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ÚVOD 

Hlavním cílem této práce je popsat ţivot významné osobnosti Plzeňského kraje, 

akademického malíře Bohumila Konečného. 

Základním impulsem k výběru tohoto tématu pro mne byla návštěva výstavy Bimba – 

zapomenutý malíř Bohumil Konečný. Výstava se konala v roce 2008 v Obecním domě 

v Praze. Vystavovaná díla byla velice zajímavá svou barevností a dokonalostí, 

vyzařovala z nich skutečná lidskost a procítění. 

Tvorba Bohumila Konečného byla kdysi mezi veřejností velice dobře známa. Pamětníci 

ještě dnes rádi vzpomínají na jeho kniţní ilustrace i legendární obálky časopisů 

s nezaměnitelným podpisem Bimba. Jeho tvorba oslovila mnoho lidí. Jak uţ to bývá, 

ţivot není spravedlivý, proto vinou minulého reţimu jeho dílo postupně upadalo a i on 

sám se dostal do zapomnění. V současné době jen málo lidí ví, kdo byl Bohumil 

Konečný. Většina lidí zná jeho kniţní a časopisecké ilustrace, ale uţ neví, kdo za tou 

krásou stojí. 

Práce je členěna do sedmi kapitol. První kapitola je zaměřena na malířova studia a 

osobní ţivot. V následující kapitole jsou popsány výtvarné techniky, ve kterých Bimba 

tolik vynikal. Třetí kapitola je rozčleněna na šest podkapitol. Ty se týkají ilustrační a 

komiksové tvorby, spolupráce s Jaroslavem Foglarem, reklamních plakátů a spolupráce 

se zlínskou firmou Baťa. Klíčová kapitola je čtvrtá. Zde je popsána událost, kvůli které 

se Bohumil Konečný dostal do tvůrčí krize. V další kapitole je popsána Bimbova 

umělecká činnost po aféře s Octobrianou. Předposlední kapitola je věnována výstavám, 

které přibliţovaly díla Bohumila Konečného široké veřejnosti. Součástí této kapitoly 

jsou také rozhovory s kurátorem jedné z výstav a s autorem dokumentárního filmu o 

Bohumilu Konečném. V závěrečné kapitole je popsaný psychologický rozbor malířova 

rukopisu. 

Přílohová část obsahuje některá díla z autorovy tvorby, na které je v průběhu celé práce 

odkazováno. 
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1 TALENTOVANÉ DÍTĚ 

Bohumil Konečný se narodil 19. dubna 1918 v Plzni a vyrůstal spolu se svojí sestrou 

v rodině stavbyvedoucího, který pracoval na stavbě ţeleznice v rakousko-italských 

Alpách a naučil se tam italský dialekt. Kolem roku 1918 se malí chlapci oblékali tak, ţe 

vypadali jako holčičky. Malý Bohumil byl boubelaté dítě, měl krásné plavé vlasy, takţe 

vypadal skoro jako děvčátko. Otec mu tehdy začal říkat Bimba, coţ italsky znamená 

malá. A to vysvětluje jeho pseudonym – Bimba, který později vyuţíval při podpisu 

svých děl. 

1.1 PLZEŇSKÁ STUDIA 

Navštěvoval Obecnou školu v Tylově ulici v Plzni a později i druhou státní reálku 

(v současnosti gymnázium na Mikulášském náměstí) ve stejném městě. O jeho 

výtvarném talentu nebylo pochyb jiţ od dětství. Kreslil vše, co viděl kolem sebe, ale 

nejčastěji zvířata, především koně. Uměl krásně zachytit jejich anatomii a pohyb. Svými 

kresbami přispíval do školního časopisu a i svým spoluţákům kreslil na přání obrázky. 

Mezi jeho spoluţáky patřil i Miroslav Horníček, který o něm řekl: „Já chodil s Bimbou 

od první třídy a už tenkrát ho vodili kantoři od třídy ke třídě, aby klukům maloval 

na tabuli kovboje, koně, indiány. Byl to takový ideál mých klukovských let, milovali jsme 

společně Douglase Fairbankse a znali jsme se pak ještě na reálce. On maturoval o rok 

dřív, začali jsme stejně, ale já tercii opakoval. Tak mi o rok unikl.“ 
1
 

Ačkoliv Bohumil Konečný nepatřil k úspěšným studentům a často v mnoha předmětech 

zaostával, u spoluţáků byl velmi oblíbený. Pověst výborného kreslíře mu často 

u profesorů pomáhala a mnozí jeho talent vyuţívali. Velký rozruch však způsobil 

Bohumil Konečný svým školním dílem nazvaným Kulometná rota (viz příloha č. 1). Šlo 

o karikaturní kresbu profesorského sboru, se kterou vzbudil u svých spoluţáků velké 

                                                 

1
 Citáty. Bimba.cz [online]. [cit. 2012-03-03]. Dostupné z: http://www.bimba.cz/index.php?file=citaty.php 

 

http://email.seznam.cz/redir?hashId=794559524&to=http%3a%2f%2fwww%2ebimba%2ecz%2findex%2ephp%3ffile%3dcitaty%2ephp
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nadšení. Opačné nadšení samozřejmě projevil pedagogický sbor, který kresbu objevil a 

zabavil. Díky tomu se dochovala dodnes. Konečnému hrozilo vyloučení ze školy, ale 

nakonec si vyslouţil dvojku z mravů na pololetním vysvědčení. 

Jeho nadání pro karikatury se zhodnotilo ve třicátých letech, kdy nakreslil maturitní 

tablo své třídy, které zvalo na maturitní věneček do Měšťanské Besedy v Plzni (viz. 

příloha č. 2). To způsobilo, ţe se na něho obrátili redaktoři Českého slova a nabídli mu, 

zda by nechtěl s touto redakcí spolupracovat. Bylo to vlastně úplně první oslovení 

Bimby ze strany tisku. 

V 17 letech podnikl na kole cestu do Bavorska, kterou zachytil ve svém deníku, kde 

popisuje i nástup nacismu v Německu (viz. příloha č.3).  

Věnoval se nejen karikaturám, ale vytvářel také kresby, které byly inspirované filmem a 

dobrodruţnou literaturou. 

1.2 PRAŽSKÁ STUDIA  

Po maturitě se Bohumil Konečný nechtěl hned stát umělcem na volné noze. Míří proto 

do Prahy studovat Vysoké učení technické. Kromě studijních povinností se 

pochopitelně věnuje kreslení. Na koleji se seznámil s budoucím spisovatelem Janem 

Drdou, který v té době pracoval jako novinář a pocházel z velmi chudé rodiny. Proto 

kdyţ se dozvěděl, ţe Bimba dostává na studium 600 korun měsíčně, tak mu povídal: 

„Prosím Tě, ţe se nestydíš, ty si necháváš posílat peníze s tím svým nadáním.“ A tak 

představil Konečného v časopisu Ahoj a přesvědčil ho, aby tam publikoval. Pro časopis 

Ahoj začal ilustrovat dobrodruţné povídky a romány na pokračování. Studium techniky 

bylo pro Bohumila Konečného velice náročné, jelikoţ zahrnovalo kromě kreslení také 

technické obory a matematiku, pro kterou neměl dostatečné nadání. Studium tedy 

ukončil v roce 1938. A to byl rozhodující zlom v jeho ţivotě. Rozhodl se, ţe se chce 

věnovat jenom malování a začal uvaţovat o studiu na Akademii výtvarných umění. V té 

době se zcela přirozeně obrátil na svůj největší malířský vzor – Zdeňka Buriana. Píše 

mu dopis, ale jeho odpověď nebyla příliš povzbuzující. 
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Zde uvádím obsah výše zmíněného dopisu: 

„Milý příteli, 

upozorňoval jsem Vás již jednou, abyste nebyl zklamán, jestliže Vám neodpovím 

obratem. Ovšem rok je dlouhá doba, ale při takovém pracovním tempu, jako je moje, 

uteče jako voda. Po odeslání vašich kreseb jsem Vám napsal své mínění, asi jste 

zapomněl. Psal jsem Vám, že Vám leží portrét a ještě více karikatura. Tak to dělejte. 

