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TEXTOVÁ ČÁST

Fiktivní dokument. Urban legend. Komiks.

To jsou témata, která krystalizovala již v průběhu mého studia a nyní se spojují v bakalářské práci. 
Ve zkratce se snažím pomocí média komiksu představit unikátní místo spojené s mým dětstvím 
– Cholín – a nastínit jeho nezvyklou sociální strukturu. Tohoto cíle se pokouším dosáhnout jiným 
způsobem, než klasickým sběrem dat a jejich strukturováním. Namísto toho tvořím příběhy, 
založené na skutečnosti. Inspiraci získávám jak z ústního vyprávění, tak z literárních zdrojů, které 
byly vydány členy cholínské komunity.1 Paralelně s tím pracuji s tamní městskou legendou2 zvanou 
Kvakev, která se stává ústřední postavou. S její pomocí se z komiksu stává fiktivní dokument, který 
balancuje mezi realitou a fantazií. Formu komiksu jsem zvolila z důvodu jeho velké přednosti, 
spočívající nejen ve spojení textu a obrazu, ale především v možnosti zkreslení reality, která se 
tím stává v mnoha ohledech stravitelnější. 

Pro upřesnění pojmu a vymezení pole komiksu jsem zvolila dnes již poměrně zakořeněnou 
a obecně uznávanou definici od autora a teoretika Scotta McClouda (i když je dnes zpochybňována 
její aktuálnost, zvláště co se týče vymezení typu produkce3). Zmiňuji ji především proto, že je 
zbavená přebytečného balastu a uvádí i potenciální účel média komiksu. Pomůže mi také mimo 
jiné přehledněji uspořádat následující text:

„Komiks je záměrná juxtaponovaná sekvence kreslených a jiných statických obrázků, 
určená ke sdělování informací nebo k vyvolání estetického prožitku.“ 4

(“Comics are juxtaposed pictorial and other images in deliberate sequence, 
intended to convey information and/or to produce an aesthetic response in the viewer.”)5

Druhá část definice ztratila v českém překladu ono důležité lomítko, a proto zde uvádím i anglickou 
verzi citátu. Podle mého názoru se totiž zmiňované dva celky – sdělovaná informace (co se dozvídám) 
a estetický prožitek (jakým způsobem je informace zpracována) – nacházejí v jednom díle téměř 
vždy současně a je tedy dobré při rozboru oba dva zohlednit.

1  Josef Záruba, Cholín 1938–2014. Vzpomínky, informace, názory, Praha 2016. – Božena Krchová, Z kroniky naší rodiny, Praha 2010.

2   „Urban legend“ neboli městská legenda (případně „urban myth“ neboli městský mýtus), či v tomto kontextu spíše „contemporary 
legend“ (současná legenda), jelikož se obsah děje neváže k městskému prostředí, je pojmem označujícím příběh nebo postavu, 
která vejde v obecnou známost prostřednictvím ústního předání či internetové komunikace. Důležitým rysem je způsob 
prezentace: legenda je představována jako pravdivá a využívá specifického uvedení do příběhu v angličtině označovaného  
jako FOAF (friend of a friend).

3  Pavel Kořínek, Martin Foret a Michal Jareš, V panelech a bublinách. Kapitoly z teorie komiksu, Praha 2015, s. 11–12.

4  Scott McCloud, Jak rozumět komiksu, Praha 2008. 

5  Scott McCloud, Understanding Comics. The Invisible Art, New York 1994.



6

1. SDĚLENÍ

Cílem sdělení mé práce je vykreslit konkrétní místo a sociální strukturu cholínské komunity 
a zachovat tím dnes již zanikající příběhy, většinou uchované pouze v ústním podání, stravitelným 
způsobem. Ona stravitelnost představuje formu, tedy komiks a jeho zpracování. Nejdříve se ale 
podívejme na sdělované informace – obsahovou část.

