. Dostupné na WWW: http://henryjenkins.org/2011/08/defining_transmedia_further_re.html. 14 JENKINS, H. The Revenge of the Origami Unicorn: Seven Principles of Transmedia Storytelling. In: GOOGLE. Google Doc [online]. © 2017 [cit. 2017-04-18]. Dostupné na WWW: https://docs.google.com/document/d/1dWmrcRdd3Irjpv-h1mDy6W90TLJTGWiVLRSBKyHhDIU/preview?pref=2&pli=1. 15 Jenkins, Henry (2009): The Aesthetics of Transmedia in Response to David Bordwell. http://henryjenkins.org/2009/09/the_aesthetics_of_transmedia_i.html.  16 O’Reilly Media, Inc. O’Reilly: What Is Web 2.0? [online]. © 1999–2016 [cit. 2017-05-07]. 
Dostupné na WWW: http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html?page=1. 17 PHD, a. s. Mediaguru.cz: Mediální slovník: Web 2.0 [online]. © 2017 [cit. 2017-05-07]. 
Dostupné na WWW: https://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/web-2-0/. 
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1.3 Kritika pramenů a literatury 
Ve své práci využívám internetové prameny, odbornou i populární 

literaturu a v malé míře i paměti a periodika. Internetové prameny mi z větší 

části slouží jako ukázky fanouškovské participace a produsage, ale občas z nich 
čerpám i věcné informace, pokud jsem tyto nenalezla v literatuře. Někdy jsou 

internetové prameny, kterých jsem musela využívat, nepříliš seriózní, 

respektive nemají oficiální charakter, a neobsahují zdroje, ze kterých čerpají. 

Naopak některé jsou pak více věrohodné, jelikož jsou archivovány Národní 

knihovnou ČR.  
V České republice se tématům jako transmedialita a produsage 

prozatím nevěnuje příliš pozornosti, a tak jsem pro teoretická východiska 
musela z velké části využívat děl zahraničních autorů. Ukázalo se ale, že 

příklady a koncepty jimi užívané se dají jen s obtížemi využívat pro téma 

fikčního světa Járy Cimrmana. Vzhledem k velkému množství pramenů 

využitých pro tuto práci, se zde budu věnovat jen třem významným zdrojům, 

které byly pro mou práci zásadní. 
Příklady transmediálního vyprávění, které autoři uvádějí, jsou 

v mnohých ohledech tak rozdílné, že jejich teorie a závěry lze 
k cimrmanovskému tématu vztahovat jen těžko. V knize Convergence 
Culture18 se Henry Jenkins transmediálnímu vyprávění věnuje zejména  
při uvádění příkladů Star Trek a Matrix. Příběh Matrixu je rozmístěn mezi tři 

filmy, ale k jeho úplnému pochopení je, podle Jenkinse, důležité znát  
i přidružené počítačové hry, komiksy a krátkometrážní filmy.  
                                                 18 JENKINS, H. Convergence Culture. New York: New York University Press, 2006. ISBN: 9780814742952. 
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Axel Bruns se ve své knize
19 z roku 2008 nastolil pojem produsage. 

Popisuje vývoj změny rolí mezi producenty a uživateli a poukazuje na stírání 

rozdílů mezi nimi. Kniha podrobně rozebírá produsage z teoretických hledisek, 

avšak zaměřuje se pouze na aktivity, které se odehrávají v paradigmatu  
Webu 2.0.   

Inspirací pro dokumentaci Cimrmanovy stopy v České republice mi 

byla publikace Památná místa Járy Cimrmana
20, která je bohatě doplněna 

barevnými fotografiemi. Nepřítomnost poznámkového aparátu či rejstříku pak 

dokládá, že se nejedná o odbornou literaturu. Je však nasnadě říci, že přináší  
de facto jediné zpracování tématu Cimrmanovy zeměpisné stopy v České 

republice. 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 19 BRUNS, A. Blogs, Wikipedia, Second life, and Beyond: from production to produsage. New York: Peter Lang Publishing, Inc., 2008. ISBN-10: 0820488666. 20 LAUDIN, R. Památná místa Járy Cimrmana. Praha: Grada, 2016. ISBN: 978-80-247-5798-8.  
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2. Jára Cimrman a cimrmanovský kánon  
V této kapitole popisuji, kdo je Jára Cimrman (dále v textu také jako 

JC). Zabývám se zde i historií Divadla Járy Cimrmana (dále v textu také jako 

DJC) a vznikem Salónu Cimrman. Toto vše pak ústí k procesu a následnému 

stanovení cimrmanovského kánonu a zamyšlením nad tím, zda Jára Cimrman 

patří do českého literárního kánonu. 
 
2.1 Zrod Járy Cimrmana 
„Kdo je Jára Cimrman? Nikdo. Fikce. Smyšlená postava. Jeho literární 

rodokmen je starý a rozvětvený, k širšímu příbuzenstvu patří všichni 

kocourkovští radní, leckterými svými nápady i baron Prášil… Ovšem 

Cimrmanovým přímým předkem byl neúspěšný, ale neúnavný kouzelník Jožka 

Merano Blažejovský ze Svěrákovy a Šebánkovy virtuální nealkoholické vinárny 

U Pavouka21 … vysílané v letech 1965–1969. Tam také 16. září 1966 poprvé 

zaznělo jméno Jára Cimrman: tehdy se tak jmenoval řidič parního válce  
u národního podniku Stavby silnic a železnic v Hradci Králové a lidový 

umělec, naivní sochař-samouk vystavující v nafukovacím pavilonu vinárny své 

plastiky: předměty které jeho parní válec takříkajíc připravil o třetí rozměr.“
22  

                                                 21 Pravopisná podoba názvu tohoto pořadu se v mnoha publikacích značně rozchází, vyskytuje 

se hned několik variant psaní velkých písmen: Nealkoholická vinárna U Pavouka, 
nealkoholická vinárna U Pavouka, nealkoholická vinárna U pavouka. Někdy se vypouští  
i slovo „nealkoholická“:  Vinárna U Pavouka. V citacích dodržuji podobu, kterou daný autor 

užívá. Ve svém vlastním textu, pak o tomto pořadu píšu jako o „Vinárně U Pavouka“. 22 CIMRMAN, J.; SMOLJAK, L.; SVĚRÁK, Z. Hry a semináře: úplné vydání. Praha: Paseka, 2009. ISBN 978-80-7185-973-4, s. 6. 
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„Cimrmana původně vymysleli jako současníka – sochaře a vynálezce. 

Z politických důvodů ho ‚udělali‘ starším, nežijícím.“
23 „Teprve v dalších 

‚reportážích‘ – po náhodném nálezu truhly s pozůstalostí v liptákovské chalupě 

– mohl být Cimrmanův typ upřesněn a historicky zařazen na přelom  
19. a 20. století, a tím odkázán na výsledky práce badatelů a interpretů.“

24  
 „Zveřejnění historické osobnosti Járy Cimrmana předcházela tato 

událost: dne 29. 10. 1966 se sešla čtveřice lidí – Jiří Šebánek a Zdeněk Svěrák 

(autoři Vinárny U Pavouka), jejich redakční kolega Miloň Čepelka  
a … Ladislav Smoljak. … Jiří Šebánek přítomným předložil teze

25
, obsahující 

ve dvanácti bodech načrtnutou koncepci divadla.“26 Nápad založit divadlo 

napadlo Jiřího Šebánka a Helenu Philippovou – režisérku pořadu Vinárna  
U Pavouka.27 

„Od chvíle, kdy Jiří Šebánek přišel s návrhem vytvořit divadlo, jsme 

programově dělali v rozhlase takovou přípravu, aby se už o Cimrmanovi 

vědělo, a když se otevře Divadlo Járy Cimrmana, tak aby tam divák přišel, aby 

věděl, o co půjde.“
28 

                                                 23 PALÁN, A.; ČEPELKA, M. Nedělňátko, aneb, S Cimrmanem v zádech. Praha: Vyšehrad, 2016. ISBN 978-80-7429-683-3, s. 14. 24 CIMRMAN, J.; SMOLJAK, L.; SVĚRÁK, Z. Hry a semináře: úplné vydání. Praha: Paseka, 2009. ISBN 978-80-7185-973-4, s. 6. 25 Úplný název: DIVADLO JÁRY CIMRMANA, Teze, poznámky a nápady k objasnění smyslu existence, dramaturgického profilu a cílů tohoto divadla, přednesené Jiřím Šebánkem 

na schůzi členů DJC 29. října 1966. Viz příloha č. 1 na s. 109. 26 SVĚRÁK, Z.; ŠEBÁNEK, J.; VONDRÁČEK, J. Vinárna U pavouka: výbor scénářů a textů 

stejnojmenného rozhlasového pořadu. Praha: Radioservis, 1998. ISBN 80-86212-01-7, s. 203. 27 Tamtéž, s. 204. 28 Tamtéž, s. 205. 
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„Cimrman nikdy nežil jako jedinečná fyzická osoba … Jára Cimrman je 

šifra, razítko, firma, krycí jméno. Poskytl svým dvěma autorům falešnou 

totožnost, ukryl jejich tváře pod jedním plnovousem.“
29  

 „Jára Cimrman poskytl divadlu název, a to způsobem analogickým 

pojmenováním mnoha divadel, které nesou na štítě jména skutečných klasiků, 

Tyla, Klicpery, Jiráska… Fiktivní osobnost Járy Cimrmana měla být dále 

zmiňována v programech k jednotlivým představením a měly mu být 
přisuzovány hry, provozované v Divadle Járy Cimrmana; autoři je podepisují 

spolu s Cimrmanem. … Rané hry vykazují ještě jiný slovně vyjádřený vztah 

k Cimrmanovi, a to v podtitulech názvů, kdy např. Akt nese podtitul Úžas 

žandarma Kovandy atp. Podtituly tedy nemají s hrou jakoukoliv tematickou či 

motivickou souvislost.“30  
Na přebalu knižních vydání her DJC bývá jako první autor uveden 

Cimrman, ale uvnitř copyright nemá. Jak již bylo řečeno výše, autoři 

podepisují hry spolu s Cimrmanem: Cimrman – Svěrák: Akt, Cimrman – 
Smoljak: Vyšetřování ztráty třídní knihy atp. Zajímavostí pak je, že například 

v online vyhledávači knih v Národní knihovně ČR, je jako autor často uváděn 

právě Jára Da Cimrman. Tuto podobu jména vymyslel J. Šebánek  
a v kanonických hrách se užívá jen v Aktu a v Hospodě Na Mýtince. 

 

                                                 29 CIMRMAN, J.; SMOLJAK, L.; SVĚRÁK, Z. Hry a semináře: úplné vydání. Praha: Paseka, 2009. ISBN 978-80-7185-973-4, s. 9–10.  30 SVĚRÁK, Z.; ŠEBÁNEK, J.; VONDRÁČEK, J. Vinárna U pavouka: výbor scénářů a textů 

stejnojmenného rozhlasového pořadu. Praha: Radioservis, 1998. ISBN 80-86212-01-7, s. 204. 
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 2.2 Salón Cimrman 
Po lakonickém představení postavy Járy Cimrmana a vzniku Divadla 

Járy Cimrmana zde dále navážu historií Salónu Cimrman.31 I s tímto pojmem 

totiž pracuji v další kapitole, kdy vymezuji tzv. cimrmanovský kánon. 
Salón Cimrman vzniknul roku 1980. Příčinou bylo rozdělení souboru 

Divadla Járy Cimrmana. Na vině byly zejména spory mezi Helenou 

Philippovou a Jiřím Šebánkem na straně jedné a Ladislavem Smoljakem  
na straně druhé. „Třídní kniha neměla v tisku úspěch, ani Šebánkovi se nelíbila.  
A Heleně se nelíbila velmi pomalá Smoljakova režie nebo lépe řečeno vlivem 

režie pomalé dění na jevišti.“
32 Ani Šebánek se netajil tím, že nemá Smoljaka 

rád. Smoljakovi se zase nelíbila její režie Domácí zabijačky, ba dokonce celá 

hra vůbec. 
V režírování jednotlivých her se měl Smoljak střídat s Philippovou. 

Když byla sepsána Hospoda Na Mýtince, připadalo režírování na Smoljaka, ale 

Philippová s tím po jeho neúspěších ve Ztrátě třídní knihy nesouhlasila. 
Nakonec se Philippová i Šebánek rozhodli ze souboru odejít.  

Šebánek svého odchodu později několikrát litoval. Velmi špatně pak 

nesl cimrmanovské filmy, ne ze závisti, ale považoval tyto filmy za zradu 

prvotního ideálu. „Cimrman měl být člověk, o kterém se neví, jak vypadal‚  

                                                 31 Zdroj pro tuto podkapitolu: PALÁN, A.; ČEPELKA, M. Nedělňátko, aneb, S Cimrmanem  
v zádech. Praha: Vyšehrad, 2016. ISBN 978-80-7429-683-3, s. 29–33.  32 PALÁN, A.; ČEPELKA, M. Nedělňátko, aneb, S Cimrmanem v zádech. Praha: Vyšehrad, 2016. ISBN 978-80-7429-683-3, s. 29. 
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a najednou dostane Svěrákův ksicht.“
33 Šebánek na tuto situaci reagoval tím, že 

si založil vlastní minisoubor. Napsal i scénáře několika filmů.  
Jediný, kdo herecky působil v obou souborech, byl Miloň Čepelka. 

Václav Kotek působil jako manažer pro oba soubory a v Salónu občas četl pár 

referátů. Původní Salón Cimrman byli jen Šebánek, Čepelka, Velebný a Kotek.  
Šebánek odešel z DJC roku 1969 a po několika letech přišel s nápadem 

vytvořit malý soubor, který bude Cimrmana uvádět pomocí světelných obrazů 

a přednášek. Nehodlal budovat další divadlo, nechtěl konkurovat „S+S“. Miloň 

Čepelka se stal členem tohoto minisouboru. Do Salónu přišli i Martin 

Zákravský a Karel Bartoníček, zkoušel to i novinář Jaroslav Pacovský, ale ten 

se později utopil v moři. Salón v listopadu 1989 vyhlásil stávku, ale na rozdíl 

od ostatních divadel stávku časově neomezenou. O několik let později přišla 

nabídka z televize na natáčení Salónu, ale to už dávno nejezdil na představení. 
 
2.3 Cimrmanovský kánon  
Slovník cizích slov

34 uvádí čtyři významy slova kánon. Pro kontext této 

práce lze vycházet pouze z definice pro literaturu, kdy kánon označuje   
„… stanovený soubor vybraných textů, děl vzorných spisovatelů.“

35  
Jako kánon také bývá označován oficiální svět daného příběhu. 

V angličtině tak toto slovo – canon – funguje jako slang označující originální  
                                                 33 PALÁN, A.; ČEPELKA, M. Nedělňátko, aneb, S Cimrmanem v zádech. Praha: Vyšehrad, 2016. ISBN 978-80-7429-683-3, s. 30. 34 KLIMEŠ, L. Slovník cizích slov. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2010. ISBN 978-80-7235-446-7. 35 Tamtéž, s. 340. 
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a oficiální část textů, které vymezují fikční svět a všechna ostatní díla,  
ač spojená a propojená, jsou pak považována za nekanonická – často se jedná  
o fanouškovskou produsage. Hojně bývá tento pojem užíván v komunitě hráčů 

videoher, počítačových her etc.
36  

 
2.3a Vymezení cimrmanovského kánonu 
Jak jsem zmiňovala již v Úvodu – pro praktickou část této práce mi 

cimrmanovský kánon slouží jako analytický nástroj, jako podklad nejen  
pro vysvětlení Cimrmanova fikčního světa, mystifikace a (jazykového) 

humoru, ale tento kánon mi bude sloužit také jako podklad pro komparaci 

fanoušky generovaného obsahu.  
Nic jako oficiálně stanovený kánon děl s tematikou Járy Cimrmana 

neexistuje. Ve své práci se však bez něj nemohu obejít, a tak v této kapitole 

sama cimrmanovský kánon vymezím. Tento kánon nemá ambice, aby se stal 

obecně platným a literárními či jinými vědci a veřejností bez výhrad 

přijímaným řešením, jež vymezuje nejdůležitější a nejlepší „cimrmanovská“ 

díla. Také si netroufám tvrdit, že mé pojetí cimrmanovského kánonu je jediné 

správné.  
„Zařazování literárních děl … do literárního kánonu obecně je 

výsledkem jistého druhu kategorizace. Bez kategorizování by třídění informací 

o okolním světě nebylo možné.“
37 Při sestavování cimrmanovského kánonu 

                                                 36 URBAN DICTIONARY. Urban Dictionary: Canon [online]. © 1999–2017. [cit. 2017-04-
21]. Dostupné na WWW: http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Canon.  37 BUČKOVÁ, T. et al. Canon: otázky kánonu v literatuře a vzdělávání. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2975-9, s. 41. 
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jsem tak začala tříděním „cimrmanovského materiálu“. Vymezila jsem si 
několik hledisek, na jejichž základě jsem kánon utvořila. 

Prvním krokem bylo roztřídění cimrmanovského materiálu dle autorů. 
Rozděluji tak cimrmanovská díla na tři základní skupiny. Jednu skupinu děl 

řadím k Divadlu Járy Cimrmana, druhou skupinu k Salónu Cimrman a třetí 

skupina děl je ta, která nespadá do prvních dvou skupin, jedná se zejména  
o fanouškovskou tvorbu.  

Druhým hlediskem byla otázka popularity. Fanouškovskou tvorbu jsem 
proto vyloučila. Zbývalo DJC a Salón Cimrman. Rozhodla jsem se, že budu 

brát v potaz pouze ta díla, která pocházejí z dílny autorů Svěráka a Smoljaka. 
To znamená, že v níže uvedeném kánonu nenajdete žádná díla, jež pochází  
ze Salónu Cimrman – tedy díla, která napsali Jiří Šebánek a Evžen Hedvábný 

(vlastním jménem Karel Velebný). Důvodem je má domněnka, že díla  
ze Salónu Cimrman nedosahují takové popularity jako díla hraná souborem 
Divadla Járy Cimrmana. Tuto domněnku, která vychází z mého několikaletého 

zájmu o Járu Cimrmana, potvrzují i níže uvedená fakta. 
V roce 1991 byl natočen film Cimrman sobě

38, a to při příležitosti  
„… čestného udělení platinové desky za prodání 450 000 LP s vystoupením 

Divadla Járy Cimrmana.“
39 „Nahrávky Divadla Járy Cimrmana totiž získaly 

dvě prestižní ocenění za prodej – platinovou a zlatou desku. Dvě nejznámější 

tváře divadla – Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak – současně převzali cenu 

Anděl za nejprodávanější nahrávku mluveného slova roku 2004. Dvojitou 
                                                 38 POMO Media Group. Česko-Slovenská filmová databáze: Cimrman sobě [online]. © 2001–2017. [cit. 2017-03-10]. Dostupné na WWW: http://www.csfd.cz/film/314138-cimrman-sobe/komentare/. 39 Tamtéž. 
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platinovou desku za 26 tisíc prodaných kusů hry Afrika a zlatou desku za devět 

tisíc nosičů alba Cimrman v říši hudby předala ředitelka vydavatelství 

Supraphon Jana Gondová. Od loňského listopadu (pozn. autora 2004) jsou  
na supraphonských kompaktních discích nahrávky všech her Divadla Járy 

Cimrmana, jedné z nejpopulárnějších českých scén. Od roku 1967, kdy vznikla, 

uvedla čtrnáct inscenací, které měly dohromady přes 10 tisíc repríz.“
40 

„V říjnu 2008 si tvůrci
41 převzali platinové ocenění za 110 tisíc 

prodaných nosičů se hrou České nebe.“
42 „Před dvěma lety (pozn. autora 2013) 

převzalo Divadlo Járy Cimrmana od Supraphonu multiplatinovou desku  
za milion prodaných zvukových nosičů.“

43  
S popularitou také samozřejmě souvisí délka působnosti těchto souborů. 

DJC hraje od roku 1967 až dodnes, a to téměř bez přestávek (ty nastaly  
pod tlakem minulého režimu). Salón Cimrman

44 vznikl až roku 1980 a „měl 

pauzu“ v letech 1991–1998. Od roku 1998 pak na veřejnosti vystupoval asi 

další dva roky. Vystoupení Salónu Cimrman se navíc skládala jen z přednášek  

                                                 40 MAFRA, a. s. iDNES.cz: Cimrmani jsou platinoví i zlatí [online]. © 1997–2017 [cit. 2017-04-09]. Dostupné na WWW: http://kultura.zpravy.idnes.cz/cimrmani-jsou-platinovi-i-zlati-dn6-/divadlo.aspx?c=A050310_183633_divadlo_kot. 41 Myšleno Svěrák se Smoljakem. 42 MAFRA, a. s. iDNES.cz: Cimrmanovo České nebe na DVD [online]. © 1997–2017 [cit. 2017-04-09]. Dostupné na WWW: http://kultura.zpravy.idnes.cz/cimrmanovo-ceske-nebe-na-dvd-dpw-/divadlo.aspx?c=A110209_093246_divadlo_ob. 43 MAFRA, a. s. iDNES.cz: Cimrmani jsou platinoví i zlatí [online]. © 1997–2017 [cit. 2017-04-09]. Dostupné na WWW: http://kultura.zpravy.idnes.cz/cimrmani-jsou-platinovi-i-zlati-dn6-/divadlo.aspx?c=A050310_183633_divadlo_kot. 44 EMPRESA MEDIA, a. s. Týden.cz: Vychází nahrávky Salónu Cimrmana, konkurence Smoljaka [online]. © 2006 [cit. 2017-03-09]. Dostupné na WWW: http://www.tyden.cz/rubriky/kultura/vychazi-nahravky-salonu-cimrman-konkurence-smoljaka_188074.html.  
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a hudebních vystoupení, chyběly jim tedy „rekonstrukce Cimrmanových her“, 
které jsou typické pro DJC. 

