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1 Rodina a škola

Ilustrátor dobrodružné literatury, reklamní grafik a malíř Bohumil 
Konečný se narodil 19. dubna 1918 v Plzni. Už v dětství získal 
přezdívku Bimba, kterou později podepisoval svá díla. Od dětství
nebylo pochyb o jeho výtvarném talentu, kresbami později přispíval 
do školního časopisu. V archívu reálky (dnešní gymnázium na 
Mikulášském nám.) se zachovala velká karikaturní kresba 
profesorského sboru nazvaná Kulometná rota. Konečný si za ni 
vysloužil dvojku z chování na pololetním vysvědčení. Vedle karikatur 
vytvářel kresby inspirované světem dobrodružné literatury a filmu. 
Obdivoval Zdeňka Buriana, se kterým si dopisoval.
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Kulometná rota – karikatura 
profesorského sboru z II. čs. reálky
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dokumenty z dětských –
dětské kresby, deníky, 
vysvědčení



dokumenty ze školních 
let a maturitní tabla



dokumenty ze školních let – školní kresby, 
vysvědčení, dopis Z.Buriana, kresby z Akademie ...



Po maturitě zamířil Bohumil Konečný do Prahy na Vysoké učení
technické. Nepřestal však kreslit a navázal spolupráci s časopisem 
Ahoj. Začal ilustrovat dobrodružné povídky a  romány na 
pokračování. Jeho práce si brzy povšimli redaktoři z ostatních 
časopisů nakladatelství Melantrich a začali u něj objednávat 
ilustrace pro časopisy Hvězda, Mladý hlasatel a Rozruch. Pro ten 
Konečný vytvořil asi šedesát barevných obálek s náměty 
z Divokého západu. Ilustroval též Humoristické listy. V roce 1938 
přestoupil na Akademii výtvarných umění do ateliéru Jakuba 
Obrovského. 

2 Pražská školení
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Hvězda 
Československých 
paní a dívek



Humoristické 
listy



časopis 
Humoristické 
listy a další



3 Válka

Po uzavření vysokých škol Bohumil Konečný vyhrál konkurs u 
obuvnického koncernu Baťa. Od února 1941 pro něj navrhoval 
plakáty, letáky a reklamy, kreslil do dětského časopisu Malé noviny. 
Jeho styl vycházel z dobové reklamní kresby. Práce pro Baťu 
představovala existenční zajištění, ale jeho vlastní zájem ho táhl 
jinam. Pokud mu to čas dovolil, nadále ilustroval pražské časopisy, 
stále přispíval do Humoristických listů. Navázal také krátkodobou 
spolupráci s německým humoristickým časopisem Lustige Blätter, 
kde se jeho kresby žen objevovaly pod pseudonymem Wiko. Ze 
Zlína odešel v roce 1942 a usadil se u Liblína.
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dokumenty ze 
Zlína – doba 
zaměstnání pro 
firmu Baťa



válečná 
korespondence 
a dokumenty



reklama pro 
firmu Baťa



časopisy 
Lustige Blatter
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4 Časopis Mladý hlasatel

Od září 1939 Bohumil Konečný spolupracoval i s časopisem Mladý
hlasatel, kde se seznámil s Jaroslavem Foglarem. Pro Mladého 
hlasatele vytvářel obálky, pérovky nebo kvaše, které v sobě nesly 
energii zachyceného dramatického okamžiku. Jen málo čísel V. a 
VI. ročníku Mladého hlasatele neobsahovalo alespoň jednu povídku 
s jeho ilustracemi. „V každém čísle Hlasatele vycházela i povídka 
Otakara Batličky. Povídky byly ilustrovány a z autorů, kteří se na 
jejich výtvarném doprovodu podíleli, mě okamžitě zaujal Bimba. 
Zdálo se mi, že text té které epizody se za jeho přispění stal 
dynamičtější a vzrušivější .“ Karel Toman, ilustrátor
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časopis     
Mladý hlasatel
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Mladý hlasatel