Místo, kde se vše odehrává, je osada Cholín. V současnosti se jedná o přibližně osm hektarů 
rozlehlý pozemek, ležící na břehu řeky Vltavy, asi padesát kilometrů jižně od Prahy. Díky své 
poloze v údolí řeky byl Cholín obývaný už od dob předkeltských. Dokládají to nálezy staré 
keramiky a pozůstatky valů (Velké a Malé kolo) v okolních kopcích. Roku 1954 byla napuštěna 
Slapská přehrada a polovina pozemků zmizela pod hladinou, včetně hospody pana Weidenthalera 
a dalších míst.6 Možná právě dlouhá a spletitá historie vytváří pocit, že by zde i dnes mohli 
pobíhat nadpřirození tvorové. 

Zajímavé místo na jedné straně je na straně druhé doplňováno atypickou sociální strukturou 
místní komunity. Jedná se totiž o jednu rozvětvenou rodinu, která v roce 2010 čítala už asi 260 
členů.7 Hlavní stavbu – bývalý statek, tzv. Velký dům (obr. 1) – odkoupil v roce 1921 i s pozemky 
můj prapradědeček Josef Záruba-Pfeffermann, československý politik, architekt a otec osmi dětí.8 

Božena Krchová, jedna z jeho dcer ve své knize Z Kroniky naší rodiny vzpomíná:

 

„Po stránce ekonomické to nebyla nějaká výhodná koupě. Bonita nebyla valná, vzdálenost 50 km od Prahy byla 
nepříjemná. Ale statek byl pěkně založený, výstavný, bylo znát, že jej původně vlastnil a přestavoval náročný 
městský člověk (Lumbe). Všem se nám líbila jeho romantická poloha nad řekou, jeho samota a jeho minimální 
zalidnění.“ 9

6  Josef Záruba, Cholín 1938–2014. Vzpomínky, informace, názory, Praha 2016, brožura 1, s. 7.

7  Seznam potomků (a nepotomků) Josefa Záruby-Pfeffermana a jeho ženy Marie ke dni 30. 9. 2010  
viz Božena Krchová, Z kroniky naší rodiny, Praha 2010.

8  Daniel Kovář, Pfefferman Josef, Encyklopedie Českých Budějovic, 
http://encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/pfeffermann-josef, vyhledáno 7. 7. 2020.

9 Božena Krchová, Z kroniky naší rodiny, Praha 2010, s. 58.

OBR. 1
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Statek, který dodnes osadě vévodí, je obklopen zatravněnými pozemky se starými vzrostlými 
stromy. Přibližně od roku 1970 jsou jeho prostory zrekonstruovány na obytné části pro rychle se 
rozrůstající rodinu. Ty ale brzy přestaly stačit, a tak se na zbytku pozemku objevuje více a více 
domků a vzhled místa se tak velmi rychle mění. 
 
Vše je zde prodchlé unikátnostmi spojenými s rodinným soužitím. Pro příklad uvedu Soví altánek 
(obr. 2), který je jakýmsi srdcem Cholína. Je to osmiboká dřevěná stavba se špičatou pokovenou 
stříškou, kde se odehrávají dětské hry, lampiónové noci i příležitostné koncerty hudebně nadané 
části rodiny. Jeho největší zajímavostí je ale nejednou restaurovaná výmalba lemující kraj vnitřní 
klenby. Malované sovy, po kterých nese své jméno, sedí na větvičkách, zkroucených do tvaru 
iniciály jejich křestního jména a představují tím konkrétní zakladatele rodiny (obr. 3). Tolik 
k přiblížení zlomku z místa, jehož dalšímu popisu nebudu věnovat více pozornosti, protože se 
jím zabývám v samotném komiksu. 

Po smrti tatiho, jak pradědečkovi říkali, byl osmi dětem pozemek odkázán a byl to právě on, 
Josef Záruba-Pfeffermann, kým příběh cholínské rodiny i osady začíná. Mluvíme tedy o pěti 
generacích, které stále koexistují pod záštitou rodinné společnosti Cholín s.r.o. ve vzájemné shodě. 
Většina z příbuzných místo využívá spíše jen jako letní sídlo, tím více obdivuhodné se může jevit 
neutuchající pouto, které přetrvává. 