Při stanovování kánonu jsem se dále musela rozhodnout, zda chci  
do kánonu zahrnout všechna díla, v nichž se objevuje postava Járy Cimrmana, 
a která byla zároveň stvořena Svěrákem a/nebo Smoljakem. Jednoduše řečeno, 

zda do kánonu zařadím divadelní hry i/nebo filmy. Nakonec jsem se rozhodla 
pouze pro hry. Jedním z důvodů je ten, že filmové scénáře do jisté míry čerpají 

z již existujících her a postav. Například ve filmu Rozpuštěný a vypuštěný
45 

z roku 1984 se objevuje postava inspektora Trachty, která se zrodila v roce 
1970 ve hře Vražda v salónním coupé. Dalším důvodem pro nezařazení filmů 

do kánonu je fakt, že Cimrman byl prvotně stvořen pro divadelní prkna 

(respektive pro rozhlasovou hru Vinárna U Pavouka a následně pro divadelní 

prkna, na kterých se ale teprve skutečně „zabydlel“). 
Časové hledisko bylo posledním měřítkem, které jsem při sestavování 

kánonu brala v potaz. Úzce souvisí s již zmiňovanou popularitou. Zajímalo mě 

tedy, zda jsou divadelní hry dvojice Svěrák – Smoljak populární i v dnešní 

době. Zde mi opět posloužily již výše uvedené informace o vysokém  
a úspěšném prodeji zvukových i audiovizuálních nosičů i informace uvedené 

na oficiálních stránkách Žižkovského divadla Járy Cimrmana. „Dnes hrají 

deset až patnáct představení do měsíce a bývá beznadějně vyprodáno  
po prvním dnu předprodeje.“

46 V repertoáru divadla se navíc hraje každá 

                                                 45 POMO Media Group. Česko-Slovenská filmová databáze: Rozpuštěný a vypuštěný [online]. 

© 2001–2017. [cit. 2017-03-10]. Dostupné na WWW: http://www.csfd.cz/film/8544-rozpusteny-a-vypusteny/prehled/.  46 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3. Žižkovské divadlo Járy Cimrmana: Cimrmani [online]. © 2017. [cit. 2017-03-10]. Dostupné na WWW:  https://www.zdjc.cz/56/o-divadle/historie/cimrmani.  
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z patnácti her stvořených tandemem Svěrák – Smoljak. A právě tyto hry 

považuji za cimrmanovský kánon.  
Cimrmanovský kánon (název, rok vzniku): 
 Akt, 1967 
Vyšetřování ztráty třídní knihy, 1967  
Hospoda Na mýtince, 1969 
Vražda v salonním coupé, 1970 
Němý Bobeš, 1971 
Cimrman v říši hudby, 1973 
Dlouhý, Široký a Krátkozraký, 1974 
Posel z Liptákova, 1977 
Lijavec, 1982 
Dobytí severního pólu, 1985 
Blaník, 1990 
Záskok, 1994 
Švestka, 1997 
Afrika, 2002 
České nebe, 2008 
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Představení kanonických her se skládají ze semináře, po kterém 

následuje přestávka a následně samotná hra. Seminář vždy úzce souvisí s hrou 
samotnou, pouze Akt je v tomto ohledu specifický a nijak na něj hra 

nenavazuje. Akt byla první hra, kterou DJC hrálo, a seminář vlastně vznikl 

z nouze, jelikož J. Šebánek nestihl v termínu dodat svou hru (původně se měly 
hrát dvě jednoaktové hry). Nakonec se ukázalo, že tento koncept má úspěch,  
a tak se od té doby tvořily hry vždy spolu se semináři, a představení tak dostala 

ustálenou podobu.  
V tomto ohledu se vymyká pouze hra Němý Bobeš, kde se seminář  

se hrou neustále prolínají. Lehce pak z tohoto konceptu vybočuje i hra Záskok, 
kdy je představení rozděleno na část A – besedu, část B – předehra  
a část C – samotná hra. Druhou výjimkou z pravidla je hra Posel z Liptákova, 
kdy se představení skládá dokonce ze čtyř částí: z besedy, na kterou plynule 
navazuje hra Posel světla, po přestávce pak nastává další beseda a hra Vizionář. 

 
2.3b Patří Jára Cimrman do českého literárního kánonu? 
„V (českém) prostředí má již tradičně chápání a vymezení literárního 

kánonu i své konsekvence didaktické. … Školní literární kánon je často 

definován pomocí hledisek mimouměleckých, tedy mimo(literárně) estetických 

(hlediska ryze historická či historicko-vzdělávací, kvality národně 

reprezentativní, národně uvědomovací, různá hlediska ideologická atp.),  
a otázka jeho vymezení je tedy rovněž navýsost mnohotvárná.“

47 

                                                 47 BUČKOVÁ, T. et al. Canon: otázky kánonu v literatuře a vzdělávání. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2975-9, s. 7.  
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„Škola je bezesporu jednou z klíčových institucí, jež se na utváření  
a modifikaci literárního kánonu podílí. Jejím prostřednictvím společnost 

udržuje povědomí o kánonu v nejširší populaci, činí z něj měřítko estetických  
a etických hodnot i základ pro vědomí národní identity.“

48 
Většina z nás se s literárním kánonem

49 setkala zejména na střední 

škole, a to hlavně při přípravě k maturitní zkoušce. S novou státní maturitní 

zkouškou byl v této souvislosti Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

České republiky roku 2011 vydán nový kánon literatury, ten ale: „… přestal 

platit s aktualizací katalogů požadavků ke zkoušce z českého jazyka  
a literatury. Dle katalogů (schválených MŠMT v dubnu 2014) sestavuje seznam 

literárních děl sama škola. … Vůči centrálně stanovenému kánonu se krátce  
po jeho zveřejnění zdvihla vlna odporu zejména v řadách vyučujících češtiny, 

navíc byla role kánonu ve sdělovacích prostředcích doslova démonizována.“
50  

V tomto kánonu s krátkou dočasnou působností se Jára Cimrman 
neobjevil, přesto se vyskytují školy, které některou z patnácti her do svého 

kánonu zařazují. Loni tak například učinilo vedení gymnázia v Havlíčkově 

Brodě
51

, které svým studentům zadalo k maturitní zkoušce k přečtení hru 

                                                 48 BUČKOVÁ, T. et al. Canon: otázky kánonu v literatuře a vzdělávání. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2975-9, s. 12. 49 Ve slova smyslu, jak jej definuje Slovník cizích slov. In: KLIMEŠ, L. Slovník cizích slov. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2010. ISBN 978-80-7235-446-7. 50 CERMAT. Nová maturita: Český jazyk a literatura [online]. © 2010 [cit. 2016-12-01]. 
Dostupné na WWW: http://www.novamaturita.cz/cesky-jazyk-a-literatura-1404033963.html.  51 ROJKA, J. Gymnázium Havlíčkův Brod: Státní maturita z češtiny pro rok 2015/2016: 

aktualizovaná podoba kánonu [online]. © 2016 [cit. 2016-12-01]. Dostupné na WWW: http://www.ghb.cz/view.php?cisloclanku=2008100010.  
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Záskok. Navíc, úryvky z různých cimrmanovských her se pravidelně vyskytují 

i v čítankách
52 středních a základních škol.  

Znalost kanonických literárních a jiných uměleckých děl je považována 
za základ naší kulturní vzdělanosti. „Významnou hodnotou se též stává 

intertextualita – autor stejně jako interpret uměleckých i politických textů 

využívající citací, parafrází, vědomých i podvědomých aluzí na jiné texty.  
Do komunikace současně vstupuje i další vědomí souvislostí – 
interdiskurzivnost, to je vztažení textu k ustáleným žánrovým a stylovým 

vzorcům, nápodoba a současně i narušování tradičních způsobů vyjádření. 

Ožívá tak imitatio antické rétoriky, výrazový prostředek, který se stává 

komunikační hrou i komunikační strategií zároveň.“
53 

Na začátku předchozí kapitoly tvrdím, že mnou stanovený kánon si 

neklade žádné ambice, přesto se domnívám, že Jára Cimrman do českého 

literárního, potažmo školního, kánonu patří. „Do kánonu vede cesta pouze přes 

estetickou sílu, což je v první řadě amalgám spojující dokonalé zvládnutí 

obrazného jazyka, originalitu, ostrost postřehu, vědění a jazykového 

bohatství.“
54  

 
 

                                                 52 VLTAVA LABE MEDIA, a. s. Znojemský Deník.cz: Cimrman byl i na Znojemsku. Důkazy 

chybí [online]. © 2005–2017 [cit. 2017-01-15]. Dostupné na WWW: http://znojemsky.denik.cz/zpravy_region/cimrman-byl-i-na-znojemsku-dukazy-chybi-20141021.html.  53 KRAUS, J. Rétorika v evropské kultuře i ve světě. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-2001-5, s. 13. 54 BLOOM, H. Kánon západní literatury: knihy, které prošly zkouškou věků. Praha: Prostor, 2000. ISBN 80-7260-013-3, s. 40. 
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3. Fikční svět 
V této kapitole nastíním, jak fungují literární fikční světy a jak funguje 

Cimrmanův fikční svět. Nejedná se o vyčerpávající rozbor Cimrmanova 

fikčního světa, ale předkládám zde několik typických znaků Cimrmanova 

světa, které dokládám na úryvcích z kánonu.  
 
3.1 Co je fikční svět 
V této kapitole se zabývám definicemi a pochopením fikčního světa, 

potažmo Cimrmanova fikčního světa. Některé teorie a domněnky pak 

dokládám na citovaných úryvcích z kanonických her. 
Literární fikce je pojem, „… který označuje umělé světy znázorněné 

literárními texty i tyto texty samotné. Pomáhá tak odlišit literaturu  
od skutečnosti/fakticity, historie, dokumentu. … Za rozhodující znak, jímž se 

fikční svět liší od světa reálného, je považována jeho sémantická neúplnost.  
Ani ten nejúplnější fikční svět nemůže poskytnout odpověď na všechny otázky 

související s jeho tématem.“
55  

„Fikční světy nepodléhají požadavkům pravděpodobnosti, pravdivosti 
nebo hodnověrnosti; jsou tvarovány historickým proměnnými faktory, jako jsou 
umělecké cíle, normy typu a žánru, dobové a individuální styly.“56  

 
                                                 55 PETERKA, J. Teorie literatury pro učitele. Jíloviště: Mercury Music & Entertainment, 2007. ISBN 978-80-239-9284-7, s. 50–51.  56 DOLEŽEL, L. Heterocosmica: fikce a možné světy. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0735-2, s. 33. 
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3.2 Cimrmanův fikční svět 
Cimrman – génius, který se neproslavil

57
, není jen název jedné z knih  

L. Smoljaka a Z. Svěráka, ale zároveň je to velice výstižná definice Cimrmana 

jakožto literární postavy. Zároveň je toto tvrzení samo o sobě natolik absurdní, 

že i celý fikční svět, ve kterém Cimrman „žije“ může být sice světem  
do značné míry uvěřitelným, přesto vždy nereálným a absurdním.  

Cimrmanův svět může dlouho budit dojem našeho reálného světa, 

dokud nejsme přesvědčeni o opaku různými absurditami, či lépe řečeno 

nápovědami, že se jedná o pouhou mystifikaci. Hranice mezi fiktivní  
a skutečnou událostí je u JC opravdu tenká. Tyto události se totiž neustále 

střetávají a proplétají, čímž ale dodávají celému JC světu plastičnost  
a uvěřitelnost. 

Ve světě literární fikce je možné vše. Tak může být Cimrman přítelem 

A. Einsteina a F. Kafky a může radit J. V. Sládkovi, jak dokončit slavnou 

báseň Lesní studánka. Postavy převzaté z našeho světa bývají ale často 

zredukované na „… pedagogické minimum … Tato redukce vyrovnává rozdíly 

mezi postavami historickými, legendárními, literárními a samotným Járou 

Cimrmanem.“58 Jako příklad uvádím ukázku
59 ze hry Záskok: 

„Dnešní představení vás zavede na začátek minulého století, do časů, 

kdy Jára Cimrman jako principál herecké společnosti Lipany putoval od štace 

ke štaci, aby venkovskému publiku přitažlivou divadelní formou poskytoval 

                                                 57 SMOLJAK, L.; SVĚRÁK, Z.; WEIGEL, J. Jára Cimrman: génius, který se neproslavil. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2762-9. 58 CIMRMAN, J.; SMOLJAK, L.; SVĚRÁK, Z. Hry a semináře: úplné vydání. Praha: Paseka, 2009. ISBN 978-80-7185-973-4, s. 15.  59 U delších citací kanonických textů a ukázek fanouškovské tvorby uvádím tyto citace tmavě 

šedou barvou a zarovnané na střed, aby příliš nesplývaly se samotným textem práce. 
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zábavu a poučení. Kromě her vlastních nabízel také českou klasiku i světový 

repertoár.  
Pokusme se na základě kusých svědectví pamětníků a obecních kronik 

vystopovat, čím byl Cimrmanův kočovný divadelní podnik zvláštní. 
Především to byl malý počet herců. V době největšího zájmu publika 

měl šest členů. Pokud Cimrman uváděl hru vlastní, počítal s omezeností 

souboru již při psaní. Horší bylo, když chtěl uvést náročnější kus z cizího pera. 

Jeho divadelní družina se stala pověstnou právě tím, jak důmyslně se dokázala 

s tímto úkolem vypořádat. Po prohraném sporu s Ladislavem Stroupežnickým, 

jehož Furianty sehrál ve třech lidech, zvolal Cimrman na odchodu ze soudní 

síně: ‚Vaši Naši Furianti mi můžou být ukradení!‘ A od této chvíle se zásadně 

věnoval autorům zahraničním nebo bezpečně mrtvým. Odvážně například snížil 

počet sester v Čechovově hře na jednu, Alibabu a čtyřicet loupežníků úspěšně 

uváděl pod názvem Samotář Alibaba.“
60 

 
„Žádný narativní svět nemůže být zcela a naprosto nezávislý na světě 

reálném, nemohl by totiž vymezit maximální a konzistentní stav věcí tak, že by 

pro něj pořídil veškeré vybavení individui a vlastnostmi ex nihilo.“
61  

Na mísení reálných faktů s fikcí existují v literární teorii různé názory. 

Já se přikláním k teorii62, jež tvrdí, že fikční a faktické entity jsou rozdílné. 

Tuto teorii zastává např. R. Ronenová, která se odvolává na filozofa  
T. Parsonsa, a která tedy označuje fikční entity jako domácí, a naopak faktické 

                                                 60 CIMRMAN, J.; SMOLJAK, L.; SVĚRÁK, Z. Hry a semináře: úplné vydání. Praha: Paseka, 2009. ISBN 978-80-7185-973-4, s. 403. 61 UMBERTO, E. Lector in fabula: Role čtenáře aneb Interpretační kooperace v narativních textech. Praha: Academia, 2010. ISBN 978-80-200-1828-1, s. 159. 62 RONENOVÁ, R. Možné světy v teorii literatury. Brno: Host, 2006. ISBN 80-7294-180-1,  s. 146. 
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entity jako přistěhovalé. Přistěhovalé entity můžou být považovány za úplné. 

Zatímco Cimrman je entitou domácí, tak např. Jan Neruda (ve hře Němý 

Bobeš
63

) je entitou přistěhovalou. Entitou faktickou, která je z „našeho“ světa. 

Poznáme jej tak, že se autoři opírají o skutečné reálie z Nerudova života. 

Parsons tvrdí, že přistěhovalé entity „… jsou korelovány s reálnými entitami,  
a tudíž jsou úplné.“

64  
Častým námětem kanonických her i seminářů je národní obrození  

a vlastenecké povzbuzování. Ale jsou zde i hry v kontrastu s tímto motivem, 

např. hra Dlouhý, Široký a Krátkozraký, kdy se jedná o pohádku pokřivenou 

světem dospělých. Ale právě pohádky byly jedním z pokladů národní lidové 

slovesnosti, ke které se obrozenci obraceli. Dalším kontrastem je pak hra 

Blaník, kde autoři polemizují s národním mýtem o rytířích skrytých v hoře 

Blaník.  
Cimrmanův svět by se dal označit za přirozený svět (fyzikálně možný), 

ale není to svět plně se řídící časem a zákonitostmi našeho skutečného světa,  
i když tento dojem záměrně vzbuzuje – více o tom pojednávám v následující 

kapitole Mystifikace. Cimrman je hlavně prostředek k zábavě, která má daná 

svá specifika a své typické podoby a mystifikační postupy. Cimrmanův fikční 

svět je poměrně dosti volný a dává plno prostoru k nové tvorbě. Do jisté míry 

je tedy Cimrmanův svět spíše koncepce, způsob přemýšlení a způsob tvoření 

tohoto světa, kdy se fiktivní postava JC zasazuje do smyšlených i skutečných 

historických události. Cimrman je způsob, cesta, možnost a myšlenka, která se 

dá donekonečna obměňovat, doplňovat, upravovat. 
                                                 63 Viz ukázka z této hry v kapitole 4.2 Mystifikační postupy, s. 37–38. 64 RONENOVÁ, R. Možné světy v teorii literatury. Brno: Host, 2006. ISBN 80-7294-180-1,  s. 146.   
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Jára Cimrman má ve svém „životopisu“ plno „hluchých míst“. Tušíme 

jen některé povahové rysy, střípky z dětství a soukromého života, nejvíce pak 

víme o jeho tvorbě. Což dává velký prostor k tomu, aby si každý mohl  
do Cimrmanova „životopisu“ vložit něco svého.  

Alespoň několik (kanonických) údajů z Cimrmanova „životopisu“ zde 

pro demonstraci uvedu. Jára Cimrman je syn českého krejčího a rakouské 

herečky. Tento český Rakušan má mnoho přídomků: světoběžník, vynálezce, 

gynekolog-samouk, konstruktér atd. K jeho povahovým rysům se řadí 

například pracovitost, vynalézavost, nezlomnost ducha, originálnost. Typickým 

rysem je i jeho nenávist k monarchii a nepochopení ostatními. Je to zkrátka 

český génius z přelomu 19. a 20. století, který se neproslavil. Tyto povahové 

rysy jsou dané, stejně tak jako doba, ve které zhruba žil.     
Neexistuje jediná fotografie či jiná obrazová předloha, na které by byl 

zblízka věrně zpodobněn. Cimrmanova busta byla strhána kloboučníkovou 

činností (a to v besedě ke hře Akt). Sochař Trtílek pak tuto bustu „restauroval“, 

a tak nyní máme 136 možných podob (respektive siluet) Járy Cimrmana. Ty se 

pak např. objevují na poštovních známkách
65.  