Dobrých karikaturistů nemáme vůbec. Pro ilustrování Vám skutečně schází schopnost 

uplatnit detail, což je ovšem pro ilustraci důležité, ale možná, že časem dáte přednost 

něčemu jinému a dobrodružstvím vale. Jak vidím, pracujete pilně. Obrázek 

profesorského sboru je bezvadný, aspoň v té zmenšenině, ale každý profesor tohle 

nesnese! A bylo by opravdu škoda, aby Vás některý z nich proto otrávil při maturitě. Tu 

se snažte udělat za každou cenu! Doufám, že jsem Vám zodpověděl všechno. Jinak Vám 

poradit nemohu, poněvadž nevím, čemu se chcete v životě věnovat. Před profesionální 

drahou uměleckou musíme my všichni, kteří jsme se protloukli – varovat každého, kdo 

se nás ptá. Jsme malý národ, ale umělců máme více než dobytka. To jsem slyšel 

na vlastní uši od jednoho z profesorů, když jsem dělal před lety přijímací zkoušku 

na Akademii. Pro koho má pak ta spousta malířů pracovat? Když jsem vstupoval 

na Akademii, ptal se mě Švabinský: „A jste ze zámožné rodiny?“ Tomu dobře rozumím 

teprve dnes. Patnáct let jsem na to doplácel svým zdravím. Abyste nemyslel, že Vás chci 

zastrašit – já jsem taky před těmi radami neuhnul. 

Přeji Vám zdar a zdravím srdečně. 

Zd. Burian 

Praha 2.V.36“ 
2
 

                                                 

2
 POSPISZYL, Tomáš . Bohumil Konečný. Řevnice : ARBOR VITAE, 2008. 93 s. ISBN 9788087164082. 
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I přesto si Konečný podal přihlášku a své štěstí šel zkusit k přijímacím zkouškám. 

Dopadly úspěšně a hned na poprvé byl přijat do stejného ateliéru, kde dříve studoval 

i jeho vzor – Zdeněk Burian. Díky jeho talentu mu odpustili přípravku a byl rovnou 

přijat do druhého ročníku. 

1.3 OSOBNÍ ŽIVOT 

Bohumil Konečný se ve svém soukromém ţivotě stýkal se spoustou lidí. A to jak 

s lidmi z kruhu ilustrátorů, tak se svými přáteli a kamarády. Přátelé popisují Konečného 

jako přátelského muţe se smyslem pro humor. On sám byl spíš pesimista, jak říká, a 

měl sklon k depresím. Velice miloval svoji rodinu, zejména matku. Kdyţ byl v pubertě, 

tak jí pořád nosil na rukou, smál se a říkal: „Mami, já si to musím nacvičit, abych takhle 

v náručí jednou mohl nosit svoji ţenu.“ Proto velice špatně nesl, kdyţ mu maminka 

zemřela. Vztahy s otcem nebyly příliš vřelé, nějaký čas se dokonce nestýkali. 

V roce 1940 se na Boreckém mlýně na řece Střele seznámil se svojí osudovou láskou 

Evou. Svatba Evy a Bohumila Konečných se konala v srpnu 1944 v krásných 

prostorách praţské Staroměstské radnice. Roku 1945 měli Konečných na Střele svůj 

první byt. Pobývali zde hlavně přes léto, jelikoţ byt byl velmi provizorní a na pobyt 

v zimě nebyl přizpůsobený, ostatní měsíce ţili v Praze u rodičů. Uţ tehdy věděl, ţe ho 

velká města nelákají, měl rád přírodu a kraj okolo Střely. Tady často nacházel inspiraci 

pro své kresby a i ve stáří se sem velmi rád vracel. Ze zdejších pobytů se dochovala celá 

řada fotografií, které ilustrují bezstarostnou prázdninovou atmosféru, kterou tu spolu 

s přáteli a rodinou proţíval. Odtud také pocházejí karikatury jeho nejbliţších. 

Po válce se Konečných přestěhovali do Prahy, kde jeho manţelka studovala medicínu. 

Bydleli na Vinohradech v ulici Viléma Pika (nyní Korunní ulice) v domě číslo 36. 

V roce 1952 se jim narodila jediná dcera Eva, měla však váţnou srdeční vadu a v osmi 

letech musela být operována. Své dceři pobyt v nemocnici Bimba zpříjemňoval 

vymyšleným pohádkovým komiksem (viz. příloha č. 4). 
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2  VÝTVARNÉ TECHNIKY BOHUMILA KONEČNÉHO  

Ke kaţdému výtvarníkovi neodmyslitelně patří ateliér, ve kterém se rodí všechny 

nápady. I Bohumil Konečný měl svůj ateliér, který se nacházel v ulici na Švihance 

v Praze na Vinohradech. Říkal mu Hrobka – název byl velmi výstiţný, jelikoţ se 

nacházel ve sklepních prostorách. Šlo o vyřazený domovnický byt. Zalepená 

okna sahala aţ k zemi a byla situována pouze do zahrady, místnost ozařovaly pouze 

rozsvícené lampy. Na stěnách visely obrazy a regály byly plné ilustrací. 

Bohumil Konečný byl umělec v pravém slova smyslu. Dokázal se výborně orientovat 

v různých výtvarných technikách, které dokázal bravurně pouţít pro daný úkol. 

2.1 PEROKRESBA 

Stopa pera je přímočaré a jednoznačné vyjádření, které je-li jednou provedeno, nejde 

lehce opravit. Tato technika vyţaduje jistotu a suverenitu umělce. I kdyţ existuje guma 

na mazání tuše, nejde s ní tak dobře opravovat jako v případě grafitové tuţky. Hlavním 

nástrojem jsou pera, která se od sebe liší typem hrotu, od čehoţ se odvíjí šířka linky. Je 

mnoho různých per, mezi nejznámější patří ptačí brk, rákosové pero, redisové pero atd. 

Bohumil Konečný tuto techniku pouţíval pro jednoduché kresebné vyjádření. 

Jednodušší kresby vznikaly přímo, sloţitější kompozice nejprve předkresloval tuţkou. 

2.1.1 Kvaš 

Technika kvaše, malba krycí akvarelovou barvou se vyuţívá jak pro miniatury, tak 

i rozměrnější díla. Důleţitou vlastností je neprůhlednost vrstvy, kvalitu barvy určuje 

podíl pigmentu. Kvašové barvy vyhovovaly jeho záměru vytvořit zvláštní, lehkou 

světelnou atmosféru. Touto technikou dokázal pracovat velmi obratně, ilustrace díky 

tomu působily lehkým a vzdušným dojmem. 



S t r a n a | 12 

2.1.2 Temperové barvy 

Základním principem temperové malby je pigment pojený přírodní emulzí, například 

vajíčkem, kaseinem atd. Malba je charakteristická nanášením tenkých vrstev. Lze jí 

docílit velmi světelné a vzdušné malby. Bohumil Konečný touto technikou vytvořil řadu 

poutavých časopiseckých obálek. 

2.1.3 Fix (flomaster) 

Jedná se o pero plněné těkavým inkoustem, který se prostřednictvím plstěného hrotu 

prosakuje na čistý papír. Fixy se vyrábějí o různé síle hrotu a pestré škále barev. 

Konečný ocenil zrychlení práce na černobílých ilustracích – odpadá nutnost častého 

namáčení pera do tuše.  

2.1.4 Olejomalba 

Podstatou olejové barvy je sloučení třeného pigmentu s olejem. Malba je díky 

pomalému vysychání oleje déle ţivá a je tedy moţné následně pokračovat 

na rozpracovaném díle. V tvorbě tohoto autora se olejomalba uplatnila v ţánru 

krajinomalby, které se věnoval doslova celý ţivot. Bimba sice krátký čas 

experimentoval také s akrylovými barvami, ovšem brzy se vrací zpět k olejovým 

barvám. 

2.1.5 Dřevoryt 

Krátkou epizodou v jeho tvorbě zaujímá práce na sérii dřevorytů velkých postav 

světové vědy a kultury.  
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3 UMĚLECKÁ TVORBA  

Na konci třicátých let byly v oblibě noviny a časopisy, které byly plné obrázků. 

