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VYCHÁZÍ LEGENDÁRNÍ KOMIKS MOŘŠTÍ VLCI – POPRVÉ 

KNIŽNĚ! 
 

Praha, 25. listopadu 2014 – Nakladatelství Albatros vydalo jeden z nejrozsáhlejších českých kreslených 

seriálů pro děti Dobrodružství Mořských vlků. Kultovní komiks Mořští vlci vycházel na pokračování 

v časopisu Ohníček v letech 1969 až 1974 a po více než 40 letech se dočkal knižního zpracování. 

Spisovatel a scenárista Vojtěch Steklač a kreslířka Věra Faltová vytvořili pět příběhů, které jsou 

dodnes považovány za fascinující příklad inovativního českého komiksu v době, která této formě 

nepřála. Na zrestaurovaných barevných ilustracích se čtenáři po letech opět setkají s ďábelským 

doktorem QQ, Šilhounem, rorýsem Emilem i kapitánem Velkým Pirátem. 

 

První knižní vydání Mořských vlků odpovídá představě, jakou o této „komiksové epopeji“ měl její duchovní otec 

Vojtěch Steklač – vidět všechny příběhy za sebou v jedné knize, aby vynikly všemožné pletichy padoucha doktora 

QQ. „Zlosyny, aspoň ty seriálové, jsem nikdy nepřestal milovat. Na hodnou Marušku rychle zapomenete, ale svou 

první čarodějnici si budete pamatovat po celý život,“ říká Vojtěch Steklač. 

 

Šilhavý Lee a kapitán Velký Pirát vyplouvají na plachetnici Bouřlivák za pokladem do Ďáblovy jeskyně v Pacifiku, kde 

loď nedaleko severního pólu rozstřílí piráti vedení doktorem QQ, ďábelským, ale geniálním vědcem. Ten si zde 

buduje podmořské město, odkud chce ovládnout svět. Prostřednictvím dvou létajících kyborgů unese QQ Piráta i 

Šilhouna. Leea promění modrým paprskem smrti na poslušný stroj a dá mu za úkol zbavit se kamaráda Velkého 

Piráta. Ten se zachrání skokem do oceánu a dobrodružství Mořských vlků plné honiček a nečekaných zvratů se 

rozjíždí na plné obrátky… 

 

Originály komiksu Mořští vlci se nedochovaly, a proto bylo třeba stovek hodin počítačové práce k vyčištění stran, 

které byly skenovány přímo z tištěných stránek Ohníčku. Výsledek je více než obdivuhodný, protože vedle ne vždy 

kvalitně vytištěných stran byly opraveny i omyly, které vznikly při reprografických pracích.  

 

Příběh Mořských vlků zaujme díky svému novátorství i současnou generaci čtenářů, kteří již nezažili legendární 

časopis Ohníček. Ondřej Müller, který celý projekt inicioval a je editorem publikace, dodává: „Konečně si přečtu 

pokračování příběhů, které jsem v dětství nikdy nedočetl jen proto, že další číslo Ohníčku už bylo vyprodané, nebo si 

je v družině četl jiný kluk a nechtěl mi ho půjčit, a já se vážně obával, že doktor QQ nad Mořskými vlky zvítězí.“ 

 
NAKLADATELSTVÍ ALBATROS je nejstarší české nakladatelství, které se od svého vzniku v roce 1949 specializuje na kvalitní 
původní i překladovou literaturu pro děti. Dnes je součástí společnosti Albatros Media a. s. Za dobu své existence vydalo přes 10 
tisíc titulů. V portfoliu nakladatelství najdete leporela, poezii, pohádky, knížky pro začínající čtenáře, literaturu populárně-naučnou a 
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