Od Cimrmanova světa tvořeného v kanonických hrách se někdy 

odvracejí sami autoři – např. ve filmu Jára Cimrman ležící, spící
66. V tomto 

filmu postava představující průvodkyni po Liptákově tvrdí, že se Cimrman cítil 

být spíše Čechem než Rakušanem, ale že na to nejsou žádné důkazy. Ve hře 

                                                 65 ČESKÁ POŠTA. Česká pošta: Pošta oslavila génia Járu Cimrmana, vynálezce kruhové 

známky [online]. © 2016. [cit. 2017-04-28]. Dostupné na WWW: https://www.ceskaposta.cz/-/posta-oslavila-genia-jaru-cimrmana-vynalezce-kruhove-znamky. 66 POMO Media Group. Česko-Slovenská filmová databáze: Jára Cimrman ležící, spící 
[online]. © 2001–2017. [cit. 2016-08-21]. Dostupné na WWW: http://www.csfd.cz/film/8541-jara-cimrman-lezici-spici/prehled/.  
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Akt zastávají autoři stejný názor, ale mají pro své tvrzení důkaz,  
a to rukopisnou pozůstalost, ve které Cimrman „… výslovně prokazuje touhu 

‚uvidět svou vlast – Böhmen‘.“67   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 67 CIMRMAN, J.; SMOLJAK, L.; SVĚRÁK, Z. Hry a semináře: úplné vydání. Praha: Paseka, 2009. ISBN 978-80-7185-973-4, s. 24.  
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4. Mystifikace 
V této kapitole se zaměřuji na vysvětlení pojmu mystifikace, sleduji 

mystifikační postupy, které autoři JC využívají. V závěru pak nastiňuji roli  
a důležitost grafiky pro věrohodnost cimrmanovské mystifikační hry. 

 
4.1 Co je mystifikace 
V předchozí kapitole jsem se věnovala literární (iluzivní) fikci. Ta se 

ale může přesouvat do další polohy, kterou je mystifikace. Lexikon literárních 

pojmů
68 uvádí, že mystifikace je „… záměrné uvedení čtenáře v omyl. 

Zpravidla se tak děje z žertu, nebo také z důvodů ideologických. … Autor si 
proto volí různé typy pseudonymů, uvádí na scénu smyšleného autora, maskuje 

okolnosti, dobu a prostor vzniku díla.“
69 „Zcela specifického druhu je 

mystifikace v případě záhadného všeuměla Járy da Cimrmana, stvořeného 

Jiřím Šebánkem a Zdeňkem Svěrákem v roce 1966.“
70  

Cimrmanovská mystifikace vznikla právě z žertu. Své kořeny má ale již 

v rozhlasovém pořadu Z. Svěráka a J. Šebánka: „Pořad Vinárna U Pavouka 

využil absence vizuálna v rozhlase k mystifikaci za účelem humoru.“
71  

O nadšených posluchačích pak J. Šebánek říká: „Nikdo z nich (pozn. autora 
posluchačů) nám neměl za zlé, že zpočátku naletěl, například i Jan Werich,  

                                                 68 PAVERA, L.; VŠETIČKA, F. Lexikon literárních pojmů. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. ISBN 80-7182-124-1. 69 Tamtéž, s. 239.  70 Tamtéž, s. 240.  71 SVĚRÁK, Z.; ŠEBÁNEK, J.; VONDRÁČEK, J. Vinárna U pavouka: výbor scénářů a textů 

stejnojmenného rozhlasového pořadu. Praha: Radioservis, 1998. ISBN 80-86212-01-7, s. 7. 
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jak sám přiznal, a teprve časem prokoukl, že ty živé – přímé přenosy jsou  
ve skutečnosti mazanou fikcí, precizně připravovanou mystifikací.“

72  
Mystifikace může mít podobu účelovou a neužitnou. „V případě 

účelové má mít z mystifikace prospěch (v jakékoli formě) buď osoba 

mystifikující, nebo jakákoli jiná … Neužitná verze pak slouží jen tvůrčímu 

potěšení iniciátora. Společným jmenovatelem je prázdnota, jejíž naplnění 

mystifikátor předstírá.“73  
Jiří Vondráček o mystifikaci říká: „Vztah reality a fikce tvoří stěžejní 

kategorii mystifikace: mystifikací je fikce vydávána za realitu. Prezentování 
neexistující skutečnosti vážným způsobem, tak jako by existovala, je tudíž 
mystifikací, která však neslouží k napálení nějaké osoby nebo veřejnosti,  
… nesměřuje k podvodu, jako tomu bývá v běžném životě, ale ke vzniku  
a uplatnění zábavních, herních situací. Mystifikaci tohoto druhu lze označit 

jako hru na skutečnost.“74 „Mystifikaci lze považovat za intelektuální 

mimetickou hru. … Tak jako další hry v sobě zahrnuje předpoklad odhalení,  
tj. metakomunikační potvrzení hernosti.“75  

Mystifikace je tedy hra, kterou autoři „na nás hrají“ a my – diváci  
na jejich hru rádi přistupujeme. Čímž se spolupodílíme na jejím vytváření  
a stáváme se její součástí. „Část Cimrmana“ je ale s největší pravděpodobností 

                                                 72 SVĚRÁK, Z.; ŠEBÁNEK, J.; VONDRÁČEK, J. Vinárna U pavouka: výbor scénářů a textů 

stejnojmenného rozhlasového pořadu. Praha: Radioservis, 1998. ISBN 80-86212-01-7, s 8. 73 BRIKCIUS, E. Útěcha z mystifikace. Praha: Český spisovatel, 1995. ISBN: 80-202-0586-1, s. 10.  74 SVĚRÁK, Z.; ŠEBÁNEK, J.; VONDRÁČEK, J. Vinárna U pavouka: výbor scénářů a textů 

stejnojmenného rozhlasového pořadu. Praha: Radioservis, 1998. ISBN 80-86212-01-7, s. 199.  75 KRAUSOVÁ, L. Mystifikace jako literárněvědný problém. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Philologica, sv. 91. Studia bohemica, sv. 10. Olomouc: VUP, 2007, s. 307.   
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míněna vážně. Kde je ale hranice, kde končí humor a začíná serióznost, si musí 

každý divák vybrat sám. 
 
4.2 Mystifikační postupy 
Cimrmanovská fikce je ukázkou takzvané iluzivní fikce. J. Peterka píše, 

že autor „… iluzivního textu si přeje, aby se jeho tvrzením věřilo, zakrývá nebo 

alespoň nezdůrazňuje akt vymýšlení. Hojně proto napodobuje formy věcné 

komunikace jako historické pojednání, reportáž, deník, dopis, paměti, 

životopis, autobiografie, cestopis, nalezený rukopis. … Zvláštním případem 

autentifikované iluzivní fikce jsou literární mystifikace (např. scény ze života 

českého génia Járy Cimrmana).“
76  

Tyto postupy sledujeme napříč všemi kanonickými texty. 

Cimrmanologové během svých pseudovědeckých seminářů pojednávají  
o faktech souvisejících s životem a tvorbou Járy Cimrmana. Už jen sama 

nápodoba vědeckého semináře je jedním z mystifikačních postupů.  
Na „odborných“ seminářích ke hrám JC tak herci vystupují v rolích vědců, 

jimž byly pro tyto potřeby přiděleny různé akademické tituly, ale zároveň 

vystupují pod svým pravým občanským jménem. Přikládám zde ukázky  
ze semináře ke hře Akt a následně ze semináře ke hře Posel z Liptákova, kde 
lze pozorovat zároveň několik výše zmiňovaných mystifikačních postupů 

(jedná se o nápodobu vědeckého symposia a reportáž): 
„Vážení přátelé, dobrý večer. 

                                                 76 PETERKA, J. Teorie literatury pro učitele. Jíloviště: Mercury Music & Entertainment, 2007. ISBN 978-80-239-9284-7, s. 52. 
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Připadl mi milý úkol přivítat vás na dnešním představení věnovaném 

životu a dílu donedávna ještě neznámého českého génia Járy da Cimrmana. … 

Vědecké symposium, které předchází hře Akt … vám poskytne ty nejzákladnější 

cimrmanologické poznatky.“77  
 

„Rozhodli jsme se proto vyslat do Liptákova kompletně vybavený tým, 

který by provedl výzkum kraje Cimrmanova stáří. Rozdělili jsme se do dvou 

skupin. První skupinu – pro jednoduchost ji budeme nazývat skupinu A – jsem 
vedl já a jejími dalšími členy byli kolega Brukner a doktor Petiška. Jeli jsme 

v mém voze Škoda 100 L se standardním vybavením a s radiálními 

pneumatikami.“78 
 Dále pak herci citují místní liptákovskou kroniku, předčítají dopisy, 

které si vyměňoval JC s dalšími postavami – např. se Stroupežnickým, 
Einsteinem atd. Divákům pak pouštějí audio záznamy pamětníků (traktorista  
ve hře Blaník atp). Cimrmanologové pak v Liptákově pod podlahou nalézají 

Cimrmanovo pedagogické dílo. Formou reportáže přibližují divákům výjezd  
do Liptákova (seminář ke hře Akt). V pamětech ředitele solnohradské trestnice 
Friedricha Nachtigala dokumentují ve hře Vražda v salónním coupé, jak 
vzorným vězněm Cimrman byl. 

„Nuže, a tento člověk strávil nad stránkami místní kroniky řadu hodin  
a tam jsem na straně 235 našel tento zápis z roku 1902: ‚Zima byla letos tuhá, 

                                                 77 CIMRMAN, J.; SMOLJAK, L.; SVĚRÁK, Z. Hry a semináře: úplné vydání. Praha: Paseka, 2009. ISBN 978-80-7185-973-4, s. 21. 78 Tamtéž, s. 252.  



 37   
 
 

léto horké, ale nikoli suché. Stav dobytka oproti minulému roku nezměněn. 

Méně krav, zato více volů. Také sviní je letos dost.‘“
79 

 
Autoři dávají k rozeznání mystifikace různé nápovědy, ale pro správné 

dekódování všech mystifikačních prostředků je zapotřebí divákova sečtělost  
a určitý historicko-kulturní nadhled. Brikcius tyto nápovědy označuje 

termínem mystifikační indikátory. Mystifikační indikátor je jedním ze 
základních prvků nové formy mystifikace. Je hlavním zdrojem estetického 

účinku mystifikace, jejíž odhalení recipientem je přímou součástí autorské 

intence.80  
Autoři JC často tvoří mystifikaci a vtipy tak, že i když divák není 

schopen dekódovat naprosto vše, stále se může bavit. Někdy je ale správná 

dešifrace nezbytná k pochopení celého vtipu. 
V následující ukázce ze semináře ke hře Němý Bobeš uvádím právě 

takový příklad, kdy je potřeba divákova hlubší znalost české literatury, neboť 

autoři zde narážejí na Nerudova díla jako Balada o Polce, Jen dál  
a O té parolodi. Dále je zapotřebí vědět, že se Neruda v novinách (právě často 

v Národních listech) podepisoval značkou trojúhelníku. Nalezneme zde  
i narážku na literárního historika Felixe Vodičku. 

„Při rekonstrukci hry Němý Bobeš jsme se mohli opřít o několik 

dobových svědectví. K nejdůležitějším patří divadelní kritika uveřejněná 

v Národních listech v květnu roku 1891 a podepsaná trojúhelníkem. Položme si                                                  79 CIMRMAN, J.; SMOLJAK, L.; SVĚRÁK, Z. Hry a semináře: úplné vydání. Praha: Paseka, 2009. ISBN 978-80-7185-973-4, s. 254.  80 KRAUSOVÁ, L. Mystifikace jako literárněvědný problém. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Philologica, sv. 91. Studia bohemica, sv. 10. Olomouc: VUP, 2007, s. 299. 
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otázku, kdo se pod touto podivnou šifrou skrývá. My se domníváme, že autorem 

této kritiky – a to vás možná překvapí – je sám Jan Neruda. Předložili jsme 

svou domněnku znalci Nerudova díla profesoru Felixi Vodičkovi a ten byl 

naším objevem doslova ohromen. … Nerudova kritika nese název ‚S vraným 

koněm do Vraného‘. Přečteme si ji: … v Oujezdské bráně málem jsme se srazili 

s kočárem polské hraběnky Klotowské. Včas jsem ji zahlédl a zvolal na vozku: 
‚Polka jede! Polka jede!‘ … Mým cílem byl však hostinec jiný … kde se toho 

večera mělo konati představení kočující herecké společnosti pana Jaroslava 

Cimrmana. Proto jsem zastávku odmítl a kočího pobídl: ‚Dál. Jen dál!‘“
81  

 
Mystifikace JC se odehrává primárně na jevišti, ale od poloviny 

sedmdesátých let minulého století i prostřednictvím různých audionahrávek
82, 

později i video-nahrávek, tištěných textů i online textů. Nejprve tedy Cimrman 
vstoupil do našich životů skrze rozhlas v pořadu Vinárna U Pavouka, 
pokračoval v Divadle Járy Cimrmana, pak k nám v roce 1969 promluvil 
prostřednictvím krátkometrážního filmu Stopa vede do Liptákova

83, 
následovaly gramofonové desky a kazety s audionahrávkami, následně pak  
i videonahrávky na VHS a časem samozřejmě i na CD, DVD a nakonec  
i v online prostředí. Cimrman ale překračuje mediální hranice dál, 
s cimrmanovskou mystifikací se tak můžeme setkat i venku na ulicích nebo 

                                                 81 CIMRMAN, J.; SMOLJAK, L.; SVĚRÁK, Z. Hry a semináře: úplné vydání. Praha: Paseka, 2009. ISBN 978-80-7185-973-4, s. 162.  82 SUPRAPHON: Divadlo Járy Cimrmana – první nahrávka [online]. © 2017 [cit. 2017-04-15]. 
Dostupné na WWW: https://www.supraphon.cz/historie-spolecnosti/193-divadlo-jary-cimrmana-prvni-nahravka.  83 Česká televize: Stopa vede do Liptákova [online]. © 1996–2017 [cit. 2017-03-06]. Dostupné na WWW: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1064347101-stopa-vede-do-liptakova/26953131374/.  
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třeba na rozhlednách. Více o těchto Cimrmanových stopách hovořím v páté 

kapitole Fanouškovská aktivita, participace a produsage. 
 
4.3 Mystifikace – grafika  
K Divadlu Járy Cimrmana patří i jistá specifická grafika a „dobové“ 

fotografie. Nyní bych se ráda krátce věnovala právě fotografiím. Inspiračním 

zdrojem byl pro autory časopis Český svět
84

, což konstatuje i L. Smoljak: 
„Když jsme začínali, objevil jsem v antikvariátu několik svázaných ročníků 

obrázkového časopisu Český svět. Byl to vlastně náš první časopis, který 

vyrukoval s reportážními fotografiemi. Prostě s obrázky, čím se lidi bavili, jaké 

vymýšleli hlouposti, které považovali za vynálezy.“
85 Český svět byl 

společenský časopis, ilustrovaný čtrnáctideník, který vznikl roku 1904. 
Fotografie z tohoto časopisu se používají například v programech 

k jednotlivým hrám. V souborném vydání Jára Cimrman – génius, který se 

neproslavil86 z roku 2009 se fotografie významně podílejí na konstituování 

mystifikace. Nalezneme zde fotografie různých reálií doplněné o komentáře 

autorů.  
Nejen fotografie podkreslují Járu Cimrmana. DJC užívá jednotný font 

písma, kulisy a kostýmy mají také svá specifika. Grafika je často inspirována 

dobou, ve které Cimrman žil – tedy zejména secesí. Kostýmy též odpovídají 

                                                 84 Český svět. Praha: Karel Hipman, 1904–1929. 85 MAFRA, a. s. iDNES.cz: Svěrák & Smoljak: čtyřicet let spolu díky Cimrmanovi [online]. © 1997–2017 [cit. 2017-03-08]. Dostupné na WWW: http://kultura.zpravy.idnes.cz/sverak-smoljak-ctyricet-let-spolu-diky-cimrmanovi-fwr-/divadlo.aspx?c=A080924_113951_divadlo_kot. 86 SMOLJAK, L.; SVĚRÁK, Z.; WEIGEL, J. Jára Cimrman: génius, který se neproslavil. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2762-9. 
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době, kdy „Cimrman své hry psal“. Výjimkou je první hra Akt, která je 

zasazena do moderní doby. 
Grafiku DJC má na starosti Jaroslav Weigel se synem Michalem, kteří 

jsou oba několik desítek let členy souboru. Všechny grafické detaily 
podbarvují celý Cimrmanův svět a dodávají mu na osobitosti i plastičnosti.   
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5. Fanouškovská aktivita, participace a produsage 
Jára Cimrman je postava tvárná, s každou další hrou a seminářem 

vzniká tak trochu nový a jiný Cimrman. Cimrmana tak lze donekonečna znovu 

a znovu utvářet, což dokazují nejen tvůrci sami v každé nové hře, ale  
i fanoušci a jimi generovaný obsah. 

Fanouškovská tvorba a participace je uskutečnitelná relativně snadno.  
O Cimrmanovi toho moc nevíme, máme o něm spíše jen představu a několik 

informací – které se vesměs napříč kánonem nemění. Celkem jednoduše tak lze 
Cimrmana „rozšiřovat novými objevy“. Za kanonické můžeme považovat 

některé informace – jako místo narození, jména rodičů, přibližné období, kdy 

JC žil atp., ale stačí „udělat nový objev“ a vše může být jinak. Stačí, když 

některý z cimrmanologů „vypátrá“ další informace, následkem čehož se  
i kanonické věci můžou změnit. Jak ale bude v této kapitole patrné, fanoušci 

tato základní kanonická fakta většinou nemění, ale naopak rozšiřují a doplňují 

cimrmanovskou mystifikaci a Cimrmanův svět novými poznatky. 
 Během výzkumu jsem nenarazila na pokusy fanoušků „objevit“ novou 

Cimrmanovu hru. Nalezla jsem ale některé texty kratšího rozsahu, které se 
snaží Cimrmanův svět rozšířit a které napodobují autorský styl psaní. Nicméně 

jak bude patrné v této kapitole, produsage a participace u Járy Cimrmana je 

specifická v tom, že probíhá napříč širokým mediálním spektrem,  
a v rozmanitých podobách. Zároveň bývá tvorba často podporována či 

organizována různými institucemi, někdy též dochází i k podpoře ze strany 
DJC.    
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5.1 Amatérská divadla 
„Amatérské divadlo, někdy též neprofesionální divadlo … je tvořeno  

a provozováno na neprofesionální bázi … rozhodujícími kritérii jsou pouze 

honorování za práci a zaměstnanecký status tvůrců divadla. Pojmenování 

amatérské (umění) pochází z lat. amare – milovat. Do češtiny vešlo přes 

románské jazyky a vžilo se ve významu ‚dělat něco z lásky k věci‘. … V oblasti 
divadla se navíc dosud užívají původní česká označení ochotník, ochotnické 

divadlo.“87 
Několik takových ochotnických divadel hrajících Cimrmanovy hry 

jsem objevila a budu se jim v této kapitole krátce věnovat. Nejprve ale odcituji 
Miloně Čepelku, který se vyjádřil k ochotníkům ve vztahu k autorským právům 

takto: „… když chce nějaké amatérské divadlo zahrát Cimrmanovu hru, mělo 

by se dovolit. Smějí odehrát premiéru plus dvě reprízy. Jinak by kazili existenci 

a renomé. Divadlo Járy Cimrmana, tedy autorská práva, zastupuje 

Aurapont.“88  
Nebýt těchto regulí, možná bychom se setkávali s ochotníky hrajícími 

Cimrmana častěji. Jako příklady ochotnického divadla hrajícího Járu 

Cimrmana zde uvedu jen několik souborů – např. soubor Jára Cimrman 

Revival, který se později přejmenoval na Cimrman Revival Sivice.89  

                                                 87 ZDEŇKOVÁ, M. et al. Základní pojmy divadla: teatrologický slovník. Praha: Libri, 2004. ISBN 80-7277-194-9 s. 19. 88 PALÁN, A.; ČEPELKA, M. Nedělňátko, aneb, S Cimrmanem v zádech. Praha: Vyšehrad, 2016. ISBN 978-80-7429-683-3, s. 189. 89 DČAD. Databáze českého amatérského divadla: Soubory: Jára Cimrman revival Pozořice / Cimrman revival Sivice [online]. © 2005 [cit. 2017-03-08]. Dostupné  na WWW: http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=soubor&id=18828. Pozn. Stránky 

archivovány Národní knihovnou ČR.  
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Na Youtube90 pak lze nalézt záznamy představení i dalších ochotníků, a to ze 

Světlé Hory.
91  

Ochotnická divadla hrající hry Járy Cimrmana nenajdeme jen v České 

republice, ale také v zahraničí – například v Polsku či v Německu, kde se hry 
hrají přeložené do příslušných jazyků.