Časopiseckou kresbou se ţivila celá řada malířů. Bimbův talent byl tak obrovský, ţe se 

v tak velké konkurenci začal velice rychle prosazovat. Přispíval do časopisů různých 

ţánrů. Věnoval se i ilustraci odborné literatury a také karikaturám, jak jsem jiţ dříve 

uvedla. Ilustroval také několik knih, např. Cirkusák Vincek, pes Matyáš a opička 

Brunhilda, ke kterým vytvořil i barevnou obálku. Jeho styl kresby se hodně podobal 

Zdeňku Burianovi, kterého tolik obdivoval. Tehdejší čtenáři si tyto dva umělce často 

pletli. 

3.1 ILUSTRAČNÍ TVORBA 

Bohumil Konečný dokázal jako jeden z mála perfektně zachytit ţivost a pohybovou 

přirozenost postav. Jako předlohu pouţíval fotografie, ze kterých přebíral jednotlivé 

kompozice a nebo anatomické detaily. Inspiraci hledal nejen u slavných filmových 

hvězd, ale také u své rodiny. Na některých ilustracích zachytil i sebe samotného. Byl 

velice šikovný, proto se ve třicátých letech během několika měsíců stal 

nejvyhledávanějším časopiseckým ilustrátorem.  

3.1.1 Periodika Ahoj 

Díky Janu Drdovi se dostal do melantrišského časopisu Ahoj. V té době od něj Ahoj 

odkoupil několik obrázků, za které Bimba dostal svůj první honorář. Nejprve ilustroval 

jen jednotlivé povídky, ale po několika měsících dostal zakázku i na první román 

na pokračování. Pro Ahoj Konečný ilustroval např. dobrodruţný román Modrooký 

Caballero. 

Nakladatelství Melantrich patřilo k největším za první republiky. Zavádělo nové 

technologie v oblasti tisku, velký důraz kladlo na grafickou a obrazovou podobu 

jednotlivých časopisů. Nešlo tedy jen o časopisy plné textu, ale text se rovnocenně 
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doplňoval s kresbami a fotografiemi. Bohumil Konečný se stal jejich spolehlivým 

externím ilustrátorem. 

3.1.2 Periodika Hvězda 

Od roku 1937 Bohumil Konečný spolupracoval s časopisem Hvězda. Časopis se 

specializoval na čtenářky vyhledávající romantiku, příběhy o lásce nebo praktické rady 

pro domácnost. Romány na pokračování byly plné lásky se šťastným koncem. Některé 

z nich se dočkaly kniţní podoby. Ve svých kresbách znázorňoval to, co od něj čtenářky 

očekávaly: křehké ţeny v objetí drsných, ale chápajících muţů, dramatické situace 

i pohledy do neznámých exotických krajin. 

3.1.3 Mladý hlasatel 

Na začátku 40. let zaujal mládeţ časopis Mladý hlasatel s povídkami Otakara Batličky. 

Spolu s Bimbou vytvořili autorskou dvojici Batlička x Konečný podobně jako 

v Rychlých šípech – Foglar x Fišer. Otakar Batlička vedl velice dobrodruţný ţivot. Jako 

mladý kluk ve čtrnácti letech utekl z domova. Protloukal se celým světem, střídal řadu 

zaměstnání. Díky tomu měl spoustu záţitků, o kterých mohl psát a které také převtělil 

do svých povídek. Tyto povídky vycházejí dodnes. 

Bimba je ilustroval jednoduchými perokresbami, které dokázaly přesně zachytit 

dramatičnost daného okamţiku. Spolupráce s Mladým hlasatelem trvala dva roky 

(1939-1941). V té době vzniklo 8 obálek a asi dvě stě ilustrací. Mladý hlasatel ukončil 

svou činnost v květnu 1941, Otakar Batlička byl zajat a zemřel v koncentračním táboře.  

3.1.4 Vpřed a Rozruch 

Vpřed byl poválečný časopis, který měl nahradit Mladého hlasatele. Časopis byl určený 

převáţně pro mládeţ. Vycházel v letech 1945 – 1951. Nejprve byl šéfredaktorem Karel 

Bureš, který vedl Mladého hlasatele před válkou. Krátce na to začal spolupracovat 

s Jaroslavem Foglarem, který se po roce stal novým šéfredaktorem Vpředu. Jelikoţ se 

schylovalo ke konci války, chtěli mít připraveny alespoň tři čísla do začátku. Proto 
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neváhali a oslovili Bohumila Konečného, se kterým počítali jako s ilustrátorem. 

Od roku 1939 maloval obálky Rozruchů. Přestal se vydávat v říjnu roku 1942. 

3.2 SPOLUPRÁCE S JAROSLAVEM FOGLAREM 

Kresby Bohumila Konečného jsou spojeny také s knihami Jaroslava Foglara. Znali se 

z dob, kdy Konečný přispíval do časopisu Vpřed. Stali se z nich výborní přátelé. 

Spolupráce mezi nimi by se dala přirovnat k týmové práci. Jaroslav Foglar měl přesnou 

představu, jak by měl obraz vypadat, byl velmi náročný ke svým ilustrátorům. Proto 

v dopisech popisoval, v čem přesně by měly být postavy oblečeny, ale měl i jasnou 

představu, jak by postavy měly vypadat fyzicky. Míval hodně připomínek a dokázal 

kresby i vracet, aby se předělaly. Mezi Konečným a Foglarem docházelo k časté 

korespondenci, ve které se můţeme dočíst, jak jejich spolupráce probíhala. Tato 

korespondence je dodnes uchována v památníku národního písemnictví v Praze. Nejvíce 

dochovaných dopisů se týká slavného románu Přístav volá. Foglar dopisy často 

doplňoval o jednoduché náčrtky a přikládal fotografie chlapců svého oddílu, které 

slouţily jako předlohy. 

Další spolupráce vznikla, kdyţ Jaroslav Foglar poprosil Konečného o obálku 

k Rychlým šípům (viz. příloha č. 5), které chtěl vydat po válce. Konečný chtěl svoji 

práci odvést, jak nejlépe uměl, z toho důvodu důkladně lupou zkoumal předválečné 

komiksové příběhy Rychlých šípů, které v té době kreslil Jan Fischer. Studoval, jak byli 

nakresleni jednotliví hrdinové, aby je dokázal z malé komiksové podoby převést 

do reálného obrazu. Z obrazu vyzařuje charakter chlapců a psychologické napětí postav. 

Je tam zakomponován jakýsi malířský grafický znak – otazník, který měl znázorňovat 

tajemství, dobrodruţství. 

Na konci šedesátých let Jaroslav Foglar uvaţoval o tom, ţe znovu vydá své populární a 

většinou nedostupné knihy. S tímto nápadem si musel zodpovědět otázku, kdo knihy 

bude ilustrovat? Obrátil se tedy se svým nápadem na Konečného a nabídl mu práci. 

Bimba se tohoto úkolu chtěl vzdát, jelikoţ svoji práci odváděl rád dobře udělanou a 

v tomto případě by musel pracovat pod tlakem a velkým časovým presem. Nakonec 

souhlasil pod podmínkou, ţe bude nové knihy ilustrovat ve spolupráci s Gustavem 
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Krumem. Práci si rozdělili tak, ţe Gustav Krum se specializoval na architekturu, 

přírodu. Kdeţto Bimba se zaměřoval na figury a akční scény. Knihy Jaroslava Foglara 

vydalo nakladatelství Olympia. 

Přišla další nabídka, aby se stal výtvarníkem komiksových příběhů Rychlých šípů. 

Spolupráce ztroskotala na domluvě, jelikoţ Foglar si dal podmínku ohledně autorských 

práv a to takovou, ţe mu Bimba musí prodat celé dílo včetně kreseb. Na to Bohumil 

Konečný nepřistoupil a tak Rychlé šípy začal kreslit Marko Čermák. Tato situace nijak 

zvlášť neovlivnila jejich přátelství. 