OBR. 2

OBR. 3
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2. FORMA

Otázkou je, jestli je možné takový vjem obsáhnout pouze slovy. I to je jedním z důvodů, proč se po 
zvážení volby formy uchyluji ke spojení slova a obrazu. Tak obsáhlé a intimní téma se snadno stane 
těžkopádnou masou informací a černobílých fotografií. Médium komiksu ale nabízí něco jiného. 
Důležitým pojmem je přitom již zmíněná stravitelnost, neboli obsahová i vizuální přístupnost 
pro cílové čtenáře. (Cílovou skupinu tvoří v první řadě starší cholínské děti. V řadě druhé pak 
ale stojí jak místní, tak i vnější publikum. Předávané informace jsou strukturovány tak, aby byly 
srozumitelné i neinformovanému člověku.) Jedním z nejdůležitějších prostředků se proto stává 
zjednodušení jak obsahové, tak kresebné – karikatura. 

Proces zjednodušení neslouží k ulehčení práce. Příjemce informací se totiž prokazatelně lépe 
ztotožní s karikaturou než s realistickým zobrazením. Hlavní roli zde hraje lidská fantazie – pokud 
je naší imaginaci přenechán prostor pro dokreslení zjednodušeného objektu „k obrazu svému“, 
vezme automaticky příběh za svůj, jinak řečeno čtenáře postaví do hlavní role celého děje.10 

I zde s vyprávěním pomáhá jakási dějová karikatura (nemluvím o kresebném, ale dějovém 
zjednodušení/zkreslení). Karikaturou je tu tzv. Kvakev, nezvyklý fenomén cholínské rodiny. 
Za necelých sedmdesát let tam totiž – v kontrastu k dnešnímu modernímu světu – vznikla 
nadpřirozená postava, známá napříč generacemi. Její bytí, závislé na víře společnosti, je srovnatelné 
s vodníkem či rusalkou a mezi lidmi z Cholína (povetšinou dětmi) je stále živá. Z vyprávění11 není 
jisté, jak vzniklo její jméno. Její existence je ale podle některých odvozena od jakési vodní houby, 
která se náhodně objevovala na místních pozemcích. Představuje element vody, strach z neznámého 
a respekt k nadpřirozenu. Komiksové vyprávění je touto postavou provázeno a využívá ji jako 
prostředníka k popisu rodiny, místa i příběhů z jejího nezaujatého pohledu. Je jí tedy mimo jiné 
dovoleno víc, než by bylo v rámci rodinných vztahů možné pro zainteresovaného vypravěče.

V komiksu Kvakev prošla stejnojmenná hlavní postava procesem zjednodušování ještě dál – není 
zobrazená vůbec. Přesto její přítomnost neustále tušíme, nebo jsme dokonce přímo v její kůži. 
Pro podpoření tohoto dojmu jsou využívány dva typy pohledů. První pohled je klasický: děj je 
zobrazený tak, jak by jej viděl nestranný pozorovatel a pomáhá tak pochopit pohyb v prostoru 
(obr. 4). Druhý typ pohledu nás dostává do postoje samotné Kvakve: svět okolo ní je zkreslen 
distorzí rybího oka a perspektiva „záběru“ podléhá tomu, kde se Kvakev zrovna nachází (obr. 5). 
To je často u vodní hladiny, ve skrytu za stromem nebo za stěnou vodních bublin.

10 Scott McCloud, Jak rozumět komiksu, Praha 2008, kapitola 2.

11  Téma Kvakev a původ vzniku mýtu, viz rozhovor autorky se s akademickou malířkou a ilustrátorkou Zdenkou Krejčovou  
ze dne 14. 3. 2020.

OBR. 4 OBR. 5
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Tímto způsobem umožňuji čtenáři vstoupit do situace, jako by ji prožíval on a zároveň s tím 
podporuji životaschopnost samotné mýtické postavy, která až dodnes jako zázrakem přežívá. 

Celkový koncept sdělovaného obsahu je rozdělen do krátkých kapitol. Samotné příběhy, založené 
na skutečných událostech, mohou ale fungovat i jednotlivě. Vytvořit konzistentní sérii je velmi 
obtížné a je dobré si zde vzít příklad z předních komiksových scénáristů, jakým byl například 
známý René Goscinny. Jeho geniální koncept orámování příběhů Asterixe typickým začátkem 
(vesnička, která ještě stále odolává Juliu Caesarovi) a ještě více ikonickým koncem (galská hostina) 
je nadčasový a dodnes inspirativní. Do jisté míry je možné si tento princip poznamenat jako jeden 
z bodů v příručce pro konstrukci komiksového děje. Lze ho také využít v mnohem jemnějším 
náznaku. Například každý díl komiksu Kvakev začíná obrazem vodní hlubiny, za kterým vždy 
následuje obdobně konstruovaná věta s popisem kde, kdy a co (např. „V malé osadě jménem Cholín, 
která leží v jednom ze zákrutů řeky Vltavy, se slavily Velikonoce.“ – díl první). Konec děje potom zpravidla 
končí opět ve vodě, kam se hlavní postava vrací do svého přirozeného prostředí. 