92 V USA, konkrétně v Chicagu, pak 
můžeme spatřit ochotníky ze souboru DECH, respektive ze souboru Bohemia, 
kteří hrají pro místní českou menšinu v českém jazyce.93 

Ochotnických souborů věnujících se (nejen) Járu Cimrmanovi je více,  
a na Youtube lze nalézt několik záznamů ochotnických představení. Nyní se již 

ale budu věnovat tématu Jára Cimrman v anglickém překladu, které  
na ochotnická divadla plynule navazuje.  

 
5.2 Jára Cimrman v anglickém překladu 
Z počátku výzkumu jsem si kladla otázku, zda vůbec může Jára 

Cimrman, jehož humor je postaven z velké části na hře s jazykem, překročit 

hranice češtiny a přetransformovat se do světa složeného ze zcela jiného jazyka 

s odlišnými konotacemi a strukturou. Domnívala jsem se, že to možné není. 

Opak je pravdou.                                                   90 Dobytí severního pólu 2. část. In: Youtube [online]. 12. 06. 2013 [cit. 2017-04-28]. Dostupné na WWW: https://www.youtube.com/watch?v=Qg1vlG3NYD4. Kanál uživatele Vszkandera.  91 Obec Světlá Hora: Světelští ochotníci [online]. © 2017 [cit. 2017-03-08].  
Dostupné na WWW: http://www.svetlahora.cz/svetelsti-ochotnici.html.  92 Aura-Pont: Jára Cimrman uchvátil Německo [online]. © 2009 [cit. 2017-03-10]. Dostupné na WWW: http://www.aura-pont.cz/jara-cimrman-uchvatil-nemecko-p3670.html. 93 DČAD. Databáze českého amatérského divadla: Texty: 2006 Jára Cimrman je doma  
i v Chicagu, Plzeňský deník [online]. © 2005 [cit. 2017-03-08]. Dostupné na WWW: http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=txt&id=7023. Pozn. Stránky archivovány 

Národní knihovnou ČR.  
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Již několik let Cimrman překračuje východní státní hranice a své hry 

představuje na Slovensku, avšak v českém jazyce.
94 V roce 1986 se ale dostal 

až za železnou oponu – do Vídně, kde byl simultánně překládán do němčiny. 

Stalo se tak u příležitosti mezinárodního festivalu studentských divadel. Miloň 

Čepelka se k tomuto i k dalším zahraničním vystoupením vyjádřil v knize 
Nedělňátko aneb s Cimrmanem v zádech takto: „Akt jsme měli hrát česky, 

seminář číst německy nebo pomocí překladatele převádět. Když ředitel 
festivalu viděl, jak šustíme papíry, příšerně se rozčílil, co je to za divadlo. 

Pochopili jsme, že tam jsme omylem. Seminář jsme sice za pomoci překladatele 

Jaroslava Vozába, v té době už člena souboru, který uměl asi osm jazyků, 

zvládli, ale pak jsme se v zákulisí dohodli, že hru samu raději dávat nebudeme. 

Náš amatérský projev by v očích publika nezabral a styl humoru jakbysmet. 

Situaci jsme zachránili tím, že Karel Velebný odehrál se svou skupinou jazzový 

koncert. Díky němu jsme neodjížděli s ostudou, i když ani s vavřínem.“
95 Vídeň 

ale nebyla jedinou zahraniční metropolí, kde soubor DJC vystupoval. Hrálo se 

v Paříži, v Londýně, v Budapešti, v Berlíně a v Krakově. 
V současné době, tedy v roce 2017, se v DJC hrají dvě hry v anglickém 

překladu, a to v provedení souboru Cimrman Enghlish Theatre. Jedná se o hry 

Záskok (respektive The Stand In) a Dobytí severního pólu (respektive  
The Conquest of the North Pole).96 Premiéra

97 The Stand In proběhla  
                                                 94 PALÁN, A.; ČEPELKA, M. Nedělňátko, aneb, S Cimrmanem v zádech. Praha: Vyšehrad, 2016. ISBN 978-80-7429-683-3, s. 171. 95 Tamtéž, s. 172. 96 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3. Žižkovské divadlo Járy Cimrmana: Cimrman english theatre 
[online]. © 2017. [cit. 2017-03-10]. Dostupné na WWW:  https://zdjc.cz/repertoar/seznam/7/cimrman-english-theatre.  97 MAFRA, a. s. Lidovky.cz: Cimrman promluví anglicky. Britové nastudovali Záskok [online]. 

© 2017 [cit. 2017-04-12]. Dostupné na WWW: http://www.lidovky.cz/cimrman-promluvi-anglicky-britove-nastudovali-zaskok-p12-/kultura.aspx?c=A141024_144415_ln_kultura_rof. 
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v roce 2014. Překlady i inscenace byly autory odsouhlaseny a hry se odehrávají 

přímo v Žižkovském Divadle Járy Cimrmana.  
Nicméně fanoušci překládali cimrmanovské hry do angličtiny již dříve. 

Jedná se zejména o otitulkování videozáznamů divadelních představení. Tato 
představení s anglickými titulky lze nalézt na Youtube. Zajímavým případem 
fanouškovské participace je video98, kde v jeho první části pozorujeme část 

originálního videozáznamu semináře ke hře Záskok, a ve druhé části následuje 

inscenace hry v podání studentů Letní školy slovanských studií v Brně
99.  

„Jára Cimrman nepřestává dobývat svět. Nigerijský divadelní soubor 
nacvičil ve spolupráci s tamním českým velvyslanectvím Cimrmanovu hru 

Dobytí severního pólu. … Podle tiskové zprávy českého velvyslanectví si 

divadelní soubor Jos Repertory Theatre s tématem poradil velmi dobře. 

Představení ve velkém sále budovy Merit House v Abuji shlédlo 180 lidí  
a setkalo se s úspěchem.“

100 Záznam této hry, která se odehrávala v angličtině 
dne 12. března 2014, lze nalézt i na Youtube.“

101  

                                                 98 Zaskok ("The Stand-in") - Jara Cimrman - Introductory Lectures - Part 1/?. In: Youtube [online]. 20. 02. 2011 [cit. 2017-04-21]. Dostupné na WWW: https://www.youtube.com/watch?v=yiJRU0uK864. Kanál uživatele Gideonsism.  99 MŠMT. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Summer Schools of Slavonic Studies [online]. © 2013–2017 [cit. 2017-04-18]. Dostupné na WWW: http://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/summer-schools-of-slavonic-studies?lang=2. 100 Aura-Pont: Cimrman úspěšný v Africe [online]. © 2009 [cit. 2017-03-10]. Dostupné na WWW: http://www.aura-pont.cz/cimrman-uspesny-v-africe-p4321.html. 101 Cimrmanovo Dobytí severního pólu v Nigérii - II. díl (hra). In: Youtube [online]. 28. 03. 2014 [cit. 2017-04-20]. Dostupné na WWW: https://www.youtube.com/watch?v=YS4WgCY4tOc. Kanál uživatele ZU Abuja.   
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Cimrmanovy hry můžeme vidět i na univerzitě v Austinu v Texasu102,  
a to například hry Afrika103, Švestka

104, Hospoda na Mýtince
105 či Vražda 

v salónním coupé
106

. Studenti bohemistiky je zde předvádějí v rámci výuky 

českého jazyka. Hry se odehrávají v češtině a na plátně za účinkujícími se 

promítá příslušný text v angličtině. S těmito školními aktivitami souvisí  
i webová stránka Jara Cimrman107

, která je věnovaná Járu Cimrmanovi a české 

kultuře. Jsou zde volně přístupné anglické překlady
108 her Hospoda Na Mýtince  

a Dobytí severního pólu.  
Kromě překladů a inscenací, které slouží na vzdělávacích institucích 

jako pomůcka při výuce českého jazyka, lze ojediněle nalézt i kratší videa
109 

                                                 102 THE UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN. Texas: Search: Cimrman [online]. © 2017 [cit. 2017-03-10]. Dostupné na WWW: http://www.utexas.edu/search/results?query=cimrman. 103 Africa ("The Czechs Among the Cannibals") - Jara Cimrman - Introductory Lectures - Part 1/?. In: Youtube [online]. 20. 02. 2011 [cit. 2017-04-23]. Dostupné na WWW: https://www.youtube.com/watch?v=SOa68Ml2pn0. Kanál uživatele Gideonsism. 104 Svestka ("The Plum Tree") - Introductory Lectures about Jara Cimrman - Part 1/?. In: Youtube [online]. 20. 02. 2011 [cit. 2017-04-23]. Dostupné na WWW: https://www.youtube.com/watch?v=3TR3M56fmqk. Kanál uživatele Gideonsism.  105 Hospoda na Mytince ("The Pub in the Glade") - Jara Cimrman - Introductory Lectures - Part 1/?. In: Youtube [online]. 20. 02. 2011 [cit. 2017-04-23]. Dostupné na WWW: https://www.youtube.com/watch?v=J2pu4S6DT54. Kanál uživatele Gideonsism. 106 Vrazda ("Murder on the Bohemian Express") - Jara Cimrman - Part 2/?. In: Youtube [online]. 20. 02. 2011 [cit. 2017-04-23]. Dostupné na WWW: https://www.youtube.com/watch?v=fELC1Sk5_bw. Kanál uživatele Gideonsism. 107 HEADQUARTERS OF THE NORTH AMERICAN CIMRMAN SOCIETY. Jara Cimrman [online]. © 2017 [cit. 2017-04-12]. Dostupné na WWW: https://jaracimrman.wordpress.com/. 108 HEADQUARTERS OF THE NORTH AMERICAN CIMRMAN SOCIETY. Jara Cimrman: Translated Plays [online]. © 2017 [cit. 2017-04-12]. Dostupné na WWW: https://jaracimrman.wordpress.com/translated-plays/. 109 Jára Cimrman, ležící, spící - scéna: Teď tu byl (Czech, English and Russian annotation). In: Youtube [online]. 14. 03. 2013 [cit. 2017-04-23]. Dostupné na WWW: https://www.youtube.com/watch?v=YXuWSH-U_-o. Kanál uživatele Mareon88.  
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s fanouškovskými překlady do angličtiny či ruštiny. Jak jsem již zmiňovala 

v předchozí kapitole, hry se překládají také do němčiny a polštiny.
110 

Fanoušci tvořící cizojazyčné titulky sice nevytváří nový obsah 

v pravém slova smyslu, ale transformují jej do jiné jazykové a kontextové 

roviny. Spolupodílejí se tak na utváření fenoménu Jára Cimrman. 
Typicky český Jára Cimrman se tedy dočkal překladů do několika 

cizích jazyků. Nabízí se otázka, zda by Cimrman mohl vzniknout, „… kdyby 
nás naši národní obrozenci tak úspěšně neobrodili a my mluvili německy. – 
Mohl být Jára Cimrman český, ale německy mluvící génius se středoevropským 
ohlasem?“

111 Miloň Čepelka odpovídá: „Ne. Je to typicky česká záležitost. 

Nedá se od toho odpárat podhoubí našich dějin. Vždyť kolikrát ani nevíme, jak 

silně v nás dřímá. V němčině by tyhle hry nevznikly. Němci myslí jinak a smějí 

se jiným věcem.“
112  

 
5.3. Jára Cimrman na sociálních sítích 
Jára Cimrman takříkajíc drží krok s dobou, a tak můžeme jeho profily 

nalézt na sítích jako Twitter, Instagram či Facebook. Někdy se jedná o oficiální 

profily DJC113 a jindy jde o fanouškovou produsage, které se zde budu věnovat 
více.  
                                                 110 Aura-Pont: Cimrman Jára [online]. © 2009 [cit. 2017-03-10]. Dostupné na WWW: http://www.aura-pont.cz/en/cimrman-jara-p2771.html.  111 PALÁN, A.; ČEPELKA, M. Nedělňátko, aneb, S Cimrmanem v zádech. Praha: Vyšehrad, 2016. ISBN 978-80-7429-683-3, s. 172. 112 Tamtéž. 113 Oficiální účet na Twitteru zde: DIVADLO JÁRY CIMRANA. [účet na Twitter] In: Twitter [online]. [cit. 2017-04-26]. Dostupné na WWW: https://twitter.com/divadlojc?lang=cs. 
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Twitterový profil Jára Cimrman @ Ležícíspící o sobě říká toto: 

„NEoficiální účet mě, českého velikána. Můžete o tom diskutovat, vést spory, 

můžete s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se s tím dá dělat.“
114 Což je 

parafráze glosy z filmu Jára Cimrman ležící spící.  Tento účet je plný vlastní 

tvorby, jež se snaží napodobit tvorbu autorskou a zároveň vychází 

z cimrmanovského kánonu a další oficiální tvorby (viz již zmiňovaný film). 
Uvedu zde několik příkladů produsage objevující se na tomto účtu:  

29. listopadu 2011 zde byla přidána nepříliš kvalitní fotografie
115 zachycující 

postavu ze zadu, jak stojí na žebříku u stromu. Fotografie byla nahrána spolu 
s tweetem: „Copak twitter, ale jmelí! (J. Cimrman shazuje jmelí a zkouší, zda 

hluk probudí spící nápovědu).“116 – Zde se jedná o narážku na hru Afrika, 
konkrétně pak na část Jmelí

117 v začátku semináře. Fotografie pak splňuje 
kanonickou zásadu, že nevíme, jak Cimrman vypadal (fotografie má nízkou 

kvalitu a nelze rozeznat rysy tváře, protože je postava zachycena z pohledu 
zezadu). Od původního cimrmanovského světa se ale fotografie odchyluje tím, 

že je na ní Cimrman zachycen sám. „Cimrman se totiž ze zásady nechával 

fotografovat pouze z dálky a většinou ve skupinách. Nechtěl být zobrazován … 

jako jednotlivý pojem…“
118 

Zůstanu ještě chvíli u tohoto twitterového účtu JC, neboť mě zde 

zaujala ještě další fanouškovská produsage, a to obrázek „Jára Cimrman ležící                                                  114 JÁRA CIMRMAN. [účet na Twitter] In: Twitter [online]. [cit. 2017-04-26]. Dostupné na WWW: https://twitter.com/lezicispici?lang=cs.  115 JÁRA CIMRMAN. [Copak Twitter ale jmelí!...] In: Twitter [online]. 29 November 2011 [cit. 2017-04-26]. Dostupné na WWW: https://twitter.com/Lezicispici/status/141476609013202944. 116 Tamtéž. 117 CIMRMAN, J.; SMOLJAK, L.; SVĚRÁK, Z. Hry a semináře: úplné vydání. Praha: Paseka, 2009. ISBN 978-80-7185-973-4, s. 486. 118 Tamtéž, s. 22. 
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s PC.“119 Zajímavý je pak tweet, který odkazuje na oficiální Youtube kanál 

DJC, a to slovy „Je třeba držet krok s dobou. Stal jsem se youtuberem.“120 
Na Instagramu jsou čtyři

121 profily, obsahující v názvu „Jára 

Cimrman“. Jeden oficiální a zbylé tři neoficiální. Z důvodu nastavení soukromí 

u zmiňovaných tří neoficiálních profilů, nelze sledovat jejich obsah.  
Na Instagramu je dále několik stovek příspěvků s hashtagem Jára 

Cimrman. Pro jejich množství jsem se jim nevěnovala příliš detailně. Nicméně 

se zdá, že lze tyto příspěvky rozdělit do dvou základních skupin. První skupina 

obsahuje fotografie uživatelů, jak například drží lístky do DJC, nebo jak čtou 

knihu Hry a semináře atp. Druhá část pak představuje fotografie budovy DJC  
a různých cimrmanovských zákoutí v České republice (pamětní desky atp.). 

Žádné vlastní tvorby jsem si zde ale nepovšimnula.  
Na Facebooku lze najít přes 150 osobních profilů, na 30 skupin  

a 30 stránek obsahujících v názvu „Jára Cimrman“. Některé profily můžou 

patřit lidem, kteří se tak opravdu jmenují, případně patří lidem, kteří si jako své 

jméno na této sociální síti zvolili právě Járu Cimrmana. Z důvodu nastaveného 

soukromí těchto skupin, profilů a stránek jsem se nemohla podívat na jejich 

obsah. Tedy až na jednu výjimku.  
Jedna z fanouškovských facebookových stránek nese název Jára 

Cimrman MEMES a je plná tzv. memů
122

, které vycházejí z kanonických her, 
                                                 119 Viz příloha č. 9, s. 113. 120 JÁRA CIMRMAN. [Je třeba držet krok s dobou...] In: Twitter [online]. 16 September 2016 [cit. 2017-04-26]. Dostupné na WWW: https://twitter.com/Lezicispici/status/776725902038368256.  121 Ke dni 7. 5. 2017. 122 Pojmem mem(e), někdy též jako mediální gen či internetový fenomén, se označuje nápad, 

styl nebo akce, která se (virálně) šíří na internetu často ve formě nápodoby původního  
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ze Salónu Cimrman i z dalších nekanonických oficiálních autorských děl. 

Memy123 zároveň reagují na všední životní události, na politiku i na původní 

díla sama.  
Pojem mem(e) vychází z biologické metafory a snaží se vysvětlit, jak se 

mediální obsah pohybuje napříč kulturami. Pro memy je typická loajalita, tedy 

schopnost udržet si svůj informační obsah, jak se přesouvají z mysli do mysli. 

Druhým typickým faktorem je plodnost, tedy síla vytvářet kopie sebe samých  
a třetím faktorem je dlouhověkost – ty, které přežívají déle, mají lepší 

schopnost být kopírované.
124 Memy jsou často dále upravovány a šířeny. 

Memy jsou tak názorným příkladem produsage. 
 
5.4 Cimrman na webu 
Oficiální stránky Járy Cimrmana, pominu-li oficiální stránky 

Žižkovského Divadla Járy Cimrmana, jsou Cimrmanův zpravodaj
125. Vedle 

nich ale existuje i mnoho neoficiálních či polooficiálních webových stránek. 
Za polooficiální stránky považuji Jarmara126 – tyto stránky spravuje 

společnost Seznam.cz, a. s.127 Společnost je i vlastníkem tohoto webu, o který 

                                                                                                                                 
nápadu/akce. Memy bývají vtipné a aktuální. Problematikou memů se zabývají teoretici jako R. Dawkins, H. Jenkins, D. Ruschkoff ad.  123 Viz příloha č. 10, s. 114. 124 Volně přeloženo. In: JENKINS, H. Confessions of an Aca-Fan: If It Doesn’t Spread, It’s Dead (Part One): Media Viruses and Memes [online]. © 2017 [cit. 2017-05-01]. Dostupné na WWW: http://henryjenkins.org/2009/02/if_it_doesnt_spread_its_dead_p.html. 125 Cimrmanův zpravodaj [online]. © 2017 [cit. 2017-04-12]. Dostupné na WWW: www.cimrman.at. Pozn. Stránky archivovány Národní knihovnou ČR. 126 SEZNAM.CZ, a. s. Jarmara [online]. © 2017 [cit. 2017-04-15]. Dostupné na WWW: http://www.jarmara.at/. 
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se nejprve vedly spory se Zdeňkem Svěrákem a Ladislavem Smoljakem, ale 
autoři nakonec souhlasili a vyjednali se podmínky, aby web mohl pod 
Seznamem existovat.  

Zajímavým webem je pak Online encyklopedie cimrmanovských 

hesel128. Tento web slouží jako jmenný i věcný rejstřík pro kanonické hry. Lze 

zde vyhledávat hesla dle názvů jednotlivých her, nebo abecedně dle 
počátečních písmen hledaných hesel a je zde i možnost vyhledávání pomocí 

vyhledávacího okénka. Nepodařilo se mi bohužel zjistit, kdo za tímto webem 

stojí. S největší pravděpodobností se jedná o pány Miloše Moníka a Jana 

Beránka, kteří tento rejstřík vytvořili již v minulosti, a to konkrétně pro knihu 

Divadlo Járy Cimrmana – Dodatky.129 Textově se na této knize ještě podílel 

Přemysl Rut a Zdeněk Svěrák. Kniha vyšla roku 1993  
a na jejím konci se vyskytuje tentýž rejstřík, ačkoli ne tak kompletní, jaký jej 

můžeme dnes nalézt na webu. Kniha byla totiž vydaná roku 1993, kdy 

existovalo jen jedenáct kanonických her. Online rejstřík je doplněn i o zbylé 

čtyři hry. Grafika – či spíše užitý font písma odpovídá fontu používanému  
na oficiálních materiálech DJC. Zda za tímto webem opravdu stojí tandem 

Beránek – Moník a zda web vznikl s vědomím či dokonce se souhlasem DJC, 
se mi však nepodařilo zjistit. 