3.3 PROPAGAČNÍ MATERIÁLY PRO FIRMU BAŤA 

Na počátku čtyřicátých let se začaly uzavírat vysoké školy, Bohumil Konečný se dostal 

do svízelné situace – neměl ţádné stálé zaměstnání ani zajištěnou budoucí existenci. 

Proto neváhal a odpověděl na inzerát, kde Baťovy závody hledaly reklamního 

výtvarníka. Konečného kresby se tolik líbily, ţe od února 1941 začal pracovat 

v propagačním oddělení. Nebyl zaměstnán na plný úvazek, ale pracoval jako externista. 

Zaplaceno dostával kaţdý týden za přesně odvedenou práci. Ve Zlíně přespával 

po hotelích a ve volných chvílích i nadále ilustroval pro praţské časopisy. Konečný 

hlavně navrhoval plakáty, letáky a reklamy (viz. příloha č.6). Dále také pomáhal 

připravovat časopis Malé noviny, kterými Baťa zásoboval své obchody. Firma Baťa 

neprodávala jen boty, ale zaměřovala se i na pneumatiky, které Bohumil Konečný 

svými kresbami také propagoval. Jeho reklamní kresby vynikaly precizní elegancí. 

Na plakátech se objevovaly převáţně ţeny, které uměl Konečný dokonale zachytit. 

Při tvorbě ţenu nejprve nakreslil jako akt a teprve potom ji oblékal. 

Bohumil Konečný vzpomínal na padesátá léta jako na nejšťastnější období. V této době 

byl na tom finančně velice dobře, říkával, ţe by si mohl na sobotní mejdan pozvat celý 

orchestr Karla Vlacha. Spolupráce s firmou Baťa byla pro něho velkou profesionální 

školou. 

 I kdyţ mnoho umělců by po takové práci jistě touţilo, Bimba stále nebyl spokojen a 

jeho vlastní plány ho vedly k jeho oblíbené dobrodruţné ilustraci. Z tohoto důvodu 

ve Zlíně vydrţel pouhé dva roky. Pak se vrací zpět do Plzně a ţije na Boreckém mlýně 
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na řece Střele. Zde také vítá konec války a uvědomuje si, jaké měl štěstí, ţe se po celou 

dobu jejího trvání vyhnul totálnímu nasazení do říše.  

3.4 KOMIKSOVÁ TVORBA 

Po válce oslovilo odborářské nakladatelství Práce Bohumila Konečného, aby se stal 

jejich ilustrátorem. Nakladatelství vydávalo nejen stejnojmenné noviny, ale i časopisy 

Svět práce a Květen. Paradoxně největšího ohlasu se mu dostalo za dílo, ve kterém 

Bohumil Konečný nebyl uveden jako autor. Jednalo se o populární komiks Zuzanka a 

její svět (viz. příloha č. 7). Ten vycházel v časopisu Květen v letech 1947-1948. Šlo 

o velmi jednoduchý příběh, jehoţ autorem byl sám šéfredaktor časopisu Jaroslav Přibík. 

Tento komiks můţeme přirovnat k dnešním romantickým telenovelám a seriálům. Děj 

byl vtipný, emotivní a neustále natahovaný díky novým příhodám, nástrahám 

a zápletkám. Dokázal čtenáře natolik pohltit, ţe s napětím čekali na další díl, jak se 

situace rozuzlí. V únoru 1948 se Zuzanka přestala vydávat a to časopisu Květen 

přineslo negativní ohlasy čtenářů. 

V komiksech této doby se zachycovaly dobové události. Autoři často s jejich úrovní 

nebyli spokojeni. 

 Bohumil Konečný před tím nikdy neměl s komiksem ţádnou zkušenost. Díky své 

kreslířské rychlosti a prostorové představivosti se stal výborným komiksovým 

kreslířem. Po válce nepřispíval jen do českých časopisů, díky svým zahraničním 

přátelům krátce přispíval i do britského časopisu Wide World. Velkým vzorem se stal 

našemu nejvýznamnějšímu komiksovému kreslíři Kájovi Saudkovi, který o panu 

Konečném prohlásil: „Konečný, to byl člověk, který uměl v roce třicet sedm nebo třicet 

osm to, co dnes v Americe umí sotva pár desítek malířů. Byl neporovnatelný s čímkoli. 

Tento Bohumil Konečný, zcela zapomenut a za života neuznán, byl absolutní génius, 

který už jen tak nebude. To, co umím, mě naučil on.“
3
 

                                                 

3
Citáty. Bimba.cz [online]. [cit. 2012-12-03]. Dostupné z: http://www.bimba.cz/index.php?file=citaty.php 

http://email.seznam.cz/redir?hashId=794559524&to=http%3a%2f%2fwww%2ebimba%2ecz%2findex%2ephp%3ffile%3dcitaty%2ephp
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3.5 PROPAGANDISTICKÉ PLAKÁTY 

Po únoru 1948 jiţ ilustrátoři dobrodruţných příběhů nebyli perspektivní. V této době 

Bohumil Konečný kreslí pro noviny Práce, pro Květen, časopis Mladý technik. Zakázek 

nebylo mnoho a vůbec neměly nic společného s dobrodruţstvím v dţungli nebo v prérii, 

ale byly silně ovlivněné komunistickým reţimem. Konečný v té době zobrazuje dělníky 

v továrně, horníky, typické tovární budovy v pozadí s rudými vlajkami a portréty našich 

a sovětských státníků (viz. příloha č. 8). Pokouší se i o filmové plakáty, ale neúspěšně. 

3.6 REKLAMNÍ PLAKÁTY PROPAGUJÍCÍ TUZEMSKÉ VÝROBKY 

V ZAHRANIČÍ 

Bohumil Konečný se nezabýval jen propagandistickými plakáty, ale také plakáty, 

kalendáři a různými prospekty, které propagovaly československé výrobky v zahraničí. 

S tímto stylem reklamy měl zkušenosti uţ z dřívější doby, kdy pracoval jako reklamní 

výtvarník pro firmu Baťa. Bimba zachytil celou řadu výrobků určených pro export, 

např.: plzeňské pivo, boty, hudební nástroje, biţuterii, zápalky, keramické výrobky, 

sportovní vybavení a mnoho dalších (viz. příloha č. 9). Pod jeho rukama vzniklo přes 

dvě stě plakátů, na kterých se objevovaly převáţně ţenské postavy. Ţenské tělo 

zachycoval velice rád. Tento styl se nazývá pin–up girl – zobrazuje se celá ţenská 

figura v oblečení, ve kterém vyniká postava (viz. příloha č. 10). Nahota se objevuje jen 

zcela výjimečně. Z děl vyzařuje jasný děj a příběh. Většinou se zobrazují mladé dívky 

okolo dvaceti let, nejde si nevšimnout jejich plných červených rtů a bujného poprsí. 

Hlavním úkolem je, aby zaujaly zákazníka, proto jsou namalovány velmi pestrými a 

výraznými barvami. 
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4 (NE)PŘÍTEL PETR SADECKÝ 

Petr Sadecký se narodil 4. ledna 1943 v Praze. Vyrůstal v praţských Dejvicích 

v učitelské rodině. Hned po maturitě začal studovat na FAMU, kam byl přijat a v letech 

1960 aţ 1964 studoval obor filmová teorie. Byl to trochu zvláštní obor, jelikoţ se 

jednalo o obor teoretický a ne praktický. Petr Sadecký byl malého vzrůstu, oči mu 

lemovaly brýle se silnými černými obroučkami, které pro něho byly velmi 

charakteristické (viz. příloha č. 11). Někteří lidé ho svým zjevem přirovnávali k Jiřímu 

Menzlovi. Uţ jako student se od svých spoluţáků hodně odlišoval tím, ţe se velice 

zajímal o sovětskou kinematografii, zatímco jeho spoluţáci byli fascinováni 

francouzskou novou vlnou a výrazně se orientovali na západní kulturu. Mimo to jiţ 

od dětství miloval dobrodruţnou literaturu a její ilustrátory Zdeňka Buriana a Bohumila 

Konečného. Jednoho dne, ještě jako malý chlapec – mohlo mu být asi kolem deseti let, 

zazvonil u Konečných. Představil se jako velký obdivovatel Bimby a nechal si od něho 

podepsat knihy. Od té doby začal ke Konečným pravidelně docházet a pomalu si 

získával jejich důvěru. Stal se jejich rodinným přítelem. Bohumil Konečný se 

k Sadeckému choval téměř jako k vlastnímu synovi, kterého nikdy neměl. Často mu 

kreslil obrázky a mnohé i půjčoval. Jejich vztah neuvadl ani v době, kdy Sadecký 

slouţil na vojně v Litoměřicích. Během vojenské sluţby se začíná zabývat komiksem. 