V rámci bakalářské práce jsou zpracovány první tři díly, rozdělené do komiksových sešitů. 
Formálním cílem mé práce je tedy vytvořit začátek série s daným vizuálním stylem, pravidly 
a konceptem děje, ve které bude možné v budoucnu pokračovat. Tomuto záměru se zcela jasně 
nabízí sešitová vazba, včetně jejího úzkého sepjetí s počátky komiksové produkce.12 Je jednoduchá, 
pro čtení časově nenáročná a poskytuje možnost sbírání i výměnu komiksových kusů.

Zmíněné tři díly uvádí myšlenku existence místní městské legendy a postupně odkrývají tři témata, 
která budou provázet všechny další díly (místo, rodinu a nejistotu z nadpřirozena). V komiksovém 
vyprávění není možné uvádět příliš mnoho informací najednou, aby nedošlo k tomu, že čtenář 
děj nepochopí nebo se bude potýkat s více neznámými, než je schopen přijmout. Proto je nutné 
rozstrukturovat námi předávané informace, seřadit je podle důležitosti a v tomto pořadí je 
následně zobrazovat. V prvním díle Něco je ve vodě! se například dozvídáme opravdu pouze to, že 
je něco ve vodě a že je to nazýváno Kvakví. Ve druhém díle Kde se vzal strach? je pak nastíněno, proč 
se jedna strana bojí druhé a naopak, jaké události tomu předcházely a jak si Kvakev obyvatelé 
Cholína představují. Třetí díl Povodeň! je o velké události – napuštění Slapské přehrady. Je zde 
zaznamenán vzhled místa před a po zatopení a mimo jiné se také utvrzujeme v dobrých úmyslech 
hlavní postavy. Je zkrátka vidět velmi pozvolné informování čtenáře, v kontrastu s tím se ale 
v tomto médiu velmi dobře pracuje s časem a s gradací napětí. To je v komiksu vidět například 
na dlouze natažených scénách přibližujícího se tvora k nic netušícím lidem.

K obsahu je dobré zmínit ještě jednu komiksovou anomálii, a to důležitost konkrétního, poměrně 
rozlehlého místa. V popisu děje tedy nejde pouze o akci, ale i o popis prostředí. S tímto vědomím 
se naskýtají dvě možnosti zpracování. Prvním je postupné odkrývání částí místa pouhým 
vyprávěním. Takový způsob by byl ale velmi obtížný, a proto přicházím s druhou, v mnoha ohledech 
zajímavější variantou. K pozvolnému „dokreslování“ slepých částí pomyslné mapy přidávám mapu 
doslovnou. Měla by pomoci snadnější orientaci v prostoru a mimo to je také oblíbeným prvkem 
(nejen místních) dětských her. Je složená ze čtyř kusů, které jsou postupně vlkádány doprostřed 
komiksových sešitů. Podle děje tak odkrýváme stále více z toho, čemu se říká Cholín.

12  Mluvíme o komerční a masové komiksové produkci, kdy se komiks oddělil od novin a deníků ve formě komiksového stripu 
a prosadil se jako samostatný typ literatury, později proslavený takovými kolosy, jako je dodnes společnost Marvel nebo DC 
Comics. Za první takové vydání je považován sběr komiksových stripů Famous Funnies vydaný roku 1933, srov. The First Comic 
Book, “Famous Funnies,” Was Published in 1933, 25. 9. 2017, SouthFloridaReporter.com, https://southfloridareporter.com/first-
comic-book-famous-funnies-published-1933, vyhledáno 7. 7. 2020.
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3. ESTETIKA