                                                                                                                                 127 KURZY.CZ, s. r. o. Kurzy.cz: JARMARA.AT - ochranná známka, majitel Seznam.cz, a. s. [online]. © 2000–2017 [cit. 2017-04-15]. Dostupné na WWW: http://oz.kurzy.cz/seznamcz-as/jarmaraat-p488650z324930u.htm. 128 Jára Cimrman DB: Encyklopedie cimrmanovských hesel [online]. © 2017 [cit. 2017-04-
18]. Dostupné na WWW: http://jcdb.crudo.cz/. 129 SVĚRÁK, Z.; RUT, P. Dodatky. Praha: Paseka, 1993. ISBN 80-85192-62-4. 
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Ukázkou fanouškovské produsage pak může být stránka na české 

Necyklopedii130, kde je velké množství odkazů na články na téma JC. Zde se 
jedná o tvorbu fanoušků na principu otevřené participace. Necyklopedie spadá 

pod koncept Wikia. Společnost Wikia je domovem fanoušků a největší zábavní 

fanouškovskou stránkou na světě s více než 360 000 Wikia komunitami  
a celosvětovým publikem, které měsíčně tvoří více jak 190 milionů unikátních 

uživatelů.
131        

Další ukázkou fanouškovské aktivity pak můžou být Neoficiální stránky 

Divadla Járy Cimrmana
132

. Tyto stránky se věnují historii divadla a lakonicky 

také hercům a jednotlivým hrám – zejména však z praktického hlediska, jako 

kdo hrál jakou hru, kdy byly premiéry jednotlivých her atp. Jsou zde i přepsané 

úryvky ze seminářů či některé písňové texty doplněné akordy
133. Dále jsou zde 

odkazy na některé novinové články s tematikou JC. Obsahově podobné jsou 

pak i stránky Jára Cimrman
134.  

Další ukázky fanouškovské produsage se pak nachází na Wiki 
portálech, které jsou svou otevřeností a svým principem fungování ideálním 

příkladem tzv. Webu 2.0.  

                                                 130 Necyklopedie: Jára Cimrman (rozcestník) [online]. Poslední aktualizace 9. května 2017 [cit. 2017-05-10]. Dostupné na WWW: http://necyklopedie.wikia.com/wiki/J%C3%A1ra_Cimrman_(rozcestn%C3%ADk).  131 Volně přeloženo. In: Wikia: The Largest Entertainment Fan Site in the World [online].  
© 2017 [cit. 2017-05-08]. Dostupné na WWW: http://www.wikia.com/Wikia:About. 132 ELDAR. Neoficiální stránky Divadla Járy Cimrmana: Cimrman [online]. © 1999–2016 [cit. 2017-04-14]. Dostupné na WWW: http://eldar.cz/cimrman/. 133 ELDAR. Neoficiální stránky divadla Járy Cimrmana: Elektrický valčík [online].  
© 1999–2016 [cit. 2017-04-14]. Dostupné na WWW: http://eldar.cz/cimrman/p_valcik.htm. 134 VÁLEK, M. Jára Cimrman [online]. © 2007 [cit. 2017-04-18]. Dostupné na WWW: http://www.jara-cimrman.xf.cz/. 
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Uživatelé portálu Wikipedia jsou součástí stále se měnícího prostředí, 

na jehož další podobě se můžou taktéž podílet. Je zde možnost vytvářet nové 

obsahy, upravovat a rozšiřovat již existující obsahy a debatovat v diskusních 

fórech. Uživatelé zde tyto aktivity provádějí z rozmanitých důvodů a s různými 

účely. Jedním z důvodů je i tzv. epistemaphilia, což je pojem, kterým Jenkins 

označuje skutečnost, kdy fanoušci nejsou motivování ke svým aktivitám jen 
z prostého potěšení z vědění, ale z radosti ve vyměňování a šíření těchto 

znalostí.
135  

 Na české jazykové mutaci portálu Wikipedie je tak k nalezení například 

stránka o DJC
136 i o Járovi Cimrmanovi samém

137. Stránku Járy Cimrmana 
založili i na portálu Wikicitáty

138 a také na slovenské jazykové mutaci 

Wikipedie139 a anglické mutaci Wikipedie140. Na Wikipedii tak lze v kategorii 
Jára Cimrman nalézt nespočet článků

141 na toto téma, u článků se často rozvíjí  
i zajímavá debata

142. 
                                                 135 JENKINS, H. Fans, Bloggers and Gamers – Exploring Participatory Culture. New York: University Press, 2006. ISBN: 0814742858, s. 139. 136 Wikipedie: Divadlo Járy Cimrmana [online]. Poslední aktualizace 22. března 2017 [cit. 2017-05-01]. Dostupné na WWW: https://cs.wikipedia.org/wiki/Divadlo_J%C3%A1ry_Cimrmana. 137 Wikipedie: Jára Cimrman [online]. Poslední aktualizace 10. března 2017 [cit. 2017-05-01]. 
Dostupné na WWW: https://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1ra_Cimrman. 138 Wikicitáty: Jára Cimrman [online]. Poslední aktualizace 21. července 2016 [cit. 2017-04-
10]. Dostupné na WWW: https://cs.wikiquote.org/wiki/J%C3%A1ra_Cimrman. 139 Wikipedie: Jára Cimrman [online]. Poslední aktualizace 28. srpna 2013 [cit. 2017-05-01]. 
Dostupné na WWW: https://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1ra_Cimrman. 140 Wikipedie: Jára Cimrman [online]. Poslední aktualizace 22. dubna 2017 [cit. 2017-05-01]. 
Dostupné na WWW: https://en.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1ra_Cimrman. 141 Wikipedie: Kategorie: Jára Cimrman [online]. Poslední aktualizace 1. června 2014 [cit. 2017-05-01]. Dostupné na WWW: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:J%C3%A1ra_Cimrman. 142 Wikipedie: Diskuse: Jára Cimrman [online]. Poslední aktualizace 18. září 2016 [cit. 2017-05-01]. Dostupné na WWW: https://cs.wikipedia.org/wiki/Diskuse:J%C3%A1ra_Cimrman. 
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Jako poslední příklad webu tvořeného fanoušky uvedu stránky 
Cimrmanův kšaft

143. Na stránkách v sekci Cimrmanovo haraburdí
144 se nachází 

nespočet textů, které stvořili fanoušci a které napodobují originální tvorbu. 

Tvorba obsahu není otevřena ostatním uživatelům webu, avšak je zde prostor  
pro zasílání svých návrhů a tvorby, která pak po schválení správcem stránek 

může být umístěna na webu. Texty se snaží rozšiřovat kánon – například tak, 

že zde vznikly dvě veršované pohádky
145: Kašpárkův hrobeček a Jak chudák 

do ještě větší nouze přišel. S názvy se můžeme setkat v kánonu, a to v besedě 

ke hře Dlouhý, Široký a Krátkozraký. Jiný text – Cimrmanovy výšplechty146 – 
pak námětem, humorem i stylem napodobuje kanonické přednáškové texty ke 

hrám.  
 
5.5 Cimrmanova stopa v České republice 
„Jak všichni víme, český génius a průkopník slepých uliček Jára 

Cimrman se nestal Největším Čechem jen díky zlovolné úpravě pravidel  
pro všelidové hlasování. Národ ale vzdává hold nejslavnějšímu českému 

polyhistorovi po svém, a tak stále více míst upomíná na stopy velikánovy 

přítomnosti, rozhledny nevyjímaje.“
147 

                                                 143 Cimrmanův kšaft: Jára da Cimrman náš vzor [online]. © 2010 [cit. 2017-04-18]. Dostupné na WWW: http://www.cimrmanuvksaft.cz/. 144 Cimrmanův kšaft: Cimrmanovo haraburdí [online]. © 2010 [cit. 2017-04-18]. Dostupné na WWW: http://www.cimrmanuvksaft.cz/cimrmanovo-haraburdi/. 145 Cimrmanův kšaft: Cimrmanovy pohádky [online]. © 2010 [cit. 2017-04-18]. Dostupné na WWW: http://www.cimrmanuvksaft.cz/cimrmanovo-haraburdi/cimrmanovy-pohadky/. 146 Cimrmanův kšaft: Cimrmanovy vejšplechty [online]. © 2010 [cit. 2017-04-18]. Dostupné na WWW: http://www.cimrmanuvksaft.cz/cimrmanovo-haraburdi/cimrmanovy-vejsplechty/. 147 GENUS TV. Zpravodajský a publicistický portál Libereckého kraje - Genus plus: VĚŽE 

SEVERU: Semily mají unikát, nejnižší rozhlednu na světě [online]. © 2013 [cit. 2016-08-21].  
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 „Fenomén Járy Cimrmana postupně pohlcuje celou republiku a není 

tedy divu, že na místa s jeho jménem spojeným narazíte každou chvíli. Region, 

kde by nebylo něco Cimrmanovo, jako kdyby ani nebyl. Upřímně, někdy se nám 
zdá, že už je docela přecimrmanováno a že méně by možná znamenalo více. Ale 

lid český se tím baví a o to samozřejmě jde. A tak máme nejen spoustu míst, kde 

Jára pobýval nebo aspoň procházel, ale máme i místo, které těsně minul, 

vyhlídku, na kterou sice chtěl, ale nikdy se na ni nedostal, dokonce i památnou 

lípu, pod kterou prokazatelně neseděl a spoustu dalších.“
148 

V této části práce podávám stručný přehled Cimrmanových stop 
v České republice. Zároveň se tyto stopy snažím podrobit drobné analýze  
a okomentovat je z teoretického hlediska.  

 
5.5a Kaproun 
Začněme cestu v jihočeské vísce Kaproun, kde byl Jára Cimrman 

vyloučen z přepravy. „Zastávka Kaproun se nachází na trati romantické 

úzkokolejky vedoucí z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice.“149 „U kolejí byl 

později objeven otisk nohy českého velikána, který zde zanechal právě  

                                                                                                                                 
Dostupné na WWW: http://www.genusplus.cz/zblizka/veze-severu-semily-maji-unikat-nejnizsi-rozhlednu-na-svete. 148 TURISTIKA.CZ, s. r. o. Turistika: Cimrmanova nejnižší rozhledna na světě v Nouzově 

[online]. © 2007–2016 [cit. 2016-08-21]. Dostupné na WWW: http://www.turistika.cz/mista/cimrmanova-nejnizsi-rozhledna-na-svete-v-nouzove. 149 GENUS TV. Zpravodajský a publicistický portál Libereckého kraje - Genus plus: VĚŽE 

SEVERU: Semily mají unikát, nejnižší rozhlednu na světě [online]. © 2013 [cit. 2016-08-21]. 
Dostupné na WWW: http://www.genusplus.cz/zblizka/veze-severu-semily-maji-unikat-nejnizsi-rozhlednu-na-svete.   



 56   
 
 

ve chvíli, když dopadl z vlaku na zem. Betonový reliéf této stopy mohou dnes 

obdivovat turisté.“
150 

„Fiktivní přítomnost Járy Cimrmana inspirovala amatérské 

cimrmanology uctít místo, kde vystoupil, či lépe řečeno byl z vlaku vyhozen, 
pamětní deskou. Tu odhalili členové Divadla Járy Cimrmana v čele s panem 
Smoljakem.“151 „Na památku této události je zde k nalezení pamětní deska Járy 

Cimrmana a takzvaná vrcholová kniha. Ta byla zřízena na věčnou paměť 

oslavy stoletého výročí výsadku Járy Cimrmana dne 30. června 2000, kdy zde 

zastavil za tímto účelem speciálně vypravený zvláštní rychlík č. 102 s členy 

Divadla Járy Cimrmana, zástupci Jindřichohradeckých místních drah  
a obecenstvem.“152 

Vrcholová kniha je zde zřízena: „… k psaní zážitků, připomínek, vzkazů, 

poct Mistrovi, případně kreslení zajímavých variací na téma zastávka Kaproun 

& vlak & Jára Cimrman a podobně.“
153 V roce 2001: „… na stanici přibyl  

i betonový odlitek Cimrmanova těla od sochaře Trtílka. ‚Od té doby na 

zastávce přibývají i další artefakty od veřejnosti, mystifikace pokračuje,‘ řekl 

Šatava“
154 – „ředitel Jindřichohradecké místní dráhy.“

155 „Podle šipek lze  
                                                 150 LÍBÍMSETI.CZ. MAGAZÍN.cz: Po stopách Járy Cimrmana [online]. © 2015 [cit. 2016-08-
21]. Dostupné na WWW: http://magazin.cz/cestovani/10453-po-stopach-jary-cimrmana.   151 ČESKÝ ROZHLAS. Radio Praha: Zprávy z České republiky: Zastávka Kaproun - místo, 

kde byl z vlaku vyhozen Jára Cimrman [online]. © 1996–2017 [cit. 2016-08-22]. Dostupné na WWW: http://www.radio.cz/cz/rubrika/cestujeme/zastavka-kaproun-misto-kde-byl-z-vlaku-vyhozen-jara-cimrman. 152 JINDŘICHOHRADECKÉ MÍSTNÍ DRÁHY, a. s. JHMD: Kaproun [online]. © 2013 [cit. 2016-08-22]. Dostupné na WWW: http://jhmd.cz/trate-a-stanice/stanice/vsechny-stanice/kaproun.   153 Tamtéž.   154 MAFRA, a. s. iDNES.cz: Zastávka, kde vyhodili Járu Cimrmana z vlaku, získala zvláštní cenu [online]. © 1997–2017 [cit. 2016-08-22]. Dostupné na WWW:  
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od stanice dojít i k pramenu CIMPR – což je zkrácenina pro Cimrmanův 

pramen.“156  
CIMPR se nachází zhruba 333 kroků od stanice Kaproun, kde: „… jak 

památná cedule uvádí, si mistr ověřil nepravdivost rčení: ‚Neplivej do studny, 
nikdy nevíš, kdy z ní budeš zase pít.‘ A opravdu, Jára Cimrman z tohoto 
pramene nikdy nepil.  Od pramene mistra odehnal nadlesní Josef Říha, který 

Cimrmana považoval za známého traviče studní Aloise Fidrmuce z Hůrek. Ten 

je zobrazen na fotografii u pramene.“157 
V místě se nachází i Cimrmanovo ohniště. „Podle uhlíkové analýzy byly 

určeny stopy DNA Mistrova potu v této lokalitě. Amatérští cimrmanologové tak 

nezvratně dokázali, že na místě dnešního stávalo ohniště původní z období 

kolem roku 1900 (s přesností na 112 let). Zde si Mistr hřál své prostydlé údy 

poté, co se probral z mdloby po své detrainizaci.“158 K této pozoruhodné 

                                                                                                                                 http://budejovice.idnes.cz/zastavka-kde-vyhodili-jaru-cimrmana-z-vlaku-ziskala-zvlastni-oceneni-12o-/budejovice-zpravy.aspx?c=A110622_132049_budejovice-zpravy_pp. 155 ČESKÝ ROZHLAS. Radio Praha: Zprávy z České republiky: Zastávka Kaproun - místo, 

kde byl z vlaku vyhozen Jára Cimrman [online]. © 1996–2017 [cit. 2016-08-22]. Dostupné na WWW: http://www.radio.cz/cz/rubrika/cestujeme/zastavka-kaproun-misto-kde-byl-z-vlaku-vyhozen-jara-cimrman. 156 DARASSON. Dara Helvétský kříž: Dovolená Žiteč [online]. © 2013 [cit. 2016-08-22]. 
Dostupné na WWW: http://www.darasson.cz/news/dovolena-zitec1/. 157 PROTIŠEDI, s. r. o. Proti šedi: Tip na trip: Po stopách Járy Cimrmana [online]. © 2012 [cit. 2016-08-22]. Dostupné na WWW: http://www.protisedi.cz/article/tip-na-trip-po-stopach-jary-cimrmana.  158 TURISTIKA.CZ, s. r. o. Turistika: Památník Járy Cimrmana – Kaproun [online]. © 2007–2016 [cit. 2016-08-29]. Dostupné na WWW: http://www.turistika.cz/mista/pamatnik-jary-cimrmana-kaproun. 
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zastávce už dodám jen to, že: „… stanice Kaproun dokonce získala zvláštní 

cenu v soutěži o Nejkrásnější nádraží České republiky 2011.“
159 

Z hlediska fanouškovské participace a produsage se jedná o velice 

zajímavý případ, kdy tato participace probíhala v součinnosti s institucí – 
Jindřichohradeckou místní dráhou. Tvorba pak navíc získala uznání  
a posvěcení ze strany DJC.   

Nový příběh, který zde vznikl, neporušuje kánon a svým humorem  
a zpracováním se mu dokonce velmi přibližuje. Stanovení data původního 

ohniště naráží na humornou glosu ze hry Posel z Liptákova, kdy při řešení 

otázky, kdy Cimrman dorazil do Liptákova, doktor Penc užívá metody  
„… měření rozpadu radioaktivního uhlíku v organické nečistotě na podrážkách 

Cimrmanových bot. A zjistil, že – pokud Cimrman vůbec v těchto botách  
do Liptákova přišel – tak že se to stalo na podzim roku 1906 plus minus  
200 let.“160 

Další fanoušky užitou strategií je i napodobení kanonického grafického 

podkreslení příběhu, například použití typického fontu a dobové fotografie  
u pramene CIMPR. Za zdůraznění stojí, že fanouškovská produsage je zde 

nadále umožněna díky tzv. vrcholové knize, která je určená pro tvorbu nových 

příběhů na téma JC.
161  

                                                 159 MAFRA, a. s. iDNES.cz: Zastávka, kde vyhodili Járu Cimrmana z vlaku, získala zvláštní cenu [online]. © 1997–2017 [cit. 2016-08-22]. Dostupné na WWW: http://budejovice.idnes.cz/zastavka-kde-vyhodili-jaru-cimrmana-z-vlaku-ziskala-zvlastni-oceneni-12o-/budejovice-zpravy.aspx?c=A110622_132049_budejovice-zpravy_pp. 160 CIMRMAN, J.; SMOLJAK, L.; SVĚRÁK, Z. Hry a semináře: úplné vydání. Praha: Paseka, 2009. ISBN 978-80-7185-973-4, s. 253. 161 Viz přílohy č. 2–4, s. 110–111.   
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5.5b Lomnice 
„Na náměstí v Lomnici nedaleko Tišnova v Jihomoravském kraji 

najdeme netradiční plastiku nohou Járy Cimrmana. Toto místo je i startem 

naučné stezky, která vás provede nádhernou přírodou a seznámí vás se životem 

českého fiktivního génia. Trasa stezky je dlouhá čtyři a půl kilometru  
a prohlédnete si na ní okolní malebné kopce. Kromě toho se jistě i pobavíte. 

Informační tabule vás na cestě provede i zážitky z Cimrmanových cest po světě. 

Na náměstí v Lomnici začíná trasa žluté turistické značky. Po ní půjdete 

směrem k Synalovu až dojdete do cíle, k myslivně pod kopcem Sýkoř. Po cestě 

je několik zastávek, které tvůrci nazvali Plahočiny. Na každé z nich se poutník 

může zastavit, zamyslet se nad současným stavem plahočení a připravit se  
na Plahočinu další. U myslivny dojdete k cíli vašeho plahočení a stanete na 

Pohlaví Járy Cimrmana, přičemž pohlédnete do jeho obličeje. Roku 1988 zde 

byla totiž slavnostně odhalena géniova plostika. Proč ten zvláštní název? Jedná 

se totiž o znázornění tváře, která je zploštělá. Proto plostika. Jak prosté.“
162 

Provozovatelem163 Cimrmanovy naučné stezky je Centrála cestovního 

ruchu - Jižní Morava, z. s. p. o. Tento provozovatel zřejmě spolu s Klubem 
Járy Cimrmana celou stezku vymyslel a zprovoznil. Bohužel se mi nepodařilo 

vypátrat přesné informace, a tak pro toto tvrzení nemám hmatatelné důkazy. 