Svým kolegům v kasárnách často vypravuje o dobrodruţných příbězích a ukazuje 

kresby, které vydává za svá díla. Tvrdí, ţe vznikly během nočních sluţeb. Během 

vojenské sluţby Petr Sadecký dokončil vysokou školu a promoval 24. 6. 1965. 

Po návratu z vojny jezdí často do ciziny. Z této doby se dochovalo velké mnoţství 

korespondence mezi ním a Bimbou. 

Počátky šedesátých let nebyly pro Bohumila Konečného nejlepší, jelikoţ jeho práce 

byla čím dál tím méně ţádaná. Na to velice obratně zareagoval Petr Sadecký a přišel 

s nápadem, ţe kdyţ Bohumil Konečný nemůţe tvořit a publikovat v Československu, 

tak ţe by nebyl problém jeho díla prodávat v zahraničí. A tak se jednoho dne vrací 

do Prahy s velmi příznivou zprávou. Našel prý agenturu, která by měla velký zájem 

o Bimbovy obrázky. Uţ od začátku nad tím visel otazník. Agentura ţádala 5000 dolarů, 
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aby byly kryty náklady se sháněním vhodného a seriózního zájemce. Nechtěli hotové 

peníze, ale namalovat určitý počet kreseb, které jim předá Sadecký jako prostředník 

mezi nakladatelstvím a Bohumilem Konečným. To se zdálo Bimbovi divné, ale 

Sadecký ho brzy přesvědčil. V této době vznikla i spolupráce na komiksovém seriálu 

o hrdince jménem Amazona. Měla být superţenou, která měla být Jamesem Bondem 

v sukni. Ke spolupráci byl také přizván Zdeněk Burian. Petr Sadecký měl výborné 

reţisérské schopnosti a dokázal bravurně popsat, jak by postava měla do nejmenších 

detailů vypadat. Dokázal to vyjádřit takovým způsobem, ţe Konečný se vůbec 

nepozastavil nad tím, jestli to má nějakou šanci na zveřejnění nebo ne. Vliv Petra 

Sadeckého na Bimbu byl značný, dokázal ho motivovat k velkému pracovnímu výkonu. 

Coţ se později ukazuje i v soudních protokolech, kde je zaznamenané vše, co pro něho 

Konečný během dvou let nakreslil. Díla vznikala ještě před Sadeckého emigrací. V roce 

1967 emigruje, chce zaţít dobrodruţství, které v Československu nenašel. Bere si 

s sebou kresby a umělecká díla Bohumila Konečného, Zdeňka Buriana a dalších autorů. 

Zakotvil v nakladatelství Karl May Verlag v Bamberku, kde vystupoval jako malíř 

kreseb a ilustrací, které vydával za své a prodával je pod pseudonymem Paul Drake. 

V tomto nakladatelství se vydávají dodnes. 

Kdyţ Bohumil Konečný zjistil, ţe Petr Sadecký emigroval a odvezl spoustu jeho děl, 

byl zděšen. Tuší, ţe vydává jeho díla za svá, ale tajně doufá, ţe se celá věc nějak 

vysvětlí. Bohuţel mezi nimi existovala jen ústní dohoda o prodeji děl v zahraničí a 

rozdělení zisku rovným dílem. Rozhořčený a zmatený Konečný začal po Sadeckého 

aktivitách pátrat. Dlouhé hodiny trávil přemýšlením nad tím, kde by se Sadecký mohl 

ukrývat. Ten na nebohého malíře vymyslel fintu a posílal mu dopisy z různých koutů 

světa. K jeho objevení přispěla sestřenice Evy Konečné, která bydlela v severním 

Německu. Dostala nápad, ţe by se mohl ukrývat přímo v nějakém nakladatelství. A tak 

byl Petr Sadecký objeven! Celou věc začala projednávat bamberská policie. Bohumil se 

snaţí své kresby a kresby svých přátel, Zdeňka Buriana a Gustava Kruma, získat zpět a 

tím zamezit další distribuci. Je zklamaný, podvedený a zneuţitý. Vzniklo velmi 

komplikované jednání, které skončilo roztříděním věcí a posláním zpět k jejich 

majitelům. Bohuţel se nevrátily všechny odcizené kresby, jelikoţ některé z nich byly 

prodané nebo přemalované. Sadeckému se podařilo několik desítek kreseb ukrýt. 
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4.1 SKANDÁL S OCTOBRIANOU A KONEC VELKÉHO 

MYSTIFIKÁTORA 

V Bamberku také Bohumil Konečný objevil několik předělaných kreseb „superhrdinky“ 

Amazony. Odmítl je vzít zpátky s sebou do ČSSR a dal si podmínku, ţe si je odveze, aţ 

je Sadecký vrátí do původní podoby. Od majitelů nakladatelství si vyţádal slib, ţe na 

navrácení podoby dohlédnou. To nedodrţeli a tím začal velký skandál 

kolem Octobriany. 

Mazanému Petru Sadeckému se i z tak malého mnoţství materiálu podařilo zhotovit 

celou knihu, kterou doplnil úryvky. Materiálu pro komiks bylo tak málo, ţe ho musel 

doplnit nepravdivými a vymyšlenými údaji. Po dokončení nemohl najít vhodné 

nakladatelství, které by knihu vydalo. Nakonec objevuje londýnské nakladatelství Toma 

Staceyho, které se zaměřovalo na protikomunistickou literaturu. Vydání knihy 

Octobriana a ruský underground s radostí uvítalo. 

Knihu tvoří nejen komiks, ale i doprovodný text. Její hrdinkou je Octobriana, bojovnice 

s rudou hvězdou na čele, světlými vlasy vyčesanými do vysokého culíku, hustým 

srostlým obočím a s výraznými ţenskými vnady. Z jejího výrazu vyzařuje smyslnost a 

ţivočišnost (viz. příloha č. 12). Je ochránkyní pravých ideálů Říjnové revoluce a bojuje 

za svobodu utlačovaných. 

 Dále se Sadecký v knize rozepisuje o sovětské disidentské kultuře a čtenáře seznamuje 

s historií samizdatové literatury. Detailně popisuje dobu, kdy se jako student FAMU 

seznámil se skupinou, která si říkala Progresivní politická pornografie (PPP) a 

fungovala v různých městech Sovětského svazu. Petr Sadecký se také podílel na její 

činnosti. V dalších kapitolách se věnoval kinematografii zakavkazských států SSSR, 

socialistickému realizmu, ale také své rodině. Připomíná i cesty po střední Asii.  

Kniha byla velice populární, píše o ní celý svět. Necelý týden po jejím vydání se začaly 

objevovat první spekulace a pochybnosti o pravosti Octobriany. Sadecký své dílo hájí. 

První velká a podstatná trhlina se objevila v jednom komiksovém příběhu, kde hlavní 

hrdinka je titulována jako Amazona, nikoliv jako Octobriana. Jako první o nekalých 

praktikách informoval západoněmecký časopis Stern. Ten vyhledal české ilustrátory a 
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dal jim prostor vyjádřit se k celé kauze. Oba byli velice šokováni a nedovedli si 

vysvětlit, jak je jejich „přítel“ mohl takhle zradit a okrást. Také čtenáři 

v Československu velice rychle rozpoznali rukopisy maleb Zdeňka Buriana a Bohumila 

Konečného. Oba byli vyslýcháni na bezpečnosti, ale celá věc vyzněla spíše v jejich 

neprospěch.  

Nejvíce aféra zasáhla Bohumila Konečného, ten se kvůli tomu dostal do tvůrčí krize. 