Estetika komiksu je záludná v mnoha směrech. Především potom v rozcházejícím se přístupu 
k výtvarnému pojetí sekvenčního umění a vzhledu komiksu, na kterou je daná cílová skupina 
„zvyklá“. V ideálním případě by mělo dojít k syntéze obou přístupů. Pokud tedy víme, že naše 
zaměření bude cílené na čtenáře odchované ve stylu západního komiksu superhrdinů, může nám 
být taková vizualita do jisté míry inspirací nebo poučením. Něco, co bylo označováno za pokleslou 
literaturu, se zde může stát stavebním kamenem. Porovnávání a budování něčeho nového na 
základech zaběhlých kolejí – tedy toho známého – může pomoci snadnější přístupnosti.

Do jisté míry je ale vzhled omezen i způsobem produkce (barevnost, formát, vazba), který musí být 
znám v poměrně rané fázi práce. Přiklonění k černobílému zobrazení proběhlo především z důvodu 
snazšího budování kompozice, ale v neposlední řadě i kvůli finanční úspoře. Na základě typu obsahu 
totiž počítám především s menším nákladem, kdy se přítomnost barev na rozpočtu výrazně projeví, 
ať jde o digitální či jiný druh nízkonákladového tisku (digitální ofset, risograf apod.). 

Především kvůli způsobu kresby vody byl zvolen pro tisk risograf. Zobrazované hlubiny tím 
vyniknou nejlépe a v poměru cena–výkon je na první příčce. Vodě je nutné věnovat zvláštní 
pozornost jak v kresbě, tak v tisku, protože je zastřešujícím tématem komiksu. Zatímco je břeh 
zpracováván lineární perovou kresbou, na vodní hladinu a hlubiny je záměrně použita tužka 
a tabletová malba. Poměrně výrazně se tím oddělují dva světy, které se obsahově střetávají. Dva 
různé přístupy dále pomáhají budovat napětí, aniž by bylo přistoupeno k popisnému zobrazení. 
Přítomnost Kvakve lze naznačit pouze využitím jiné techniky na souši, než by se očekávalo. 
Použití různých technik se pak stává jedním z atributů přítomnosti Kvakve, která nikdy není 
doslovně nakreslena. Další z takových známek může být, kromě již zmíněného rybího oka a volby 
techniky, zanechávání slizkých stop na souši nebo nepřirozené bublání. 

Následujícím atributem již přecházím do popisu typografické části. Kvakev totiž vydává typický 
zvuk, převážně zachycený souhláskami G, L a B. Zvuky vyjadřující citoslovce doprovází existenci 
komiksu od jeho počátku a často je způsob „tvorby zvuků“ neviditelným autorovým podpisem. 
Právě tyto tři litery tedy využívám jako výrazný prvek k vytvoření zapamatovatelné vizuality. 
Velkým otazníkem je však typografické pojetí. Taková typografie bývá až příliš výrazná, barevná, 
často dokonce se stínováním nebo 3D efektem. Překročit hranici kýče je tu velmi snadné, 
naproti tomu čas strávený tvorbou těchto výkřiků je dlouhý. Mým rozhodnutím je proto použití 
algoritmické deformace písma přes Processing. Pomocí kódu Tima Rodenbrökera, který využívá 
funkce vlnění, generuje program pokaždé originální nápis.13 Protikladem algoritmickému písmu 
je ručně psaný text v bublinách. I zde je městská legenda odlišena od normálu. Zatímco je přímá 
řeč lidí ohraničena hranatým rámečkem, bublina řeči Kvakve je po stranách zvlněná.

Vzhled obálky je tématem sám pro sebe. Může obsahovat samostatný konceptuální záměr, nebo 
být jen souhrnnou „image“ toho, co najdeme uvnitř. Kvůli mnou definovanému postoji vůči 
inspiračním zdrojům vznikl koncept obálky inspirovaný kompozicí západních komiksů. Výrazná 
typografie na střed s popisnou ilustrací toho, co můžeme očekávat na dalších stránkách včetně 
ukázky typických vizuálních prvků. 