Nicméně k této stezce existuje mapa
164

, kterou vyrobil právě Klub přátel Járy 

Cimrmana spolu s dalším spolkem s názvem Patafyzická cestovní kancelář 

                                                 162 LÍBÍMSETI.CZ. MAGAZÍN.cz: Po stopách Járy Cimrmana [online]. © 2015 [cit. 2016-08-
21]. Dostupné na WWW: http://magazin.cz/cestovani/10453-po-stopach-jary-cimrmana.   163 KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. Jihomoravský kraj: Naučná stezka Járy 

Cimrmana [online]. © 2017. [cit. 2017-04-28]. Dostupné na WWW: http://www.jizni-morava.cz/objekt/32013-naucna-stezka-jary-cimrmana. 164 KOSMAS, s. r. o. Kosmas: Naučná stezka Járy Cimrmana [online]. © 2017 [cit. 2017-04-
23]. Dostupné na WWW: https://www.kosmas.cz/knihy/63236/naucna-stezka-jary-cimrmana/.  
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Lomnice. Cimrmanova stopa v Lomnici je tedy nejspíše zejména tvorbou 
organizovaných fanouškovských skupin a místní instituce.  

 
5.5c Hluboká nad Vltavou 
Roku 2007 se v: „… Golf Resortu v Hluboké nad Vltavou konal golfový 

turnaj, který nesl název Cimrmanovská cross country. ‚Hrálo se systémem 
FourSome na deseti jamkách,‘ říká v golfovém žargonu manažer klubu Antonín 

Loužek. Aktivně se zúčastnili i členové Divadla Járy Cimrmana Petr Brukner  
a Václav Kotek. ‚Turnaj byl doplněn o vložené soutěže. Jednou z nich byl 
například JÁJA putt-putt do Járovy Jámy, její průměr byl padesát centimetrů. 

Nebo Cimrchip-chip z automatu Járy Cimrmana.‘ Další body mohli soutěžící 

nasbírat na odpalištích, kde byl připraven vědomostní kvíz z tvorby J.C. … 

AllDrive, to byla první rána speciální holí Járy Cimrmana nebo Cimrdrink, 

Cimrmanova Hygea hořká – pálenka Járy Cimrmana. Za každý vypitý 

Cimrdrink se hráčům odečítala rána. Účastníci si pochvalovali prostředí 

v hlubockém golfovém klubu. Tento, již druhý ročník turnaje pod záštitou 

Divadla Járy Cimrmana, byl nejen sportovním, ale i kulturním zážitkem.“
165 

Tento golfový turnaj je ukázkou fanouškovské participace, která ale 

nevycházela z podmětu jednotlivých fanoušků, ale z podmětu celé instituce,  
a to Golf Resortu Hluboká nad Vltavou. DJC celou akci podpořilo a posvětilo 

svou účastí na turnaji. 
 

                                                 165 VLTAVA LABE MEDIA, a. s. Českobudějovický Deník.cz: Cimrman hrál golf, připraven  
i kvíz [online]. © 2005-2017 [cit. 2016-08-22]. Dostupné na WWW: http://ceskobudejovicky.denik.cz/ostatni_region/golf_cimrman_cb20071031.html. 
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5.6d Březová nad Svitavou 
V Březové nad Svitavou můžeme snadno najít Dobře ukrytou rozhlednu 

Járy Cimrmana. „Ta byla slavnostně otevřena teprve v červnu 2007, ale díky 

svému jménu (a svým kmotrům z řad členů Divadla Járy Cimrmana a také 

turistické známce) se stala poměrně hojně navštěvovanou.“166  
„Dobře utajená rozhledna Járy Cimrmana byla postavená ke stoletému 

výročí neúspěšného pokusu Járy Cimrmana vzdát stavbou věže hold slavnému 

kartografovi, matematikovi, pedagogovi a především místnímu rodákovi Karlu 

Františku Edvardovi, rytíři Kořistkovi. Někteří březovští badatelé, znalí 

géniova naturelu, se ale kloní spíš k názoru, že skutečným motivem byl fakt, že 

z kopce bylo skrze stromy na městečko blbě vidět a Cimrman proto toužil 
po možnosti vylézt výše. My, badatelé z Pojizeří, kde byla nalezena truhla  
s životním dílem českého génia, ale máme o oprávněnosti spojovat mistrovo 
jméno s konstrukcí postavenou na podporu zájmu o místní turistický chodníček 

silné pochybnosti. Každý cimrmanolog totiž ví, že by Jára dobrovolně  
na žádnou věž nevystoupil, neb trpěl panickým strachem z výšek.“

167  
Dobře ukrytá rozhledna vznikla opět z popudu samotné instituce a je 

součástí naučné stezky Údolím řeky Svitavy.168 Slavnostního otevření se 

zúčastnili i někteří členové DJC v čele se Zdeňkem Svěrákem, tehdy také 

                                                 166 TURISTIKA.CZ, s. r. o. Turistika: Dobře ukrytá rozhledna Járy Cimrmana [online]. © 2007–2016 [cit. 2016-08-22]. Dostupné na WWW: http://www.turistika.cz/mista/dobre-ukryta-rozhledna-jary-cimrmana. 167 GENUS TV. Zpravodajský a publicistický portál Libereckého kraje - Genus plus: VĚŽE 

SEVERU: Semily mají unikát, nejnižší rozhlednu na světě [online]. © 2013 [cit. 2016-08-21]. 
Dostupné na WWW: http://www.genusplus.cz/zblizka/veze-severu-semily-maji-unikat-nejnizsi-rozhlednu-na-svete. 168 MĚSTO BŘEZOVÁ. Město Březová nad Svitavou: Dobře ukrytá rozhledna Járy Cimrmana [online]. © 2017 [cit. 2017-05-03]. Dostupné na WWW: http://www.brezova.cz/turisticke-cile-a-atraktivity/dobre-ukryta-rozhledna-jary-cimrmana-0_3.html. 
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rozhledna získala svůj název.
169 Přesné okolnosti vzniku této rozhledny se mi 

nepodařily dohledat, nevím, tedy zda za nápadem stojí někdo ze zástupců 

města Březová, či zda návrh nevzešel od někoho z DJC. Stavbu rozhledny 
(nejspíše) finančně zaštítilo město Březová a Krajský úřad Pardubického 

kraje.170 
 
5.5e Semily – Nouzov  
Nejnižší rozhledna světa, u níž: „… je výška rozhledu udávána dokonce 

záporným číslem…“
171, se nachází v Semilech-Nouzově v Českém Ráji. „Jak je 

známo, Jára Cimrman neměl rád výšky, a proto tato rozhledna skutečně není 

vysoká. Přesto je z ní pěkný výhled do okolní krajiny.“
172 „Na vyhlídku nevede 

jediný schůdek a vzhledově se jedná spíš o ohrádku.“173  
„Návštěvu unikátní rozhledny Járy Cimrmana si nenechal ujít ani jeden 

z nejproslulejších cimrmanologů Zdeněk Svěrák. Jak by také ne. Na místě, kde 

stojí nejnižší rozhledna světa, najdete a můžete vyzkoušet i prototyp 

                                                 169 NAVRÁTIL, P. Jessieho stránky: Rozhledna je dobře ukrytá (sken zprávy: MF DNES – 
Pardubický kraj, 17. 8. 2009) [online]. © 2007. [cit. 2017-03-11]. Dostupné na WWW: http://www.vsmt.cz/jessie/store/2012-09-28-rozhledna-Jary-Cimrmana/MFD-2009-08-17.jpg.  170 GROUNDSPEAK, Inc. Geocaching: Rozhledna Járy Cimrmana [online]. © 2000–2017 [cit. 2017-04-22]. Dostupné na WWW: https://www.geocaching.com/geocache/GC1GW86_rozhledna-jary-cimrmana?guid=7f18bdd7-ee08-46b0-9e8e-2786826c2b03. 171 JOOMLA! Výběžek.eu: Cimrmanova nejnižší rozhledna na světě v Nouzově [online]. © 2015 [cit. 2016-08-22]. Dostupné na WWW: http://www.vybezek.eu/o-vybezku-sluknovskem-cestovani/59-vnitrozemi/7058-cimrmanova-nejnizsi-rozhledna-na-svete.html. 172 FRÝDLANT. Město Frýdlant: Nejnižší rozhledna Járy Cimrmana [online]. © 2000–2016 [cit. 2016-08-22]. Dostupné na WWW: http://www.mesto-frydlant.cz/dr-cs/11130-nejnizsi-rozhledna-jary-cimrmana.html. 173 REDAKCE TREKING. Treking.cz: Rozhledna v Nouzově [online]. © 2015 [cit. 2016-08-
22]. Dostupné na WWW: http://www.treking.cz/regiony/cimrmanova-rozhledna.htm. 
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Cimrmanova dalekohledu (na pohled jinamů), podívat se na památnou lípu, 

pyramidu označující střed světa a telefonní budku (Luxfon), která umí vytvářet 

elektrický proud. Lufxon je napojený na dráty elektrického vedení propojené se 

zajímavým exponátem – cyklistickými řídítky, které jsou přimontované na 

jednom z elektrických sloupů. Představte si, že za těmito zdánlivě obyčejnými 

řídítky se skrývá ´hra´, kterou asi znáte z filmu Pelíšky
174 pod názvem Vyděržaj 

pioněr. A z telefonní budky si samozřejmě můžete zavolat, jen musíte mít u sebe 

vlastní mobil, řekli by vám iniciátoři stavby geniálního díla.“
175 

„Samozřejmě, jde o recesi, vytvořenou místními, ale místo určitě stojí  
za návštěvu.“

176 „Za 12 Kč si lze koupit i turistickou vizitku
177 této 

rozhledny.“178 Tato rozhledna je výsledkem fanouškovské participace. 

Mystifikace je podpořena exponáty a celé dílo je podpořeno tím, že se 

slavnostního otevření rozhledy zúčastnil Z. Svěrák.  
 

 

                                                 174 POMO Media Group. Česko-Slovenská filmová databáze: Pelíšky[online]. © 2001–2017 [cit. 2016-08-21]. Dostupné na WWW: http://www.csfd.cz/film/4570-pelisky/prehled/. 175 ČESKÝ ROZHLAS. Rádio vašeho kraje: Máte rádi recesi? Cimrmanova nejnižší rozhledna 

na světě v Nouzově pro vás bude zážitek [online]. © 1996–2017 [cit. 2016-08-22]. Dostupné na WWW: http://www.rozhlas.cz/kraje/cesko/_zprava/mate-radi-recesi-cimrmanova-nejnizsi-rozhledna-na-svete-v-nouzove-pro-vas-bude-zazitek--1344672. 176 JOOMLA! Výběžek.eu: Cimrmanova nejnižší rozhledna na světě v Nouzově [online]. © 2015 [cit. 2016-08-22]. Dostupné na WWW: http://www.vybezek.eu/o-vybezku-sluknovskem-cestovani/59-vnitrozemi/7058-cimrmanova-nejnizsi-rozhledna-na-svete.html. 177 Viz příloha č. 6, s. 112. 178 Turistický deník: CZ-1900: Cimrmanova nejnižší rozhledna na světě na Nouzově [online]. 

© 2015 [cit. 2016-08-22]. Dostupné na WWW: http://turisticky-denik.cz/vylet/1900-cimrmanova-nejnizsi-rozhledna-na-svete-na-nouzove.htm. 
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5.5f Příchovice u Tanvaldu  
„Momentálně nejmladší rozhledna regionu, Maják Járy Cimrmana  

v Příchovicích, je nejvýše položeným přímořským majákem na světě (785 m 
nad mořem). Triumf o to cennější, že nemáme moře. Pikantní je, že rekord 

dosud držel maják ukazující ´světlo na konci tunelu´ nad Mosteckou 
hnědouhelnou pánví. Ovšem tím pozoruhodnosti kolem Majáku Járy Cimrmana 

nekončí.“
179 

„Základní kámen byl položen v červenci roku 2011. Této velkolepé 

události se účastnil také přední cimrmanolog Zdeněk Svěrák. Stavba započala 

na jaře 2013 a již 18. července 2013 byla oficiálně zpřístupněna 

pro veřejnost.“
180 

„Muzeum ve svahu a do něj zasazený maják vymyslel architekt Martin 
Rajniš. Jeho rukopis určitě poznáte. Ostatně jako jeden z mála architektů je 

mediálně známý díky kontroverzním reakcím, které vyvolávají některé jeho 

realizace. Asi nejpopulárnější je poštovna na Sněžce, která národ rozdělila 

stejně jako česko-polská hranice naši nejvyšší horu.“
181 „Oficiální muzeum 

                                                 179 GENUS TV. Zpravodajský a publicistický portál Libereckého kraje - Genus plus: VĚŽE 

SEVERU 11: Nejvýše položený maják na světě patří Cimrmanovi [online]. © 2013 [cit. 2016-08-22]. Dostupné na WWW: http://www.genusplus.cz/zblizka/veze-severu-11-nejvyse-polozeny-na-svete-patri-cimrmanovi. 180 OBEC BEDŘICHOV. Obec Bedřichov: Maják Járy Cimrmana [online]. © 2013 [cit. 2016-08-22]. Dostupné na WWW: http://www.bedrichov.cz/aktivity-a-cile/rozhledny/majak-jary-cimrmana/. 181 GENUS TV. Zpravodajský a publicistický portál Libereckého kraje - Genus plus: VĚŽE 

SEVERU 11: Nejvýše položený maják na světě patří Cimrmanovi [online]. © 2013 [cit. 2016-08-22]. Dostupné na WWW: http://www.genusplus.cz/zblizka/veze-severu-11-nejvyse-polozeny-na-svete-patri-cimrmanovi. 
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Járy Cimrmana, které se nachází pod rozhlednou, nabízí návštěvníkům také 

občerstvení a prodej suvenýrů.“
182  

„Sbírka často až bizarních exponátů vznikla tak, že loni v létě
183 oslovil 

herec Divadla Járy Cimrmana Václav Kotek společně s Mikroregionem 

Tanvaldsko obyvatele zdejšího regionu, aby muzeu věnovali předměty z doby, 

kdy genius Cimrman žil. Tak se v něm vedle sebe sešly nářadí, nábytek, 

hudební a hasicí nástroje, plakáty, boty, fotoaparáty, hračky a další věci. 

Jedním z unikátních exponátů je také jediná dochovaná busta Cimrmana, která 

však byla poničená napařováním klobouků.“
184 „V muzeu je také umístěna 

značná část pozůstalosti Járy Cimrmana dosud přechovávaná v depozitářích 

společnosti a Divadla JC v Praze.“185 
Maják spolu s muzeem je výsledkem spolupráce institucí DJC  

a Mikroregionu Tanvladsko, přispěli ovšem i samotní fanoušci, a to zejména 

přidáváním exponátů do zdejšího muzea. K slavnostnímu otevření finančně 

                                                 182 OBEC BEDŘICHOV. Obec Bedřichov: Maják Járy Cimrmana [online]. © 2013 [cit. 2016-08-22]. Dostupné na WWW: http://www.bedrichov.cz/aktivity-a-cile/rozhledny/majak-jary-cimrmana/. 183 V létě 2012. 184 MAFRA, a. s. iDNES.cz: Maják Járy Cimrmana už funguje, tyčí se na hranici Jizerek  a Krkonoš [online]. © 1997–2017 [cit. 2016-08-22]. Dostupné na WWW: http://zpravy.idnes.cz/rozhleda-jary-cimrmana-v-prichovicich-dx2-/domaci.aspx?c=A130727_1956988_liberec-zpravy_mav.     185 CZECH TOURISM. Kudy z nudy: Muzeum Járy Cimrmana a rozhledna Maják v 

Příchovicích [online]. © 2017 [cit. 2016-08-22]. Dostupné na WWW: http://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/aktivity/muzeum-jary-cimrmana-v-prichovicich.aspx. 
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přispívali i různí sponzoři jako Pilsner Urquell, Pražská plynárenská a. s.  
a další.

186 
 

5.5g Letohrady 
V Letohradech je k vidění Cimrmanových stop opravdu hodně. Je zde 

Cimrmanovo muzeum, Cimrmanův pomník, Cimrmanova ulička a můžete si tu 

zakoupit turistickou známku
187 s tímto českým velikánem. Na tvorbě těchto 

Cimrmanových stop se opět podíleli fanoušci, ale hlavně instituce a samotné 

DJC.    
 „Muzeum, se nachází ve sklepních prostorách zámku a bylo slavnostně 

otevřeno v roce 2010, za účasti členů Divadla Járy Cimrmana z Prahy. 

Muzeum seznamuje s vynálezy, cestovatelskou a výtvarnou činností tohoto 

velikána.  Část expozice je věnována činnosti Divadla J. C.“
188   

„V muzeu jsou vystaveny plakáty k představením Divadla Járy 

Cimrmana a mnoho divadelních relikvií a rekvizit. Největším magnetem se však 

stala mistrova světnička, která se nese v podobném duchu jako film Jára 

                                                 186MIKROREGION TANVALDSKO. Tanvaldsko: Plakát Zveme Vás na křtiny [online]. © 2017 [cit. 2017-05-03]. Dostupné na WWW: http://www.tanvaldsko.info/images/stories/jara-cimrman/Pozvanka-KREST_MAJAKU_JC.pdf. 187 Viz příloha č. 5, s. 111.  188 MĚSTO LETOHRAD. Kulturní centrum Letohrad: Muzeum a světnička Járy Cimrmana [online]. © 2008–2017 [cit. 2016-08-22]. Dostupné na WWW: http://www.info.letohrad.eu/muzeum-a-svetnika-jary-cimrmana/. 
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Cimrman ležící, spící
189 – kde byl v Cimrmanově pokoji k vidění řez postelí  

i s peřinou. I zde je vše napůl.“
190  

„Jára Cimrman má ve městě také svůj pomník, který se nachází na malé 

zámecké terase.“
191 „Pomník byl slavnostně odhalen v roce 2004. Nedaleká 

informační cedule objasňuje, co všechno Jára Cimrman ve zdejším kraji 

podnikal a objevil.“192  
„Obyvatelé Letohradu potvrdili pověst, že je někdejší Kyšperk jedním  

z hlavních měst cimrmanovského odkazu. Po řadě míst připomínajících život  
a dílo Járy Cimrmana přibyly další. Za přítomnosti pražských divadelníků zde 

otevřeli uličku i s pamětním nápisem a výstavu, která návštěvníky provede 

nejen životem světoběžníka Cimrmana, ale také Ladislava Smoljaka.“
193 

„Autorem myšlenky uličky pozapomenutého velikána je místní výtvarník 

                                                 189  POMO Media Group. Česko-Slovenská filmová databáze: Jára Cimrman ležící, spící 
[online]. © 2001–2017. [cit. 2016-08-21]. Dostupné na WWW: http://www.csfd.cz/film/8541-jara-cimrman-lezici-spici/prehled/. 190 CZECH TOURISM. Kudy z nudy: Cimrmanova světnička v letohradském zámku [online]. 

© 2017 [cit. 2016-08-22]. Dostupné na WWW: http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Cimrmanova-svetnicka-v-letohradskem-zamku.aspx. 191 MĚSTO LETOHRAD. Kulturní centrum Letohrad: Muzeum a světnička Járy Cimrmana [online]. © 2008–2017 [cit. 2016-08-22]. Dostupné na WWW: http://www.info.letohrad.eu/muzeum-a-svetnika-jary-cimrmana/. 192 ČÍŽEK, J. Hrady.cz: Pomník Járy Cimrmana [online]. © 1995–2017 [cit. 2016-08-22]. 
Dostupné na WWW: http://www.hrady.cz/?OID=5549. 193 MAFRA, a. s. iDNES.cz: V Letohradě otevřeli uličku Járy Cimrmana. V noci ji možná 

pokřtí jinak [online]. © 1997–2017 [cit. 2016-08-22]. Dostupné na WWW: http://zpravy.idnes.cz/otevreni-vystavy-jary-cimrmana-letohrad-fpp-/domaci.aspx?c=A120917_183531_pardubice-zpravy_hro. 
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Stanislav Vacek. Na jeho popud byla před časem u zámku instalována 

Cimrmanova socha.“194 
 

5.5h Lipník nad Bečvou 
„V Lipníku nad Bečvou má Jára Cimrman své vlastní nábřeží,  

a to unikátní. V jeho blízkosti se totiž nenachází žádná voda. Celkem 50 metrů 

dlouhá ulička byla pojmenována po Cimrmanovi na základě ankety, kterou 

vyhlásila tamní radnice. Roku 2007 bylo na stěnu v ulici namalováno 

zapadající slunce nad hladinou moře. Celé nábřeží dýchá atmosférou přelomu 

19. a 20. století. Uvidíte zde třeba namalovaný létající balon, obloukové lampy 

či historické kolo. Slavnostní otevření Cimrmanova nábřeží se uskutečnilo  
v roce 2007. Zúčastnil se ho i Ladislav Smoljak. Ten měl tu čest se jako první 

uličkou projít.“
195 

Nábřeží Járy Cimrmana je unikátní také v tom, že prvotní krok k jeho 
pojmenování nevzešel z řad fanoušků. S nápadem přišla instituce, a to 

konkrétně radnice v Lipníku nad Bečvou. Obyvatelé se pak mohli podílet na 

budoucnosti názvu této ulice v anketě, kterou radnice kvůli volbě nového 

názvu uspořádala. Celá tato participace při vzniku Cimrmanova nábřeží byla 
doplněna o grafické doladění celé ulice. Vše pak bylo posvěceno Ladislavem 

Smoljakem při slavnostním otevření uličky. 
 