Spousta redaktorů neměla odvahu Bimbu oslovit z toho důvodu, ţe jeho práci nebudou 

smět otisknout. Petr Sadecký ho navíc neustále bombardoval nejrůznějšími dopisy, 

ve kterých mu domlouval, nabízel mu další spolupráci a v některých dopisech mu 

dokonce i vyhroţoval. Na ty Konečný uţ nikdy neodpověděl. Celá aféra kolem 

Octobriany Konečného psychicky poznamenala a aţ do konce ţivota se kvůli ní trápil a 

vlastně se s ní nikdy zcela nedokázal vyrovnat.  

 Postava Octobriany si našla novou generaci obdivovatelů. Udělala na ně takový dojem, 

ţe se o ni rozhodli natočit filmy, ale dokonce i nacvičit divadelních hry. V roce 1947 se 

Octobrianu rozhodl zfilmovat David Bowie. Punková hvězda Billy Idol si ji nechal 

vytetovat na levou paţi. V současnosti vyuţívají Octobrianu kreslíři ve Velké Británii, 

Finsku, České republice a Spojených státech neboť se na ni nevztahují ţádná autorská 

práva. 

V této době je jiţ Petr Sadecký ţenatý. Jeho ţenou se stala Ursula Afderhaar, se kterou 

se seznámil v Goethe Institutu v Göttingenu. Narodila se jim dcera Tatjana. Jejich 

manţelství bylo uţ od začátku velice zvláštní, jelikoţ ţili odděleně. Netrvalo dlouho a 

Sadecký se opět zamiloval, tentokrát do Nasim, nezletilé dcery svých známých. 

Následkem vztahu s Nasim se Petru Sadeckému narodila druhá dcera Seetah. Velikou 

oblibu shledával ve velké konzumaci alkoholu a v psaní dopisů svým známých a 

příbuzným. Od roku 1989 lze z dopisů vyčíst, ţe se obával o své zdraví. Lékaři mu 

diagnostikovali nádor na mozku, který nelze operativně odstranit. Důsledkem toho byl 

zhoršující se zrak a sluch. Pomalu sepisoval závět, kde svůj majetek zanechává dcerám, 

příbuzným a známým. Petr Sadecký umírá 9. června 1991 a tímto dnem končí příběh 

největšího mystifikátora, který pro své nadání nikdy nenašel uplatnění. Po celý ţivot 

zůstal extrovertním samotářem. 
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5 HUBENÁ LÉTA 

Po aféře s Octobrianou na počátku sedmdesátých let nastala pro tvorbu Bohumila 

Konečného „hubená léta“. Kvůli pozdější politické situaci se omezilo vydávání 

dobrodruţné literatury – coţ přináší menší moţnosti jeho uměleckému uplatnění. Svými 

ilustracemi obohacuje dětské časopisy Pionýrská stezka a Ohníček. V prvně uvedeném 

ilustruje komiks „Král Madagaskaru“ společně s Gustavem Krumem. A ve druhém 

ilustruje bitvy druhé světové války. Také v časopisech Svět v obrazech a Svět motorů 

jsou k vidění ilustrace jeho povídek, automobilových havárií a kriminálních případů. 

Na Slovensku přispívá do časopisu Magazín polovníka. Pro výrobní druţstvo Směr 

ilustruje letadla a lodě, které své místo nacházejí na víku od krabic slepovacích modelů. 

Z období osmdesátých let pocházejí asi dvě stovky obrazů s tématikou krajiny 

a westernu. Ještě v roce 1989 vytvořil několik ilustrací pro časopis Pionýr. Jsou 

k seriálu Akce atentát od Jaroslava Čvančary. Umírá 14. ledna roku 1990 v Koţlanech 

u Plzně. I po jeho smrti vyšly další knihy, které vyuţívají jeho ilustrace. 
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6 ZAJÍMAVOSTI 

6.1 VÝSTAVY BOHUMILA KONEČNÉHO 

Za svého ţivota Bohumil Konečný neuspořádal ţádnou velkou samostatnou výstavu. 

Většina jeho děl byla zveřejněna aţ po jeho smrti. 

První výstava nesla název „Bohumil Konečný – Ilustrace, obrazy“. Výstava probíhala 

od 5. do 31. května 1994 v Galerii kulturního střediska v Mladé Boleslavi. Organizátor 

této výstavy byl František Ulč. 

Několik obrazů Bohumila Konečného se objevilo také v roce 2002 v galerii Tvrdohlaví 

v Praze pod názvem „Výpravy za dobrodružstvím“. 

V březnu a v září roku 2006 se konaly dvě menší výstavy v Plzni v souvislosti 

s výročím II. státní československé reálky (v současnosti gymnázium na Mikulášském 

náměstí). Obě výstavy organizoval Jan Hosnedl. 

Svým rozsahem největší výstavy se konaly v roce 2007 a 2008. Jednalo se o dvě velké 

retrospektivní výstavy. První z nich se uskutečnila v Západočeském muzeu města Plzně 

v roce 2007 s názvem „BIMBA – Zapomenutý malíř Bohumil Konečný“. Výstava 

trvala čtyři měsíce. O rok později v Obecním domě v Praze proběhla druhá výstava, 

tentokrát pod názvem „BIMBA – Dobrodružství Bohumila Konečného“. Na obou 

těchto výstavách se společně podíleli Jan Hosnedl a František Ulč, který byl povaţován 

za největšího znalce díla B. Konečného. K příleţitosti výstav vznikla i kniha 

Zapomenutý malíř Bohumil Konečný a dokumentární film Bimba – příběh 

zapomenutého malíře.  

Zatím poslední výstava, kterou připravil Jan Hosnedl, se konala v prostorách 

Plzeňského prazdroje. Tentokrát byly k vidění malířovy reklamní plakáty. 
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6.2 ROZHOVOR S KURÁTOREM VÝSTAVY Mgr. JANEM 

HOSNEDLEM 

1) Co Vás vedlo k uspořádání první výstavy a jak bylo náročné přesvědčit další lidi 

ke spolupráci? Kdo Vám nejvíce pomohl? 

„Náhoda. Nález tzv. „kulometné roty“ v archivu naší školy. A láska k Bimbovým 

kresbám z mého dětství. Přesvědčování lidí – já dokážu lidi nadchnout a také za svým 

nadšením vytrvale a tvrdohlavě jít. Pomohla řada lidí: manželka Bohumila Konečného 

Eva Konečná, sběratelé František Ulč a Jaroslav Holub, výstava by se neuskutečnila 

bez velké podpory tehdejšího radního pro kulturu Plzeňského kraje Martina Baxy, 

náměstka primátora Plzně Petra Náhlíka, ministra kultury Václav Jehlička a řady 

dalších.“ 

2) Kolik návštěvníků navštívilo výstavu v Plzni a kolik v Praze? 

„Okolo 7 tisíc v Plzni a přibližně stejný počet pak v Praze. Přiznávám, že jsem očekával 

trochu větší návštěvnost, ale Bimba není natolik známý jako Zdeněk Burian nebo Josef 

Lada a my neměli tolik peněz na reklamu a propagaci. Ale nadšené zápisy v návštěvní 

knize ukazují, že si své návštěvníky našla. A mám radost, že se vrátil i do povědomí 

odborné veřejnosti.“ 

3) Z jakých míst pocházely originály a kdo je největším sběratelem? 

„Originály byly rozeseté u sběratelů po celé republice, jejich objevování byla téměř 

detektivka. Telefonování, navštěvování pamětníků. Největším znalcem a sběratelem byl 

František Ulč, se kterým jsme se velmi spřátelili a dělali nakonec obě výstavy. Bohužel 

předloni zemřel.“ 
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4) Jaké byly celkové sumy nákladů na realizaci výstav? 

„Poměrně velké – pro výstavu v Plzni jsem sháněl asi 750 tisíc korun. Za to jsme ale 

realizovali výstavu, zaplatili vydání monografie Bohumil Konečný od Tomáše 

Pospiszyla a vznik filmu Bimba – příběh zapomenutého malíře filmaře Ladislava 

Moulise. Pronájem místností a instalaci v Západočeském muzeu jsme neplatili. 