5 První české pin-up girls

Žánr kreslených pin-up girls – dráždivě podaných a 
idealizovaných dívčích modelů – většinou spojujeme s americkými 
časopisy a kalendáři čtyřicátých a padesátých let. Pin-up girls jsou 
jedním ze způsobů, jakým si populární kultura přisvojila žánr aktu 
a manifestovala dobové představy o ženské kráse. Jestli někdo u 
nás ve čtyřicátých letech kreslil pin-up girls, tak to byl Bohumil 
Konečný. Z jeho kreseb vidíme, že byl dobře obeznámen 
s podobnou tvorbou americkou a britskou nebo s jejími ohlasy 
v reklamách a karikaturách německých. 
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Přátelé popisují Bohumila Konečného jako přátelského muže se 
smyslem pro humor. Hodně se stýkal se s lidmi z kruhu ilustrátorů. 
Roku 1940 se  na Boreckém mlýně na řece Střele seznámil se svou 
budoucí ženou Evou, jejich svatba se konala v srpnu 1944. Kraj 
okolo Střely, řeka a její strmé břehy se staly jeho zamilovaným 
místem a vracel se sem pravidelně až do konce života. Ze 
zdejších pobytů se dochovala celá řada fotografií, které ilustrují
bezstarostnou prázdninovou náladu, kterou tu spolu s přáteli 
a rodinou prožíval. Po válce se Konečných přestěhovali do Prahy, 
v roce 1952 se jim narodila dcera Eva.

6 Rodina



rodinné portréty



rodinné portréty, obrazy 
z Borku



rodinné obrazy a fotky



korespondence, fotky

pohádka pro dceru



karikatury přátel: Miloš 
Novák, Zdeněk Burian, 
Jan Černý-Klatovský ...



V říjnu roku 1943 Jaroslav Foglar oslovil přátele – včetně
Bohumila Konečného – s otázkou, zda by byli ochotni 
spolupracovat na podobě budoucího poválečného Mladého 
hlasatele. Konečný měl připravit obálku ohlašující návrat Rychlých 
šípů. Mladý hlasatel však obnoven nebyl. Foglar přešel do časopisu 
Vpřed, který přetvořil podle svých představ. Zde byla 9. dubna 
1946 otištěna Konečného obálka, na které poprvé pracoval již
v roce 1943. Pro Vpřed, později po sloučení s Junákem 
přejmenovaný na Junáci vpřed, Konečný namaloval desítky obálek 
a vytvořil stovky ilustrací.

7 Časopis Vpřed





obálky časopisu Vpřed



slavná obálka     
s RŠ (kopie) a 
její 
objednávka od 
J.Foglara        
z roku 1943



ilustrace časopisu Vpřed



obálky časopisu Vpřed



Po válce Konečný nepracoval jen pro Vpřed. Stal se ilustrátorem 
odborářského nakladatelství Práce, které vydávalo stejnojmenné
noviny a časopisy Svět práce, Květen a Mladé módy. S velkým 
ohlasem publika se setkal komiks Zuzanka a její svět, který
vycházel v letech 1947-1948 v časopise Květen. Reklamní kreslíř a 
ilustrátor dobrodružných příběhů byla klasifikace, která po únoru 
1948 ztratila perspektivu. Bohumil Konečný musel vytvářet i 
ideologizované ilustrace, které si tehdejší doba žádala. 
S dobrodružstvím alespoň částečně souvisela jeho práce pro časopis 
Mladý technik.

