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p odíváme-li se na nabídkusešitovýchronránůna českémtrhu, nemůženám neuniknout
. převaha
německéprodukce nad produkcídomácí či anglosaskou(ostatněnejen u nás).
Proto kdo se chce zabývattoutooblastíparaliteraturyv našemprostředí,měl by hlavnípozornost
věnovatprávě německéprodukci. U nás sešitové
romány vydávajípředevšímdvě nakladatelství:
pražské
nakladatelstvi|vo Že|ezný (IŽ) a brněnskénakladatelstvíMoBa' Vědom si velkéhorozsahutétoprodukce,rozhodljsem se omezit tentovýklad pouze na oblast literaturydobrodružné,
vynechávám tedy celou velkou oblast milostnýchrománů.RovněŽ mi nejde o dokonalézmapováníveškeréprodukce, nýbržjen o základnínástin.
Sešitovéromány jsou v německy mluvícíchzemíchvelice oblíbenýmčtením,
protoje i mnoho nakladatelství,
kterésejejich produkci věnujíve většímčimenšímrozsahu,na většímčimenšímgeografickém prostoru. Zminim alespoň jména těch největších,které šířísvé výrobky po
celémgermanofonnímprostoru, i za jeho hranicemi. Jsou to zejménaBastei Verlag v bergisch
Gladbachu u Kolína, Martin Kelter Verlag v Hamburku, Erich Pabel Verlag v Rastattu, respektive Zauberkreis Verlag ve stejnémměstě. Veškerá tato nakladatelstvíse zabývajívydáváním celéhospektradobrodružné
produkce:westernů,
sešitové
krimi, horroru,sci-fi. Celá tatoškálataky
proniká do česképřekladovéprodukce'
Sešitové
romány |ze rozděIitna tři základnítypy: uzavřenýromán, cyklus s jednímhrdinou a
seriál:
1. Krátký uzavřený román, kaŽdý se svým vlasÍnímsvětem,zalidněným vlastnímihrdiny,
jejichŽ příběhy se v rámci románu završujízpravidla happyendema neslibujídalšívzrušující
pokračování.Je to forma typická předevšímpro western,črástečně
i pro horror _ zejménahorror
pro Ženy,strašidelné
romance z edičníchřat]Žnnav ohrožení(IŽ), Sylvia Romantic (MoBa) - a
pak
pro
krimi. U westernůtohoto typu na sebe většípozorrrostneŽ hrdina, který se
sci-fi, nejméně
nrěníod románu k románu, upoutává autor, takŽe po jistém časenakladatelství můžeza|ožit
úspěšnou
kniŽnici zaloŽenouna jménějedinéhoautora.Takto proslulým autoremje v Německu
např.G.F. Unger,jemuŽ v nakl. Bastei vycházejíuždvě řady. Brněnská MoBa na knihách tohoto
veškerousvoji westernovouprodukci,jak sešitovou,tak paperbackovou.
autorazaloŽila úspěšně
IŽ oproti tomu vydává celou řadu stejně zaměřených autorů,znichŽněkteří si užrovněž v Kelterově nakladatelstvívysloužili vlastníkniŽnici (např. G.F. Barner a G.F. Waco).
2. Cyklus spojený jednínr hlavním hrdinou. Je typický předevšfurr
pro kriminální žánr,kde
obsahjednotlivých románůtvoříjednotlivépříběhyoblíbenéhodetektiva.V Německu je takovým nejoblíbenějším
hrdinou tohotožánruJeny Cotton, newyorskýagentFBI,jehož dalšía dalšípříběhybez přestáníchrlí nakladatelstvíBastei uŽ od padesátýchlet, v současné
době dokonce
ve čtyřechrománových řadách. Popularita tohoto neohroŽenéhoa nestárnoucíhohrdiny vedla i
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ke zfilmování některých příběhů_ filmy režiséraHaralda Reindla byly uvedeny i u nás. Cotton je
detektiv opirajíci se ve svépráci o celý policejní aparát,on siímnenísice jediným geniálním řešitelem případu,nicméněje stěžejnímakčnímčinitelemrománu. U českýchčtenářůvšak oblibu příliš
nezískal a nakladatelstvíMoBa zastavilo řadu Jerry Cotton asi po roce. Cottonovy popularity v Německu téměřdosahujei Komisď X neboli soukromý detektiv Johnny Walker, jehožpříběhy začila
vydávat Pabelovo nakladatelstvirovněž od konce padesátých let. Ani tento neprůstřelný,věčně
mladý elegán českéčtenrířeneokouzlil, několik románůSe v roce 1990 objevilo na stáncích a pro
nezájemběhem půlroku přestala tato řada vycházet. Podobně se vedlo i Butleru Parkerovi, rovněŽ
od Pabela, pokoušejícímuse o humornějšípodobu krimi-románu s bizarnípostavou detektiva,jenŽ
hlavnímpovolánímje komorníkemstarédiímy,přesvědčené
o svémkriminalistickémtalentu.Aby
Parker zachránil svoji panízma|éri vyplývajícíchz tohotomylnéhopřesvědčení,
musípřípadyřešitza ni.