V Praze bylo vše mnohem dražší, tam jsme platili stejnou částku jako v Plzni, ale pouze 

za realizaci výstavy a reklamu. A to do toho šel Obecní dům jako spolupořadatel a 

neplatili jsme pronájem a finančně se na výstavě podílel.“ 

5) Jaké byly ohlasy na výstavy? Objevila se nějaká kritika, a čeho se týkala? 

„Ohlasy byly značné. Vyšlo přes 100 článků ve všech denících či magazínech, většinou 

opakovaně. Několik reportáží odvysílala Česká televize a to včetně hlavní zpravodajské 

relace Události, přímého přenosu z Obecního domu ve studiu 6 či reportáži v Toulavé 

kameře. Česká televize také odvysílala ve Vánočním čase dokument Bimba – příběh 

zapomenutého malíře (Vánoce 2008). Ohlasy byly veskrze kladné. Až jsem byl 

překvapený.“ 

6) Nemáte nějaké jiné plány do budoucna ohledně osobnosti Bohumila 

Konečného? 

„Snažím se pokračovat ve šlépějích Františka Ulče a propagovat Bimbovo dílo. 

Rediguji internetové stránky www.bimba.cz, kde se snažím uveřejňovat novinky. 

V loňském roce jsem se snažil pozůstalost Františka Ulče umístit do Muzea a galerie 

Severního Plzeňska v Mariánské Týnici a vytvořit zde stálou expozici a archiv Bohumila 

Konečného. Bohužel z toho sešlo.“ 

7) Váš osobní pocit po skončení výstav, šel byste do toho znovu? 

„Začalo to úplně nenápadně, neměl jsem ambici dělat tak velký projekt, ale nějak se to 

na sebe nabalovalo, přicházely nabídky. A odmítněte dělat výstavu v Obecním domě 

v Praze :). Zabralo mi to veškerý volný čas po dobu skoro tří let. Takže nevím, jestli 

bych do toho šel. Ale mám z výsledku velkou radost. Já mám ty kresby opravdu moc rád.  

http://www.bimba.cz/
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A asi jsem nepoučitelný, protože teď připravujeme (byť výrazně menší) výstavu malíře 

Jaromíra Vraštila na rok 2013. A myslím, že ke 100 letému výročí Bimbova narození 

(2018) nějakou menší výstavu určitě připravíme... :).“ 

6.3 ROZHOVOR S AUTOREM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU MgA. 

LADISLAVEM MOULISEM 

1) Čím Vás zaujala nabídka natočit film o Bohumilovi Konečném? 

„Když za mnou přišel Honza Hosnedl, dlouho jsem se nerozmýšlel. První důvod byl ten, 

že jsem ze svých klukovských let znal všechny jeho kresby, které vycházely v různých 

časopisech a knihách Jaroslava Foglara nebo Otakara Batličky. Další důvod byl ten, 

když jsem se dozvěděl, že by spjatý s Plzní a také s Mikulášským gymnáziem kam chodil 

můj syn. Od začátku mi přišlo velice zajímavé na tom filmu pracovat. Také jsem si říkal, 

že takovou příležitost už mít nikdy nebudu.“ 

2) Jak dlouho jste se rozhodoval, že nabídku přijmete? 

„V podstatě jsem o tom moc dlouho nepřemýšlel. Jedině jsem si musel ověřit, zda budu 

mít čas na tom dělat. Uvažoval jsem nad tím, jak dlouho by měl dokument vznikat, 

jelikož jsme neměly žádnou konkrétní nabídku z televize a film jsme dělali ve vlastní 

produkci. Takže jakmile jsme si trošku ověřili, že seženeme finanční prostředky, dali 

jsme se ihned do výroby. Film vznikal dlouho, asi dva roky.“ 

3) Jaké byly ohlasy diváků? 

„Hodně záleží na tom, kdo ty ohlasy produkoval. Lidé, kteří měli kontakt 

s Foglarovkama a knížkami Otakara Batličky reagovali vesměs dobře. Všeobecně 

musím říct, že ohlasy byly spíše pozitivní. Byly i ohlasy na serveru Bohoušek. 

Na výstavách mě oslovila spousta lidí a děkovali mi za to, že film vznikl, jelikož se tam 

dozvěděli spoustu zajímavých věcí ze života akademického malíře Bohumila Konečného, 

kterého většinou znali jenom z toho podpisu Bimba a pod těmi obrázky.“ 
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7 PSYCHOLOGICKÝ ROZBOR BOHUMILA KONEČNÉHO 

Na základě poskytnutého písemného materiálu předkládám stručnou analýzu 

mentálních schopností a pravděpodobných osobnostních vlastností pisatele. 

Grafologický rozbor byl proveden podle platných zásad pro posuzování projektivních 

technik.  

Zcela obecně můţeme říci, ţe v rukopisu se projikují převládající tendence a sklony 

pisatele. Z charakterologie je známo, ţe určité sloţky osobnosti zaujímají v určitém 

období dominantní roli, zatímco jiné poněkud zaostávají. V kresbě, či v písmu autora se 

pak promítá, do jaké míry ta, či ona vlastnost zaostává, nebo převyšuje ostatní. Stejně 

tak se v rukopisu zobrazují negativní a pozitivní vlastnosti pisatele. Člověk není nikdy 

jednoznačně "dobrý", nebo "špatný", ale vţdycky je směsí obou skupin vlastností. 

Záleţí pak pouze na tom, zda dovede své neţádoucí vlastnosti rozpoznat a udrţet je 

na únosné mezi. 

Analýza se rovněţ vţdy vztahuje k aktuálnímu stavu, tzn., ţe vyjadřuje, či odráţí ten 

stav, ve kterém se pisatel nacházel v době psaní vzorku. Zde však průřez pisatelovým 

rukopisem za delší dobu chybí, vzorek je poměrně krátký a je jen jeden, zmiňuji se tedy 

pouze o znacích, které se v písmu objevují markantně. 

Nejdříve k celkovému dojmu. Podle typu písma, které je psáno energickými a spojitými 

tahy, bych soudila na to, ţe pisatel bude mít dostatek energie a ţivotní síly, není to 

ţádný slaboch, který se bojí prosadit svůj názor i proti odporu. Je tedy činorodý, aktivní, 

vytrvalý – ale je zde i známka potlačování pudů a citů, coţ se projevuje jako vnitřní 

tenze, napětí, které musí přemáhat.  

Poměr spodních a horních délek ku střednímu pásmu rovněţ vypovídá, kromě jiného 

i o tom, ţe jeho inteligence bude velmi dobré úrovně, přinejmenším bude odpovídat 

vysokému průměru, aţ nadprůměru. Lze rovněţ soudit na převahu pravé mozkové 

hemisféry v organizaci činnosti mozku, a ţe tedy bude originální a kreativní, má velký 

smysl pro fantazii, v tomto směru je nadprůměrný. Bohuţel se někdy tento rys střetává 
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s realitou, kdy pisatel spíše dá na své zaujetí a řídí se jím, nedá na zdravý rozum, který 

jakoby jeho varování neposlouchal.  

Písmo je podle našich norem o málo větší, pisatel má dobře zformovaný sebecit, má 

o sobě vysoké mínění, na ostatní jakoby se díval trochu „svrchu“. Sebezdůraznění je 

velmi dobře patrné i v podtrţení jména – pseudonymu Bimba. To je ovšem u osobností 

s uměleckým zaměřením velmi časté. 