8 Nová doba





budovatelské kresby



budovatelské kresby

slavný komiks Zuzanka



Od počátku padesátých let Bohumil Konečný nacházel stále častěji 
práci na Slovensku, kde měl v několika vydavatelstvích přátele a 
kde vládla liberálnější situace než v Čechách. Množství povídek 
ilustroval pro časopis Slovenka a Svet socialismu. Na Slovensku 
Bohumil Konečný ilustroval i knihy, obálka a ilustrace k románu 
Sám vojak v poli pro nakladatelství Práca předznamenává změnu 
Konečného stylu. Až do konce svého života ilustracemi přispíval do 
mysliveckého časopisu Magazín polovníka 

9 Kresby pro Slovensko





kresby do slovenských 
časopisů



Po únoru 1948 byl v Československu zrušen svobodný trh a 
reklamní kresby ztratily smysl. Bohumil Konečný ale i v této době
získal příležitost, jak využít svých schopností reklamního kreslíře. 
Vytvořil sérii plakátků, prospektů a kalendářů, které si objednaly 
tehdejší podniky zahraničního obchodu pro propagaci 
československých výrobků v cizině. Ve stejné době, kdy doma 
musel kvůli obživě malovat budovatelské plakáty, vytvořil přes dvě
stě plakátů pro kapitalistickou cizinu, většinou zobrazující svět 
luxusních požitků velice vzdálených oficiální domácí ideologii. 

10 Reklamní tvorba







budovatelské plakáty



budovatelské plakáty i 
plakáty pro export







originály a návrhy plakátů



S Jaroslavem Foglarem se Konečný znal z již z dob Melantrichu a 
v roce 1942 ilustroval jeho knihu Přístav volá. Ilustrace vznikaly 
téměř jako týmová práce. Foglar měl přesnou představu o tom, co a 
jak by mělo být ilustrováno. Na sklonku šedesátých let začaly 
Foglarovy knihy znovu vycházet. Ilustrace pro tato vydání vznikly 
v týmové spolupráci mezi Bohumilem Konečným a Gustavem 
Krumem. Ten obvykle připravil pozadí – bujnou vegetaci nebo 
tajemné městské prostředí – do kterých Bohumil Konečný zasadil 
figury. 
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originály z knihy Přístav volá 
(nakl. Jan Kobes 1941)



foglarovky z nakl. Olympia 
(konec 60.let)



foglarovky z nakl. Olympia (konec 60.let)



foglarovky z nakl. Olympia (konec 60.let)



foglarovky z nakl. Olympia (konec 60.let)



Konec šedesátých let Bohumilu Konečnému přinesl nové pracovní
příležitosti. Ostravské nakladatelství Profil začalo vydávat knižní
výběry povídek Otakara Batličky a Bohumila Konečného oslovilo, 
aby se ujal jejich výtvarného doprovodu. S ilustrováním Batličky
měl Konečný zkušenosti zejména z Mladého hlasatele a úkolu se 
rád ujal. Na konci šedesátých let tak vyšly celkem tři výběry 
Batličkových povídek, čtvrtý díl byl na počátku let sedmdesátých 
zastaven. Na další výbor si museli čtenáři počkat až do roku 1987.

12 Knihy Otakara Batličky
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knihy Otakara Batličky z nakl. Profil





knihy Otakara Batličky z nakl. Profil



knihy Otakara Batličky i jiných autorů



V druhé polovině šedesátých let Bohumil Konečný ilustroval šest 
knih pro českobudějovické nakladatelství Růže, jako příloha 
časopisu Ahoj vyšel román Zane Greye Western Union. S nástupem 
normalizace v letech sedmdesátých však další zakázky získával jen 
obtížně. Jeho obrázky se objevovaly v Pionýrské stezce, v roce 
1974-5 zde vycházel komiks Král Madagaskaru, který nakreslil 
společně s G. Krumem. Kresbami doprovázel povídky v časopisech 
Svět v obrazech a Ahoj na sobotu, dvacet let spolupracoval se 
Světem motorů.

13 Ilustrace – 70.léta
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knihy z nakl. Růže, ilustrace pro Svět motorů ...