                                                 194 MAFRA, a. s. Lidovky.cz: V Letohradu otevřeli herci uličku Járy Cimrmana [online]. © 2017 [cit. 2016-08-22]. Dostupné na WWW: http://relax.lidovky.cz/v-letohradu-byla-otevrena-ulicka-jary-cimrmana-fqx-/zajimavosti.aspx?c=A120917_215329_ln-zajimavosti_ape. 195 LÍBÍMSETI.CZ. MAGAZÍN.cz: Po stopách Járy Cimrmana [online]. © 2015 [cit. 2016-08-
21]. Dostupné na WWW: http://magazin.cz/cestovani/10453-po-stopach-jary-cimrmana.   
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5.6 Pamětní desky a památníky 
Typickým druhem Cimrmanových stop jsou pamětní desky. Některé 

jsou vyráběny s vědomím DJC a jiné jsou čistě záležitostí fanouškovské či 

institucionální participace. Není vždy jednoduché zjistit, kdy nápad na pamětní 

desku vzešel ze strany fanoušků a kdy ze strany DJC. Někdy se stává, že 

nápady na pamětní desku vzejdou z řad fanoušků, a někteří členové DJC pak 

tuto pamětní desku slavnostně odhalí či pokřtí. Pamětních desek Járy 

Cimrmana je v České republice nespočet. Několika pamětním deskám jsem se 

již věnovala, ale uvedu zde ještě další dvě pamětní desky, u kterých se zároveň 

pokusím odvodit jejich původ.  
První desku

196 považuji za oficiální tvorbu – tedy domnívám se, že 

návrh k jejímu vzniku vzešel ze strany DJC. Případně byl členy DJC tento 

návrh přijat poté, co s nápadem mohl přijít Český rozhlas197 – obě tyto instituce 

k této pamětní desce totiž neodmyslitelně patří. „Původ“ desky odvozuji  
z několika faktů – deska je umístěna v Praze v Dykově ulici na stěně budovy, 

ze které se dříve vysílal pořad Vinárna U Pavouka (deska je tedy umístěna na 

„rodném domě“ Járy Cimrmana). Druhým indikátorem je grafika, respektive 

styl písma – pamětní deska odpovídá svým vzhledem grafice užívané v DJC.  
Druhou desku198 naopak považuji za dílo fanoušků. Jedná se  

o desku na domě v Čapkově ulici v Praze.199 Usuzuji tak z toho, že se mi 

                                                 196 Viz příloha č. 7, s. 112. 197 MEDIA MARKETING SERVICES, a. s. RadioTV: ČRo zve na odhalení pamětní desky 

Járy Da Cimrmana [online]. © 2017 [cit. 2017-04-28]. Dostupné na WWW: http://www.radiotv.cz/p_radio/r_obecne/cro-zve-na-odhaleni-pametni-desky-jary-da-cimrmana/.  198 Viz příloha č. 8, s. 113.  199 BARTÍK, V. Pamětní desky v Praze: CIMRMAN Jára da - Na domě čp. 400 v Čapkově ulici 13 Praha 4 Michle [online]. © 2011 - 2012 [cit. 2017-04-28]. Dostupné na WWW:  
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nepodařilo (na rozdíl od předchozího případu) najít žádné propojení této 

pamětní desky s DJC. Zároveň je na desce použito písmo, které se u oficiální 

cimrmanovské tvorby nevyskytuje. Pamětní deska je doplněna o poloviční 

bustu, která je zasazena čelem do zdi, tudíž nejsou patrné žádné obličejové rysy 
znázorňované postavy. Autoři tak dodrželi fakt i humornost toho, že 

Cimrmanova podoba není nikomu známa. Text na pamětní desce svým 

obsahem i stylem výborně zapadá do mystifikačního stylu originální tvorby.  
Vzhledem k množství pamětních desek a různorodosti, s jakou jsou 

rozmístěné po ČR, usuzuji, že se ve většině případů jedná o ukázku 

fanouškovské participace. Fanouškovská tvorba, jak jsem již avizovala, někdy 

bývá podpořena tím, že někdo z členů DJC přijede na slavnostní odhalení 

takové desky. Pamětní desky věnované JC nalezneme v Praze, Fedinandově
200, 

Hulíně
201 a zřejmě i na mnoha dalších místech. 
Prozatím jsem zmiňovala hmatatelnější stopy i více éterické digitální 

stopy Cimrmanova génia. Přechodníkem mezi těmito dvěma světy  
je tzv. geocaching. 

 

                                                                                                                                 http://www.pametni-desky-v-praze.cz/products/cimrman-jara-da-/. 200 MĚSTO HEJNICE. Hejnice: Pamětní deska Járy Cimrmana [online]. © 2017 [cit. 2017-04-
28]. Dostupné na WWW: http://www.mestohejnice.cz/dr-cs/4859-pametni-deska-jary-cimrmana.html. 201 OREL. Jednota Hulín: Odhalení pamětní desky Járovi Cimrmanovi 3. 10. 2012 [online]. © 2017 [cit. 2017-04-29]. Dostupné na WWW: http://www.orelhulin.cz/odhaleni-pametni-desky-jarovi-cimrmanovi-3-10-2012/. 
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5.7 Geocaching 
Za Cimrmanem se můžou vydávat také milovníci geocashingu

202. 
Fanoušci této hry a fanoušci Járy Cimrmana totiž často vytvářejí tzv. kešky

203 
na počest Járy Cimrmana. „V popisu keše neboli listingu bývá vysvětleno, čím 

je místo zajímavé a proč právě zde byla tato keška založena.“
204 V případě 

kešek na téma Jára Cimrman tak narážíme i na texty, které napodobují 

specifický cimrmanovský styl a vytvářejí nové příběhy. Pro demonstraci zde 
uvádím úryvek jednoho takového geocachingového textu:  

„O životě Járy Cimrmana již toho bylo napsáno mnoho. Ale přece jen 

jsou ještě určitá období v jeho životě zahalena tajemstvím. Jedno takové období 

se mi podařilo rekonstruovat bádáním v archivech německého Císařského 

loďstva, c. a k. rakousko-uherské armády a jabloneckého berního úřadu. 
V prvních letech 20. století bylo i  J. C. jasné, že se schyluje k vážnému 

světovému konfliktu, a proto usoudil, že by asi nebylo vhodné se v Evropě 

zdržovat. A tak začátkem roku 1914 přijal místo obchodního zástupce pro Indii 
a Indonésii u jedné jablonecké firmy vyrábějící korálky. Své úkoly plnil 

svědomitě a hodně při tom cestoval po mořích a Indickém oceánu. Při jedné 

takové plavbě začátkem února 1915 však měl namále. Loď šla zřejmě ke dnu  
a jen malá část posádky a cestujících se zachránila na záchranném člunu. 

                                                 202 „Geocaching (čti ‚geokešing‘) je hra na pomezí sportu a turistiky, při které se hledají ukryté 

schránky pomocí zeměpisných souřadnic. Skrytá schránka neboli poklad se nazývá cache (čti 

‚keš‘ nebo ‚keška‘).“ In: GEOCACHING – KESKY.CZ. CZ geocaching: Co je to geocaching? [online]. © 2017 [cit. 2017-04-22]. Dostupné na WWW: http://kesky.cz/zaciname-s-geocachingem/co-je-to-geocaching/. 203 Příklad takových „kešek“ např. zde: Keška na počest Járy Cimrmana: Kešky [online]. © 2012 [cit. 2017-04-22]. Dostupné na WWW: http://cimrman.pulec.org/.  204 GEOCACHING – KESKY.CZ. CZ geocaching: Co je to geocaching? [online]. © 2017 [cit. 2017-04-22]. Dostupné na WWW: http://kesky.cz/zaciname-s-geocachingem/co-je-to-geocaching/. 
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Podmínky na člunu byly hrozné, jak dokládá útržek z jeho zápisníku, jehož 

kopii uvádím níže. Trosečníci byli po několika dnech zachráněni válečnou lodí, 

bohužel ale německou, a tak byl J. C. spolu s dalšími Rakušany a Němci 

 deportován na palubě křižníku do Evropy a musel jít bojovat za císaře pána. 

Vzhledem ke svým astronomickým a matematickým znalostem narukoval  
k dělostřelcům a bylo mu svěřeno velení baterie houfnic. Hned první bojové 

vystoupení na východní frontě však málem skončilo katastrofou. Nikdo mu totiž 

nevysvětlil, že v armádě se azimut měří od severu a nikoliv od jihu jako  
v astronomii, takže jeho baterie pálila místo do nepřátelských zákopů do 

vlastního týlu. Jenže v tu chvíli silný oddíl nepřátelské jízdy prolomil frontu  
a rychle postupoval do týlu rakouských vojsk, kde však byl zničující palbou 

Cimrmanových kanonýrů rozprášen. Navržené vyznamenání Signum laudis 

však J. C. již nepřevzal, protože padl do ruského zajetí. Zřejmě pak bojoval  
v řadách čsl. legií na Sibiři, kde je po něm na Altaji pojmenována jedna 

třítisícovka. Tam také jeho stopa končí. Pokud náhodou přežil a vrátil se do 

ČSR, tak již o sobě nedal vědět. Pochopil, že poklidná atmosféra skvělé epochy 
konce 19. a začátku 20. století zmizela v nenávratnu a že naše mladá republika 

bude potřebovat jiné, hlavně praktičtější lidi, než je on...“
205 

Tato ukázka fanouškovské tvorby věrně napodobuje styl kanonických 

cimrmanovských děl, a to jak jazykem, vtipem i tématem samým. Dodržuje 

mystifikační postupy, jaké pozorujeme i u kánonu (napodobení vědeckého 

textu, odkazy na skutečné události a úřady atd.) Tvůrce se zde ale rozchází  
od fikčního světa nastaveného hrou České nebe. V této hře se totiž dozvídáme 

                                                 205 GROUNDSPEAK, Inc. Geocaching: ASTRONOMICKA II - aneb Cimrman trosečníkem [online]. © 2000–2017 [cit. 2017-04-22]. Dostupné na WWW: https://www.geocaching.com/geocache/GC2HKWG_astronomicka-ii-aneb-cimrman-trosecnikem?guid=cb8380c8-bbc0-4eb4-9aea-90eabcc0ee7c. 
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„… v čem je význam dymokurského nálezu? Především vyvrátil naše dosavadní 

tvrzení, že stopa geniálního autora mizí s vypuknutím první světové války. 

Nemizí. Jára Cimrman během této války prokazatelně žil  
a tvořil. Zatímco většina českých mužů strávila první světovou válku 

v zákopech, Cimrman ji strávil v kavárně.“
206 

Kanonický text tedy usazuje Járu Cimrmana během první světové války 

do pražské kavárny, zatímco geocachingový text jej nechává v témže období 

plout, troskotat a bojovat. Jelikož Cimrmanův fikční svět nemá pevných hranic, 

ale jedná se spíše o teoretický konstrukt a princip, jak se v tomto světě 

pohybovat, je možné přesně takovéto texty vytvářet. Některé keše jsou 

inspirované kanonickými díly a jiné například Salónem Cimrman (či přesněji 

řečeno Šebánkovou tvorbou) – existují například keše
207 inspirované 

Šebánkovou knihou Za Járou Cimrmanem až do hrobu
208.  

Namátkou bych zde ještě ráda zmínila, že v roce 2016 se 13. listopadu 
v rámci oslav půlstoletí s Cimrmanem konal tzv. Mega event Génius český

209. 
K této příležitosti byla vyrobena limitovaná edice geocoinu

210 – což je 

                                                 206 CIMRMAN, J.; SMOLJAK, L.; SVĚRÁK, Z. Hry a semináře: úplné vydání. Praha: Paseka, 2009. ISBN 978-80-7185-973-4, s. 528. 207 GROUNDSPEAK, Inc. Geocaching: Cimrmanova jeskyně - Cimrman's cave [online]. © 2000–2017 [cit. 2017-04-22]. Dostupné na WWW: https://www.geocaching.com/geocache/GC218K2_cimrmanova-jeskyne-cimrmans-cave?guid=720f47c3-242a-4ad8-afa6-220996532d75. 208 ŠEBÁNEK, J. Za Járou Cimrmanem až do hrobu. Praha: Paseka, 2001. ISBN 80-7185-394-1. 209 CIMRMAN, J. Génius český: Mega event [online]. © 2016 [cit. 2017-04-18]. Dostupné na WWW:http://www.geniuscesky.cz/. 210 CIMRMAN, J. Génius český: Limitovaná edice Cimrmanova Coinu [online]. © 2016 [cit. 2017-04-18]. Dostupné na WWW: http://www.geniuscesky.cz/eshop. 
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speciální „… trackovatelná mince opatřená unikátním kódem.“
211 Událost 

Mega event – Génius český je z hlediska participace poměrně specifická, neboť 

se na ní podíleli jak fanoušci, tak členové DJC – tedy konkrétně Václav Kotek 

– a navíc měla celá událost i několik sponzorů
212

. Mezi které patří například 

CAGeo – Česká asociace geocachingu, CVGland, Žižkovské divadlo Járy 

Cimrmana a Půl století s Cimrmanem (což je projekt, jehož autoři jsou DJC  
a Český rozhlas Radiožurnál). 

 
5.8 Cimrmanova stopa nekončí 
V této kapitole jsem prozatím uvedla přehled osmi míst a zákoutí České 

republiky, kde najdeme odkaz na Járu Cimrmana. Tento přehled ale není 

zdaleka kompletní. Radek Laudin se ve své knize Památná místa Járy 

Cimrmana213 zabývá dalšími dvaceti lokalitami, kde je k nalezení Cimrmanova 
stopa. Cílem mé práce není zkompletovat ucelený přehled Cimrmanových stop 

v České republice, ale spíše naznačit a představit, jaká participace se zde 

odehrává a jakým způsobem.  
Vytvořit vyčerpávající přehled veškerých Cimrmanových stop je úkol 

téměř nemožný. Jednak proto, že cimrmanologové „objevují“ stále nové  
a nové stopy, jednak proto, že není pro ostatní cimrmanology úplně snadné 

všechny tyto stopy zaregistrovat. Při mém výzkumu mě překvapilo, kolik ulic 
                                                 211 Geocaching: Geocoin [online]. Poslední aktualizace 4. srpna 2014 [cit. 2017-04-19]. 
Dostupné na WWW: http://wiki.geocaching.cz/wiki/Geocoin. 212 CIMRMAN, J. Génius český: Organizátoři [online]. © 2016 [cit. 2017-04-18]. Dostupné na WWW: http://www.geniuscesky.cz/helper. 213 LAUDIN, R. Památná místa Járy Cimrmana. Praha: Grada, 2016. ISBN: 978-80-247-5798-8. 
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v České republice nese v oficiálním označení jméno Járy Cimrmana. Takových 

ulic je celkem jedenáct.
214  

Při výzkumu mě také udivilo množství výstav věnovaných Járu 

Cimrmanovi. Ačkoli zde nemám prostor více se jim věnovat, ráda bych zde 

k tomuto tématu citovala Miloně Čepelku: „Výstavy neustále po republice 

probíhají, snad už deset let. Agentura Echo a Vašek Kotek osobně se o to stará. 

On tím vlastně žije, pořád otvírá nějaké výstavy: Cimrman světoběžník, 

Cimrman génius, který se neproslavil… Přidávají se k tomu Weiglovy obrázky, 

fotografie a koláže Petra Bruknera a řezby Honzy Hraběty. Plus Svěrákovy  
a moje knížky. Často jsme na vernisáži přítomni, zazpíváme České ručičky 

z naší opery, zarecitujeme dvě Cimrmanovy básně.“
215 

Miloň Čepelka k výstavám ještě dále dodává: „Vystavuje se tam třeba 

mlýnek, na kterém si Jára Cimrman mlel, a podobně. Je to svým způsobem 

půvabné, ale mně se zdá, že by někdy méně bylo více. Stálá výstava bývala pod 

rozhlednou na Petříně, když prostor patřil Klubu českých turistů; torza toho 

jsou dnes v Malostranské besedě. … Na Žižkově kousek od divadla bývala 

Hospoda Na Mýtince. Také tu otevřel Vašek Kotek. … Klub českých turistů 

v Pohoří rozhodl, že v mé rodné vesnici (Pohoří) musel Cimrman také zanechat 

nějakou stopu. Tak někde schrastili botu, spíš škrpál, a tu dali na venkovní zeď 

místní hospody do zasklené skříňky. … A na všech příjezdech k obci je tabule 
‚Vítá vás obec Pohoří, rodiště spoluzakladatele Divadla Járy Cimrmana.‘“

216 
 

                                                 214 Viz příloha č. 11, s. 115. 215 PALÁN, A.; ČEPELKA, M. Nedělňátko, aneb, S Cimrmanem v zádech. Praha: Vyšehrad, 2016. ISBN 978-80-7429-683-3, s. 215. 216 Tamtéž, s. 216. 
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5.9 Další stopy 
Prozatím jsem v rámci participace fanoušků, institucí i členů DJC 

zmiňovala názvy ulic, pamětní desky, sochy a busty, rozhledny, muzea, 

výstavy, turistické vizitky a turistické známky, fanoušky vytvářené texty, 
profily na sociálních sítích, weby, amatérská divadla, geocaching… A výčet 

stále nekončí. Po Járu Cimrmanovi je totiž pojmenován i štír – Heterometrus 
cimrmani217 nebo třeba planetka218. Jméno Járy Cimrmana dokonce přidala  
do svého názvu i základní škola v Lysolajích.  

Již u několika příkladů fanouškovské produsage, které jsem zmiňovala 

výše, byl patrný vklad různých institucí. Ráda bych zde v této souvislosti ještě 
zmínila konferenci Fenomén Cimrman, která se konala roku 2006 na půdě 

Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Na dvoudenní 

konferenci přednášeli i L. Smoljak a Z. Svěrák. Přednášky se snažily odpovídat 

na otázky, které se nesly v duchu „Jste obdivovateli mistra? Jaké je jeho místo  
v české kultuře? Kolik měl v 19. věku předchůdců – mystifikátorů? A proč se 

nestal Největším Čechem?“
219 

Příklad fanouškovské produsage, která byla podporována a zaštítěna 

institucí je i památník v podobě jablkového ohryzku v zahradě Přírodovědecké 

fakulty Jihočeské univerzity. „Umělecké dílo připomíná čin Járy Cimrmana, 

který při návštěvě Českých Budějovic odhodil okousané jablko. Právě tím na 

                                                 217 BioLib: Veleštír Cimrmanův: Heterometrus cimrmani [online]. © 2017 [cit. 2017-04-30]. 
Dostupné na WWW: http://www.biolib.cz/cz/taxontexts/id479504/. 218 MAFRA, a. s. iDNES.cz: Jára Cimrman léta vesmírem [online]. © 1997–2017 [cit. 2017-04-
30]. Dostupné na WWW: http://zpravy.idnes.cz/jara-cimrman-leta-vesmirem-d0f-/zahranicni.aspx?c=A011214_142722_vedatech_zem. 219 ČESKÝ ROZHLAS. Leonardo:Věda a technika: 200 minut s Járou Cimrmanem [online]. © 1996–2017 [cit. 2017-05-01]. Dostupné na WWW: http://www.rozhlas.cz/leonardo/technologie/_zprava/344905. 
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místě, kde později vznikla přírodovědecká fakulta, založil tradici ekologického 

kompostování. Autorem bronzové repliky ohryzku je sochař Michal Trpák. … 

Zdeno Gardian s kolegyní Pavlou Staňkovou tvoří tandem, který se zasloužil  
o vznik recesistického díla.“220 

Jára Cimrman má dokonce na Tanvaldsku svou cyklostezku. Vznikla 
v rámci optimalizace a propagace česko-polského cyklistického areálu. 