A vťtbec:kiminálnínr i detektivnímsešitůmse na českémtrhu daří velice bídněa edičnířady
tohoto zaměření záhy hynou. Ikomě již zmíněnýchto postihlo i sexbombu agentku Nelly (Kelter IŽ1, a|e i pokusy o krimi domácí provenience jako byl detektiv martin Rust u MoBy nebo James
Bond jr. u lŽ. tépe se v Čechácha na Moravě daří románovéřadě nakladatelstvíBastei a MoBa
John Sinclair, patřícído horrorovéhoŽánru.John Sinclair, který se v produkci Basteie objevil na
konci šedesátýchlet,je dí|emjedinéhoautoraHelmuta Rellergerta,píšícího
pod pseudonymemJason Dark. Je stejnějako Cotton policistou,pro změnu ze Scot|andYardu, ale nebojujes obyčejnýrni zločinci,nýbržs démony,upírya jinými příšerami.Stejnějako většinahrdinůtétoliteraturyje
nestárnoucí_ což však kupodivu neplatípro mnohévedlejšípostavy, pÍecházejícíz románu do ro'
mánu. John Sinclair si získáváčeské
čteniíře,
zejménamezim|ádežíod dvanácti let (o čemžsvědčí
čtenářské
ohlasy v listárně tétoedičnířady). Výjimečněse cyklický příběhkolem hrdiny objevíi ve
westernu- v Německu k nejoblíbenějším
patříod sedmdesátýchlet sérieLassiterod Jacka Sladea,
modernější,
drsnějšía trochu nemravnější
podoba westernu(obdobafilmových spagettiwesternů;,
který všaknemůže
skončitobvyklým sňatkem,protožehrdina musítáhnoutdáI - v současnostive
třech sešitovýchřadách nakladatelstvíBastei. U nás se tentohrdina pouze několikrát objevil ve velkéřadě Rodokapsu nakladatelstvíIŽ, samostatné
edičnířady se všaknedočkal.Většíoblibu získali
u českýchčtenářůhrdinovéjiné sérieIŽ:Wyatt Earp a Doc Holliday z produkce nakladatelství
Keltera aZpera autoraWilliama Marka. Jde o výtvory v duchu klasickéwesternovémýtologie' rní- jistěsícíse s reálnými příběhyhistorickýchpostav DivokéhoZápadu, spojeníromantiky a Í.aktu
žes většímdůrazemna první složku.
3. Seriá|. Tento typ sešitové
produkceje ďejmě nejriskantnějí,
nicméněmůžebýt úspěšný.
Se.
šitovéseriály počítají
s čtenářem'kteréhohrdina a napínavýpříběh uchvátínatolik, že si koupí r
dalšídíl.Periodicita seriálůje zpravidlačtrnáctidenní,
při dobrémobratua autorskézdatnostimťlže
být i týdenní.Málokdy celý seriál píšejedna osoba,zpravidlase na něm podílítým autorů.Bezkonkur.enčně
nejúspěšnějším
německým sešitovýmseriálemje sci-fi Perry Rhodan' který vychází od
roku l96l v nakladatelstvíPabel a získaloblibu nejen v celéřadě evropských zem{ a|ei v Asii. U
nás sejeho vydávání uja|IŽazÍejměne bez úspěchu,jelikoŽsešityPerry Rhodana vycházejikaždý
týden.Příběhje značněnaivní:hrdina obdďený nadpřirozenýmischopnostmibudujemezihvězdné
imperium a zachraňujevesmírpřed padouchy všehodruhu, předevšímpřed hnusnými bytostmt,
vyvinutými nabází hmyzu' kteřík smrti nenávidíhumanoidy.Z dalšíchseriálůuvádímještěR}rodanovo dvojčeRena Dharka z produkce Kelter Verlag' kteý u IŽ nedosáhlani stovky pokračování
a byl zastaven.Brněnská MoBa se pokusila do oblastiprorazit seriálem Dinoland, těŽícímZ popu_
larity SpielbergovaJurskéhoparku, kteý všakv i v basteizašelpři patnáctémpokračovánís opadnutím dinosauří módy. o něco lépe se dďí horrorovémuseriálu Vampýra, který v Německu už
překročilstovku pokračovánía stále se obstojnědrŽí.v moBě dosud vyšlotřicetjedno pokračování
(údajk březnu 1998).Je to zručněpsaný upírskýpříběh'se smyslem pro černýmorbidníhumor,
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grotesknosti pomalu rozvijenétajenství' A jelikoŽ jeho součástí
je i místy dost naturalistická
erotika a seriái balancujena okirji pornografie,je zře.inré,
Ženenacházísvéčtenářetam kde John
Stnciarl.,
nýbrŽspíŠ
u čtenářfrstarších.
Dtliiste rníryjde o seriál,který porušuiečetné
zvyklosti
sešitovéliteratury:je tu vskutku dominantníženskáhrdinka, kladná postava s hornosextrálnínr
zainěřerrím,hranice dobra a zla je pronrěnlivější'než1e v sešitovénr
iománu obvyklé.Na neúspěchseriáiu u nás rněla zřejmě vliv nezvyklost tohototypu sešitové
produkce i přílišm1tločastá perioclicita:zatínrcov Německu vycházíVampýra ob týderr'u nás jednou nlěsíčně'
Zanikáníjedněcha vznikáníjinýchsešitových
řad _ toje věčnýpohyb v tomtodrulruparalite.
t-atur.l.
Jeho autoři nenají arnbicevytvi,řetvelkéumění,jsou řemeslníkyv oblasti zábavy. A přece i zde nacházímertrzmanitosttvarovou,žánrovt'lui styitlvou.I zde se někde držíspíštradice.
se 1e i početná
1inriese cbjevuje tendencek inovacím.A stejně titk difcrencovaníta vyvíjejíc:í
obec čterrářťr
tétoliteratury.Jde o oblastiiteratury,která má svůjvývoj. svůjpohyb. A proto si zaslouŽí'aby byla brána na vědomí.