Western Union od 
Zane Greye, 
komiks Král 
Madagaskaru



Za Bohumilem Konečným začal od padesátých let docházet 
obdivovatel Petr Sadecký. V roce 1965 ho přesvědčil, aby s ním 
vytvořil komiks o hrdince jménem Amazona, objednal si u něj  také
asi 30 obálek ke knihám Karla Maye. Odnášel si od Konečného 
stovky kreseb, se kterými v roce 1967 emigroval do Německa. Zde 
je v nakladatelství Karla Maye vydával za vlastní díla. Některé
knihy Karla Maye dodnes vycházejí v Německu s Konečného 
ilustracemi pod pseudonymem Petra Sadeckého - Paul Drake. 

14 Kauza Sadecký ...





návrhy obálek knih Karla Maye



výsledné obálky 
knih Karla Maye

karikatura 
P.Sadeckého



Ukradený komiks o Amazoně se Sadeckému nepodařilo v Německu 
uplatnit. V roce 1968 se hlavní hrdinku rozhodl zpolitizovat a 
vydával ji za dílo sovětských disidentů. Mystifikační kniha 
Octobriana a ruský underground vyšla v roce 1971 v Londýně a 
stala se mediální událostí. Ačkoliv se Konečný od roku 1967 
domáhal vrácení kreseb, byl v Československu považován za 
spoluautora této provokace. Kauzou s Octobrianou se trápil až do 
konce života. Obrázky, které Sadecký pro Octobrianu použil, se 
dočkaly paradoxního úspěchu. Obdivoval jí i David Bowie, dodnes 
s ní pracují různí komiksoví autoři světa. 

15 ... a Octobriana



Amazona -
Octobriana

Billy Idol a 
Octobriana



Kauza Sadecký a Octobriana ... Dokumenty, dopisy, knihy ...



V 80. letech vytvořil pro výrobní družstvo Směr obrázky na krabice 
slepovacích plastových modelů, ilustroval sešitové detektivky. Dále 
kreslil pro Svět motorů. Ve druhé polovině 80. let vyšlo několik 
knih s jeho ilustracemi od M. Zapletala, J.Voláka, po dlouhé době
vyšel v roce 1987 v nakladatelství Profil výbor O.Batličky Na 
vlnách odvahy a dobrodružství. Pro časopis Pionýr nakreslil seriál 
na pokračování o atentátu na Heydricha.  Za čtyřicet let práce 
ilustroval stovky povídek a něco přes čtyřicet knih. 
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I když pro eroticky laděné kresby nemohl Konečný po roce 1948 
najít uplatnění v tisku, v kresbách žen pokračoval pro vlastní
potěšení. Věnoval se realistickým aktům kresleným podle modelu, 
současně si pro sebe kreslil výrazně stylizované dívčí podoby 
vyjadřující změnu dobového ideálu krásy. Již to nebyly pečlivě
upravené krásky čtyřicátých let, ale dlouhovlásky ve stylu Brigitte 
Bardot. Kresby někdy vznikaly jako podklady pro reklamní plakáty 
nebo hrací karty. Jeho skicáky jsou vzorníkem nejrůznějších 
eroticky a pohybově vypjatých poloh ženského těla. 
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V osmdesátých letech Bohumil Konečný maloval volné obrazy 
s westernovou tematikou nebo krajiny. Ty vznikaly paralelně s jeho 
ilustrátorskou a reklamní tvorbou již od čtyřicátých let a stačil jich 
vytvořit asi dvě stovky. Konečný si jejich prodejem přivydělával 
k nevelké penzi. 

Řada knih a povídek, které Bohumil Konečný ilustroval, se 
neuzavřela jeho smrtí v lednu 1990. V posledních patnácti letech 
vyšlo dvacet knih, které jako ilustrační doprovod využily jeho starší
obrázky.

18 Obrazy s westernovou 
tematikou a krajiny
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obrazy
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Mexikánská svatba - 1943



krajina



krajina



poslední obrazy

poslední obálka



konec života a 
posmrtná vydání 
knih



poslední 
obraz

Můj osud – aneb vše co jsem měl rád  a 
komunisti mi zakazovali



† 14.1.1990



© Jan Hosnedl