13  Výsledek označuje pojmem „kinetická typografie“ 
Dostupné z: <http://timrodenbroeker.de/processing-tutorial-kinetic-typography-1/>
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Vytvoření celého komiksového konceptu – včetně vizuality – vnímám jako velmi komplexní 
záležitost. Pro tvůrce, nezkušeného v této úzké specializaci, je to možná až příliš velké sousto. 
V kontrastu k tomu vystupuje potřeba využít poskytovaného prostoru a věnovat se osobním 
tématům; položit základní kameny tam, kde by to bylo v běžné pracovní praxi velmi obtížné. Ke 
komiksové tvorbě jsem přičichla ve druhém ročníku. Lépe řečeno – našla jsem zalíbení v komiksové 
vizualitě, v její nedefinovanosti a přece s tak jasně danými principy. Touto první zkušeností byl 
výstup na téma „sběr osobních dat“, nebyla to však práce s komplexním příběhem, jako je tomu 
nyní. V předchozím komiksovém sešitu šlo o zobrazení minuty každého dne na jednu stranu. 
Nebylo tedy nutné se potýkat se scénářem, storyboardem a způsobem vyprávění děje. V tomto 
ohledu je současná práce mou prvotinou.
 
Formu komiksu jsem nevolila jako primární kritérium své práce. Mnou zvolené téma se stalo 
komiksem/vybralo si komiks jako nejlepší možný způsob komunikace mezi ním a cílovou 
skupinou. Je to způsob postupu práce, který mi byl předán během bakalářského studia 
v Ateliéru grafického designu 2 a podle mého názoru je to užitečný nástroj proti zacyklení se 
do vlastní tvorby.

Jak jsem již naznačila výše, jsem zmiňované rodiny součástí a Cholín je pro mne bohatý zdroj 
inspirace. Poskytuje mi pevné podloží pro budování příběhů a to mi přidává čas, nutný ke tvorbě 
komiksové formy. Do tohoto projektu jsem šla s odhodláním stanovit si princip, se kterým budu 
moci nadále pracovat a zdokonalovat se ve svém vizuálním vyjádření. Pro sebe jsem své zadání 
splnila a myslím si, že stanovené hranice jsou dostatečně pružné na to, aby bylo možné kreativně 
pokračovat. To se ale potvrdí pouze časem. Cítím v této práci přínos nejen pro mne, ale i pro 
komunitu, kde již roste generace, se kterou se ztrácí staré příběhy a mizí i zájem o tajemno či 
historii prostředí. Již před dokončením prvních tří pilotních dílů jsem se setkala s kladnou odezvou 
ze strany cholínského klanu a příběhy, které by měly být zobrazeny, se začaly hromadit. I přes 
dlouhou historii Cholína jsem přesvědčena, že ani tento malý svět tu nebude napořád v takové 
podobě, v jaké je dnes. Mám proto potřebu zachytit tolik, kolik je jen možné. Současně s tím vidím 
smysl také v záznamu lokálnosti, která postupem času mizí, nebo se mění, a to nejen na Cholíně. 

I načasování zpracování se zdá dobré. Se sérií komiksů Kvakev bych cholínskou komunitu 
ráda seznámila na začátku roku 2021, kdy začíná výročí sta let od zakoupení místa naším 
prapradědečkem, Josefem Zárubou-Pfeffermanem.
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Specifikace komiksového sešitu
Formát 176×250 mm  
Tisk risograf (Karel Bařina – knihařská dína FaVU, Údolní 53, Brno) 
Vazba V1 – šitá na spony, Munken Pure Rough 90g (32–36 str.) 
Náklad 50 ks (od každého dílu)

Obálky ke komiksovým sešitům
— vlevo nahoře: Něco je ve vodě! (1. díl)
— vpravo nahoře: Kde se vzal strach? (2. díl)
— vlevo dole: Povodeň! (3. díl)

OBRAZOVÁ ČÁST
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Ukázka z prvního dílu – Něco je ve vodě!
Tisk na papíře, 176 × 250 mm, 2020
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Ukázka z druhého dílu – Kde se vzal strach?
Tisk na papíře, 176 × 250 mm, 2020
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Ukázka ze třetího dílu – Povodeň!
Tisk na papíře, 176 × 250 mm, 2020
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Mapa Cholína, první a druhá část
Digitální tisk, křída mat 100g, 353 × 250 mm, 2020
Umístěna uprostřed sešitu