Tempo psaní je bystré, ruka se občas zastaví, jako by nevěděla co dál, jsou patrné 

i přepisy, známky škrtání, či přerušení psací stopy, coţ svědčí o vysoké rychlosti 

myšlení, ruka jakoby „nestíhá“ myšlenkovému tempu autora. Písmo je vyrovnané, jeho 

rytmus nijak výrazně nekolísá, sklon a velikost jsou stabilní. To jistě svědčí o systému 

zábran proti emocím zvládaným vůlí, vypovídá o kontrole, která je dosti zapojena, autor 

nedává najevo své pravé rozpoloţení. Ve chvíli, kdy psal tento text, byl však přece jen 

trochu rozrušený, cítil negativní napětí a vnitřní tlak, ale navenek se snaţil 

o sebeovládání. Mnoho záleţí i na vrozeném temperamentu, na výchově a na prostředí, 

ve kterém vyrůstal. Organizující princip autokontroly se staví proti impulzivním 

procesům, ale spotřebovává příliš energie a tak se můţe stát, ţe vlivem nějaké zátěţové 

situace, např. pod časovým tlakem, kapacita kontroly nebude stačit a pak pisatel můţe 

zareagovat zkratkovitě a unáhleně. I kdyţ hovořím o vysokém sebevědomí, 

ve skutečnosti si respondent sám přece jen nepřipadá aţ příliš jistý a sebevláda je pak 

spíše navozená úzkostí. Vnitřní neklid se projevuje nepravidelným tlakem na psací 

nástroj.  

Jiné znaky hovoří o ambicích, o snaze získat dominantní postavení a pocit osobní 

prestiţe. Pisatel je zaměřený na sebe, je sebestředný, jistě by se daly objevit i stopy 

ješitnosti – ovšem, který muţ a umělec navíc - není ješitný. Je méně závislý na mínění 

ostatních, jako by je „přehlíţel“. K ostatním méně známým lidem je opatrný, zachovává 

si rezervovaný přístup. Někdy se mu stává, ţe se nemůţe jednoznačně rozhodnout a pak 

ztrácí pocit jistoty, jistě se jiţ někdy zklamal, nechce proto riskovat další neúspěch. Je 

emotivní a dá se ovlivnit, je si toho i vědom. Boj vnitřních motivů mu pak ubírá energii. 

Vůči ostatním není z tohoto důvodu nijak upřímný a otevřený, své pravé smýšlení si 

nechává pro sebe, chce, aby ho ostatní vnímali jako silnou a kompetentní osobu.  
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Sám je disciplinovaný, kontroluje se i po ekonomické stránce, není v ţádném případě 

rozhazovačný, dovede dobře kalkulovat. Velmi poctivý je jako profesionál, tam opravdu 

není ochoten nic slevit. Má silný smysl pro povinnost, ale i pro detail, je v tomto ohledu 

aţ perfekcionistický, je i velmi pilný a svědomitý.  

Více je akcentován k extraverzi, je srdečný, upřímný – někdy aţ trochu naivní, 

nepodezíravý, nerad řeší vyhrocené situace přímo a spíše se je snaţí odloţit. Dá se 

popsat jako přátelský, vnímavý a citlivý člověk se smyslem pro humor, který je výrazně 

individualistický, spíše romantik a snílek, který se jiţ odlišuje od běţného průměru. 

Není útočně agresivní, ale dovede se bránit, cítí-li se být ohroţen. Spíše však sahá 

k nepřímé, skryté agresi v podobě tvrdohlavosti, netrpělivosti a neústupnosti – drţí se 

svého. Odolnost vůči zátěţi není větší, neţ běţný průměr. 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem mé práce bylo popsat ţivot významné osobnosti Plzeňského kraje, 

akademického malíře Bohumila Konečného. 

V teoretické části jsem se zabývala osobním ţivotem významného plzeňského umělce a 

jeho studentskými léty. Pozornost byla věnována také Konečného umělecké tvorbě. 

Dále jsem upozornila na různé výtvarné techniky a vysvětlila základní pojmy z této 

oblasti. V práci jsou uvedeny předválečné i poválečné časopisy, do kterých autor 

přispíval. Je zde také zmíněna spojitost s významným českým spisovatelem Jaroslavem 

Foglarem. V oblasti propagační tvorby povaţuji za významnou jeho spolupráci s firmou 

Baťa. Práce také představuje průřez komiksovou tvorbu autora a také se lehce dotýká 

propagandistické plakátové tvorby. Právě komiks tohoto typu, který se vyznačuje velmi 

vyspělou formou, oslovil mimo jiné také krále českého komiksu - Káju Saudka. Velmi 

významnou kapitolou v ţivotě Bohumila Konečného je období tvorby reklamních 

plakátů propagujících tuzemské výrobky v zahraničí. Smutným závěrem ţivota se 

ukázala aféra v souvislosti s Petrem Sadeckým a komiksovou postavou Octobrianou. 

Celá aféra vznikla odcizením a přivlastněním děl Bimby Petrem Sadeckým. Tahle 

nepříjemná ţivotní zkušenost se velmi negativně podepsala nejen na jeho výtvarné 

tvorbě, ale ovlivnila i závěr jeho ţivota. Bohumil Konečný umírá v lednu 1990 

v Koţlanech a jeho tvorba postupem času upadá v zapomnění. Nález karikatury 

Kulometná rota v archivu Gymnázia Plzeň podnítil opětovný zájem o jeho dílo. Od té 

doby se jeho tvorba prezentovala na několika výstavních projektech. 

Pro získání informací jsem také oslovila několik osobností, které se tomuto tématu 

v minulosti věnovaly. Od nich jsem získala další zajímavé informace. Mezi tyto 

osobnosti patří jeden z kurátorů výstavy o Bohumilu Konečném, Mgr. Jan Hosnedl, a 

plzeňský tvůrce dokumentárních filmů, MgA. Ladislav Moulis. Části rozhovorů s nimi 

jsou uvedeny v předposlední kapitole této práce. 

Sedmá kapitola obsahuje psychologický rozbor rukopisu Bohumila Konečného. Tento 

rozbor vznikl ve spolupráci s PhDr. Jiřím Novákem, který se touto problematikou 

zabývá. 
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Další informace byly čerpány z oficiálních webových stránek Bimby, dále z knihy 

o Petru Sadeckém a z odborných časopisů. 

Součástí mé bakalářské práce jsou také ukázky tvorby Bohumila Konečného, které jsou 

uvedeny v přílohách. 

Pohnutkou k výběru této kvalifikační práce byla návštěva výstavy o Bohumilu 

Konečném, která se uskutečnila v Praze v roce 2008. Touto prací jsem chtěla představit 

zásadní momenty v ţivotě a tvorbě Bohumila Konečného. 
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SOUHRN 

Předmětem bakalářské práce Po stopách osobnosti Plzeňského kraje – „zapomenutého“ 

malíře Bohumila Konečného je upření pozornosti na ţivot významné osobnosti 

Plzeňského kraje, akademického malíře Bohumila Konečného. Svoji pozornost jsem 

zaměřila na jeho osobní ţivot, studia a uměleckou tvorbu. Ten, ačkoliv byl společností 

téměř zapomenut, vynikal výjimečným výtvarným talentem. V poslední části práce se 

zabývám retrospektivní výstavou, která se konala v roce 2007 ve dvou městech České 

republiky, v Plzni a v Praze, na počest této osobnosti in memoriam. V rámci tvorby této 

práce jsem oslovila jednoho z koordinátorů těchto výstav a také reţiséra 

dokumentárního filmu o Bohumilovi Konečném – Bimbovi. Jejich výpovědi velice 

obohatily moji bakalářskou práci. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Das Thema meiner Bakkalaureatsarbeit Auf den Spuren der Persönlichkeit der Region 

Pilsen – des „vergessenen“ Malers Bohumil Konečný ist die Beobachtung des Lebens 

der bedeutenden Persönlichkeiten der Region Pilsen, der akademische Maler Bohumil 

Konečný. Meine Aufmerksamkeit konzentrierte ich auf sein Privatleben, Studie und 

künstlerische Schaffens. Der, obwohl er von der Gesellschaft fast vergessen war, ragte 

er mit dem außergewöhnliche Kunst-Talent heraus. Im letzten Teil der Arbeit befasse 

ich mich mit der retrospektiven Ausstellung, die im 2007 in zwei Städten der 

Tschechischen Republik, in Pilsen und Prag, dieser Persönlichkeit in Memoriam 

zu Ehren stattfand. Im Zusammenhang mit dieser Bakkalaureatsarbeit besprach ich 

einen der Koordinatoren dieser Ausstellungen und auch der Direktor des 

Dokumentarfilms über Bohumil Konečný – Bimba an. Ihre Aussage bereichert meine 

Bakkalaureatsarbeit sehr. 
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