Partnery projektu byli Mikroregion Tanvaldsko a polské město Szklarska 

Poreba.221 Na cyklotrase nalezneme celkem devět cimrmanovských 

zastavení.
222 Letos se bude pořádat již dvanáctý ročník takzvané Spanilé jízdy 

Cyklostezkou Járy Cimrmana. Spanilou jízdu pořádá svazek obcí Mikroregion 
Tanvaldsko, město Tanvald, Areál U Čápa a Divadlo Járy Cimrmana. 
Pořadatelé se spolupodílejí na financování celé akce, ale ještě jim jako sponzor 

pomáhá společnost Pražská plynárenská a. s. a Divadelní agentura  
ECHO, s. r. o.223 Cyklostezku Járy Cimrmana nalezneme i na Facebooku, kde 
má založenou stránku.  

                                                 220 MAFRA, a. s. iDNES.cz: Cimrmanův ohryzek z bronzu ukazuje, kde génius založil 

ekologický kompost [online]. © 1997–2017 [cit. 2017-05-02]. Dostupné na WWW: http://budejovice.idnes.cz/pamatnik-jary-cimrmana-v-ceskych-budejovicich-fov-/budejovice-zpravy.aspx?c=A141203_2121292_budejovice-zpravy_jkr. 221 MIKROREGION TANVALDSKO. Tanvaldsko: Projekty [online]. © 2017 [cit. 2017-05-
03]. Dostupné na WWW: http://www.tanvaldsko.info/cs/projekty/optimalizace-a-propagace-cyklotras-cesko-polskeho-cyklistickeho-arealu.html. 222 MIKROREGION TANVALDSKO. Tanvaldsko: Cykloturistika [online]. © 2017 [cit. 2017-05-03]. Dostupné na WWW: http://www.tanvaldsko.info/cs/cykloturistika/mikroregionem-tanvaldsko-na-kole.html.  223 MIKROREGION TANVALDSKO. Tanvaldsko: Plakát Slavnosti Járy Cimrmana [online]. 
© 2017 [cit. 2017-05-03]. Dostupné na WWW: http://www.tanvaldsko.info/images/stories/jara-cimrman/2017/A2_Plakat_Slavnosti_Jary_Cimrmana_2017_final.jpg.  
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Recesi prokázali i autoři knihy Galerie géniů
224

, když zde mezi dvě stě 

českých osobností českých dějin zařadili i jednu postavu nikdy nežijící,  
a to Járu Cimrmana. V knize jej najdeme abecedně zařazeného za Zdeňkem 

Burianem a před Josefem Čapkem. O Cimrmanovi pak zde sice píší jako  
o fiktivní postavě, ale už samotné zařazení této postavy do knihy s podtitulem 
200 osobností českých dějin je příkladem výjimečné recese. Autoři knihy se 

přidali do mystifikační hry, i když je tato hra brzy ukončena uvedením celé 

věci na pravou míru – tedy uvedením faktu, že se jedná o postavu fiktivní.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 224 HAŠKOVEC, V.; MÜLLER, O.; TATÍČKOVÁ, I. Galerie géniů, aneb, Kdo byl kdo. Praha: Albatros, 2004. ISBN 80-00-01298-7. 
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6. Jára Cimrman – největší Čech? 
„Hlavním tématem cimrmanovské mystifikace je český národní 

charakter, jeho malost, zabedněnost, plané vlastenčení, všudypřítomný ‚zdravý 

rozum‘, ale i dar zasmát se sám sobě.“
225 Asi jediná fikční postava, se kterou 

bychom mohli Járu Cimrmana srovnávat, je Haškův Švejk. O Švejkovi píše 
prozaik a esejista Josef Jedlička: „Patrně je v jádru věci cosi, co brání, aby se 

zacházelo se Švejkem jako s literaturou. Souvisí to jistě s tím, že sotva kdy 

vzniklo dílo, které by tak důsledně potlačilo svou znakovost a iluzívnost. Jako 

by autor a hrdina byli totožní.“
226  

Stejně tak s Cimrmanem není zacházeno jako s pouhou literární 

postavou. Kromě již výše zmíněné rozmanité participace, jejímiž svědky 

můžeme dnes a denně být, dokládá zapojení Cimrmana do našich životů i jeho 

účast v anketě Největší Čech. 
V roce 2005 Česká televize uspořádala anketu Největší Čech, ve které 

zvítězil Karel IV.
227 Největší počet hlasů ale získal Jára Cimrman.

228 
Cimrmanovská mystifikace tak překročila další mez. Diváci v anketě 

veřejnoprávní televize za největšího českého velikána zvolili postavu fiktivní – 
Járu Cimrmana. Vypovídá to hodně o povaze našeho národa i o popularitě Járy 

Cimrmana.  
                                                 225 HAŠKOVEC, V.; MÜLLER, O.; TATÍČKOVÁ, I. Galerie géniů, aneb, Kdo byl kdo. Praha: Albatros, 2004. ISBN 80-00-01298-7, s. 56.  226 JEDLIČKA, J. České typy, aneb, Poptávka po našem hrdinovi. Praha: Nakladatelství Franze Kafky, 1992. ISBN 80-900609-8-6, s. 75. 227 Česká televize: Největší Čech [online]. © 1996–2017 [cit. 2017-05-02]. Dostupné na WWW: http://www.ceskatelevize.cz/specialy/nejvetsicech/. 228 MAFRA, a. s. iDNES.cz: Největší Čech: Jára Cimrman [online]. © 1997–2017 [cit. 2017-05-02]. Dostupné na WWW: http://kultura.zpravy.idnes.cz/nejvetsi-cech-jara-cimrman-dcl-/show_aktual.aspx?c=A050201_211139_domaci_sas. 
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V předchozí kapitole jsem se snažila demonstrovat, že Jára Cimrman 

nežije jen v textech a „na prknech, jež znamenají svět“. Díky tvorbě fanoušků  
i dalších aktivit vycházejících z různých institucí a z řad členů DJC, Cimrman 
neustále nabývá na síle a na plastičnosti. Jako fikční postava žije v našem světě 

takřka soběstačně.   
„Divadlo Járy Cimrmana pokračuje v tradici českého humoru: 

navazuje na J. Haška a jeho fiktivní Stranu mírného pokroku v mezích zákona, 
na slovní hříčky a ‚přednášky‘ Voskovce & Wericha i na ‚improvizované‘ 
dialogy Suchého & Šlitra. … Cimrman se stal pevnou součástí naší kultury  
a není divu, že se dnes najdou lidé, kteří v existenci Járy Cimrmana skutečně 

věří. … ‚Ať je tomu jakkoli, díla, pod nimiž je podepsán Jára Cimrman, patří 

k vrcholům světové dramatické tvorby. Můžeme o tom diskutovat, můžeme  
o tom vést spory, můžeme s tím i nesouhlasit, ale to je všechno, co se proti 

tomu dá dělat.‘“
229  

„Cimrmanologie je nejvelkolepější mystifikace v české kulturní historii. 

Neexistující polyhistor a polyglot je ironickým dovršením a zároveň 

kontrapunktem mystifikačních pokusů obrozeneckých...“
230 Ale čím to vlastně 

je, že Jára Cimrman sklízí takový úspěch?  
Aleš Palán se v knize Nedělňátko aneb s Cimrmanem v zádech ptá 

Miloně Čepelky: „Jak je možné, že Divadlo Járy Cimrmana nejen zlidovělo, 

ale v podstatě se stalo součástí myšlenkového světa spousty lidí? Znám takové, 

                                                 229 HAŠKOVEC, V.; MÜLLER, O.; TATÍČKOVÁ, I. Galerie géniů, aneb, Kdo byl kdo. Praha: Albatros, 2004. ISBN 80-00-01298-7, s. 56. 230 KRAUSOVÁ, L. Mystifikace jako literárněvědný problém. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Philologica, sv. 91. Studia bohemica, sv. 10. Olomouc: VUP, 2007, s. 298.  
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kteří co chvíli citují repliky z vašich her.“
231 Čepelka na tuto otázku odpovídá: 

„Lidi se rádi smějí, a když se jim na nějakou situaci hodí slogan, který se dá 

použít, sáhnou po něm. Kdybych chtěl dělat chytráka, řeknu, že tenhle národ 

má vlivem svých dějin v sobě pocit méněcennosti. A že Jára je prototypem 

zhrzeného génia, kterému se konečně dostalo zadostiučinění. Jako Češi si tak 
díky němu můžeme hojit své mindráky. Připadal bych si ale velmi odvážně, 

kdybych tvrdil, že to je hlavní důvod. Je vytvořen ex post. Ti, kteří nám nefandí, 

by řekli, že se podbízíme. A taky by měli v určitých ohledech pravdu. Ale já 

myslím, že pravý důvod našeho ohlasu není v ničem, co vymyslíme zpětně. 

Jednu dobu jsme se obávali, že ve svobodné společnosti půjdeme do písku,  
a zas to nebyla pravda. A teď se ptejme: Je to tím, že tak úplně svobodná  
a demokratická naše společnost stále ještě není, nebo něčím jiným?“

232 
Těžko na tuto Čepelkovu otázku odpovědět. Jedním z důvodů, proč je 

Cimrman stále tak oblíben může být fakt, že v něm divák stále nachází něco 

aktuálního. „Cimrmanismus v tehdejší i v dnešní podobě se vztahuje také –  
a především – k současnosti. Avšak tím, že badatelé skrze své ‚objevy‘ mohli 

náhle vstupovat do minulé, odlišné historické epochy, dostává celá hra hlubší, 

obecnější a aktuálnější rozměr.“
233 

 
 

                                                 231 PALÁN, A.; ČEPELKA, M. Nedělňátko, aneb, S Cimrmanem v zádech. Praha: Vyšehrad, 2016. ISBN 978-80-7429-683-3, s. 170.  232 Tamtéž. 233 SVĚRÁK, Z.; ŠEBÁNEK, J.; VONDRÁČEK, J. Vinárna U pavouka: výbor scénářů a textů 

stejnojmenného rozhlasového pořadu. Praha: Radioservis, 1998. ISBN 80-86212-01-7, s. 206. 
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Závěr 
Má práce si kladla několik cílů. Postupně se zde proto budu každému 

z nich věnovat. V úvodní části jsem nastínila historii Divadla Járy Cimrmana  
a Salónu Cimrman. Krátce jsem popsala důvody vzniku obou divadelních 

formací a na několika faktech poukázala na úspěšnost DJC. Následovalo 

zpracování prvního z cílů práce, a to stanovení cimrmanovského kánonu. Při 

jeho sestavování jsem se zaměřila na tvorbu původních autorů JC, ale zároveň 

jsem vyřadila tvorbu Salónu Cimrman, ačkoli toto umělecké uskupení založil 

jeden z původních tvůrců a „objevitelů“ Járy Cimrmana – Jiří Šebánek. Stalo 
se tak v důsledku metod, které jsem si pro stanovení kánonu zvolila.  
Za cimrmanovský kánon jsem tak ustanovila všech patnáct divadelních her 

z pera Svěráka a/nebo Smoljaka, které se dodnes v DJC hrají.  
Jára Cimrman inspiruje své diváky a fanoušky k další tvorbě, což je 

patrné zejména v kapitole Fanouškovská aktivita, participace a produsage. 
Tuto tvorbu jsem se snažila porovnávat s kánonem a analyzovala jsem, jaké 

postupy jsou v této tvorbě obsaženy. Strategie fanoušků vychází z metod 
užívaných v kánonu. Fanoušci tedy dodržují obdobné mystifikační postupy  
a většinou se neodchylují od fikčního světa kanonických her. Spíše tento fikční 

svět lehce rozšiřují o nové příběhy, často přitom napodobují i jazykový styl, 

humor i grafiku. Spíše ve výjimečných případech se fanouškovská tvorba od 

kánonu rozchází, příkladem toho může být podkapitola Geocaching. Někdy 

dochází k rozšíření tématu, které je v kánonu jen naznačeno – viz Kašparkův 

hrobeček a Jak chudák do ještě větší nouze přišel. Tvorba a participace probíhá 

napříč digitálními i klasickými médii. 
Fanoušci při své tvorbě využívají nejen výhod nových médií – zejména 

možností internetu, ba naopak – jejich tvorba často tkví v užití „starých“ médií, 
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jako jsou pamětní desky atp. Někdy se jedná o tvorbu jednoho člověka, nebo  
o uzavřenou tvorbu několika lidí. Jindy můžeme hovořit o produsage v pravém 

slova smyslu – příkladem za všechny může být tvorba na portálech Wiki, kde 
se několik jedinců nezávisle na sobě podílí na vytváření a úpravách 

cimrmanovského obsahu. Bezesporu zajímavým faktem je, že fanouškovská 

tvorba bývá provozována či zaštítěna jménem nějaké oficiální instituce. Těchto 

případů je více, ale připomenu zde alespoň vlakovou zastávku Kaproun, kde 

Cimrmanovy stopy vznikaly za podpory Jindřichohradecké místní dráhy. 
Při zkoumání fanouškovské tvorby jsem vypozorovala, že se někdy 

fanoušci sdružují do určitých komunit. Ať už se jedná o Klub přátel Járy 

Cimrmana nebo o účast na Spanilých jízdách, či akcích, jakými byl například 

Mega event Genius český. Za komunitní můžeme považovat i aktivní fanoušky 

či „sledovatele“ určitých sociálních cimrmanovských profilů a stránek.   
Posledním a nejdůležitějším cílem bylo dokázat či vyvrátit, zda může 

být Jára Cimrman považován za transmediální fenomén. Při svém výzkumu, 
jsem u Járy Cimrmana pozorovala spíše než transmedialitu nesmírný 

crossmediální přesah – neboť stejné či velice podobné cimrmanovské příběhy 

jsou představovány napříč širokým mediálním spektrem, ale jen málokdy jsou 

významně rozšiřovány o nové informace. JC se objevuje v rozhlasu, divadle, 
v televizi, na internetu atd. Záznamy divadelních her pak nalezneme  
na gramofonových deskách, kazetách, CD, DVD atp. a dále jsou s Cimrmanem 
spojena i média jako památníky, busty, pamětní mince a dokonce i stavby. 

Při Cimrmanových toulkách napříč médii někdy dochází k přidání nové 

hodnoty v podobě (nepatrného) rozšíření příběhu, či přetransformování již 

existující myšlenky, která je prezentována novým způsobem. Jára Cimrman 

rozhodně nebyl tvořen s vizí transmediálního vyprávění, a jak i z mého 
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výzkumu vyplývá, Cimrman není klasickým představitelem transmediality. 

Cimrmanův fikční svět a příběh totiž není nutno pro úplné pochopení 

konzumovat skrze vícero médií. Jelikož ale Cimrmanův svět není uzavřenou 

množinou, lze Cimrmanův příběh téměř donekonečna doplňovat, redukovat  
a jinak upravovat. Dosavadní (fanouškovská) participace a tvorba však 

Cimrmanův svět spíše jen zlehka dokresluje.  
S Cimrmanem se smějeme vlastní historii, ideálům, touhám  

a neúspěchům. Smějeme se sobě samým. Životnost postavy Járy Cimrmana 

podporuje dokonale vyvážená poetika, humor a aktuálnost. Každý si v něm 

něco najde, pokud chce. Cimrman svou mystifikací, originálností, hrou 

s jazykem a nesmírnému humoru stále představuje poutavou a funkční 

kombinaci, která fanoušky láká a inspiruje k nové tvorbě. Jára Cimrman je tedy 

bezesporu kulturní, literární a společenský fenomén, ale nikoli fenomén 

transmediální.    
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Summary 
My thesis had several aims. I will deal with all of them one by one in 

this conclusion. In the introductory part, I outlined the history of Jára Cimrman 

Theatre and Cimrman Salon. I shortly described the reasons for founding of 
both of these theatre companies and highlighted the success of Jára Cimrman 

Theater based on several facts. The elaboration of the first aim of the thesis 
which was the identification of Cimrman’s canon followed. While identifying 

it, I focused on the production of the original authors of Jára Cimrman but at 

the same time I excluded the work of Cimrman Salon even though this artistic 
group was established by one of the original creators and “discoverer” of Jára 

Cimrman – Jiří Šebánek. This happened because of the methods chosen for 
identifying the canon. Therefore, I identified all fifteen plays by Svěrák  
and/or Smoljak that are nowadays on the programme of Jára Cimrman Theatre 
as Cimrman’s canon.  

Jára Cimrman inspires his audience and fans to further production 

which is obvious mainly in the chapter called The Activity of Fans, 
Participation and Produsage (Fanouškovská aktivita, participace  
a produsage). I tried to compare this production with the canon and I analysed 
the techniques of this production. The strategy of fans is based on the methods 
used in the canon. Therefore, the fans follow similar mystification techniques 
and do not usually deviate from fictional world of the canonical plays. They 
rather slightly extend this world by new stories and they often copy the 
language style, humour and graphics. The fan production deviates from the 
canon rather exceptionally, one example can be a chapter called Geocaching. 
Sometimes, the topic which is touched in the canon is extended in the fan 
production – see Clown’s Grave (Kašpárkův hrobeček) and The Tale of a Poor 
Guy and How He Became Even Poorer (Jak chudák do ještě větší nouze 
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přišel). The production and participation takes place in both digital and classic 
media. 

The fans take the advantage of not only the benefits and opportunities 
the Internet provides in their production but their production usually lies on 
using the “old” media such as memorial plates, etc. Sometimes, the production 

is created by one person or a closed group of people only. In other cases, it is 
the produsage in its real definition – one example for all is the production on 
portals of Wiki where several individuals independently participate on creation 
and editing the content which is related to Cimrman. It is undoubtedly 
interesting that the fan production is often carried out under the wings of some 
official institution. There are more similar examples but I can pinpoint at least 
the train stop called Kaproun where Cimrman’s marks were created with the 

support from Jindřichohradecké místní dráhy. 
When researching the fan production, I discovered that the fans 

sometimes unite in certain communities. Whether it is Friends of Jára 

Cimrman (Klub přátel Járy Cimrmana) or the participation in The Raids 
(Spanilé jízdy) and events such as Mega Event of the Czech Genius (Mega 
event Genius český). We can also consider active fans and followers of certain 
social profiles and pages of Cimrman to be a community.   

The last and the most important aim was to prove or disprove whether 
Jára Cimrman can be seen as a transmedial phenomenon. In my research, I 

observed rather cross-media overlaps than transmediality – that is because of 
the fact that Cimrman stories which are very similar are presented across the 
whole media spectrum but new information is added very rarely. Jára Cimrman 

occurs in radio, theatre, on the Internet, etc. The records of the plays can be 
found on vinyls, tapes, CDs, DVDs and so on; and other media such as 
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memorial plates, busts, memorial coins and even buildings are associated  
to Cimrman. 

When Cimrman stories ramble across media, a new value is added  
to them by a slight extension of the original story or by transforming an already 
existing idea which is then presented in a different way. Jára Cimrman was 

certainly not created with a vision of transmedial narration and as my research 
shows, Cimrman is not a classic representative of transmediality. The fictional 
world of Cimrman and his story does not have to be perceived through various 
media to fully understand it. As Cimrman’s world is not a definite structure, his 

story can be extended, reduced and otherwise modified over and over again. 
But the participation and the production so far rather slightly refines 
Cimrman’s world.  

We laugh at our own history, ideals, desires and failures with Cimrman. 
We laugh at ourselves. The viability of Jára Cimrman’s character is perfectly 

supported by balanced poetics, humour and its currentness. Everyone can find 
his own pleasure in him if he/she wishes to. Cimrman still presents a gripping 
and functioning combination with his mystification, originality, language puns 
and enormous humour and this combination still tempts his fans and inspire 
them to new production. Jára Cimrman is undoubtedly a cultural, literary and 

social phenomenon but he is not a transmedial phenomenon.    
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