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1 Úvod 

 

V posledních několika letech si nelze nevšimnout zvýšeného zájmu o fantastickou literaturu, 

který odstartovalo zfilmování děl J. R. R. Tolkiena a J. K. Rowlingové v roce 2001. Díky 

tomu se fantastika dostala do povědomí i širšímu okolí. Od té doby trh zaplavují produkty 

spojené s tímto žánrem, ať už v podobě herní (deskové a počítačové hry), filmové, hudební 

(značné množství současných, především metalových, kapel se inspiruje k textům svých 

písní ve fantasy příbězích nebo starých legendách), výtvarné (mnoho současných umělců, ať 

už českých nebo zahraničních, inklinuje k tomuto žánru a jsou známí svými ilustracemi ke 

knihám i samostatnými obrazy) nebo, a to především, v podobě knižní. 

Fantastika jako literární žánr tu ovšem byla již dříve, před současným trendem, který se 

věnuje především fantasy ve všech jejích podobách. 

 

Tato práce si klade za cíl v krátkosti zmapovat vývoj fantastické literatury ve světě i u 

nás, kde její vývoj není záležitostí několika desítek let, jako je tomu v zahraničí. Dále se 

zaměřuje na to, jak si s oblíbeností tohoto žánru v dnešní době poradily veřejné knihovny a 

jak ji lze využít jako formu propagace – zde se práce soustředí především na smíchovskou 

pobočku pražské městské knihovny, která je svou aktivitou na poli fantastiky známá. 

Nejsou zde ovšem opomenuty ani knihovny menších měst, které jsou zastoupeny i 

několika konkrétními příklady. 

Ve stručnosti je zde shrnut i stav zahraničních knihoven. V závěru se pak práce 

v krátkosti zaměřuje na to, jak poptávku po nových titulech z řad fantastiky uspokojují česká 

nakladatelství a jaký vliv, ať už kladný nebo záporný, na ně současný trend má. 
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2 Vývoj fantastiky jako literárního žánru 

 

Abychom mohli mluvit o vývoji fantastiky, musíme si nejprve definovat, co fantastika je. 

Zde musíme hned zpočátku zmínit jednu důležitou poznámku – v širším slova smyslu lze za 

fantastickou literaturu označit veškerou literaturu, která není realistická. V užším slova 

smyslu se jedná, kromě tří hlavních pilířů tohoto žánru, o volně pojatou fantastiku – tím jsou 

myšleny mystické a okultní příběhy. 

Dnes ovšem tento pojem chápeme odlišně a většina čtenářů mu rozumí jinak. V 

současnosti si pod pojmem fantastická literatura představíme hlavně tři základní samostatné 

žánry, které sem patří, a tvoří naprostý základ fantastické literatury: Fantasy, Science fiction 

a Horor. Tato práce se soustředí výhradně na soudobé pojetí pojmu fantastická literatura, a 

tedy na tři výše uvedené žánry. 

 

 Najít definici, která by pokryla všechny možnosti tohoto žánru, je těžké. Je s podivem, 

že čím více je fantastika v dnešní době oblíbená, tím hůře se vysvětluje její podstata, prvky, 

které příběh zařadí do této kategorie. Podstatné je i to, že mnoho autorů se nevidí jako autoři 

fantastiky a nepřejí si, aby jejich díla byla s tímto žánrem spojována – odmítají připustit, že 

jejich dílo spadá to této kategorie, přestože má silný prvek fantastiky. 

 

Již v „Otově slovníku naučném“ můžeme nalézt definici pojmů jako: fantastický, 

fantazie a fantastika, i když nejsou vždy lichotivé. 

 

Fantastický: V slově tom význam slova fantasie sklesá na stupeň nižší a vztahuje se jen 

k obrazivosti, a to nezřízené; znamená tolik jako výstřelek obrazivosti, nevyrovnaný, 

podivínský, nehorázný, neúměrný, nejasný, nevymezený, těkavý, zákonům logiky 

odporující, pravděnepodobný, od skutečnosti se vzdalující, blouznivý, přemrštěný apod. 

… 

Fantasie: z řečtiny; Tímto výrazem naznačujeme nejvzácnější stupeň volného 

pozměňujícího představování, které z daných živlů skládá (produkuje) nebývalé nové 

skupiny (obrazy), tvůrčího to činnost či mohutnost ducha lidského. Nižší stupeň její jest 

obrazivost… 

… 
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Fantastika: z řečtiny; Říše nezřízené obrazivosti, bytnost fantastické mysli.
1
 

 

Na konci 19. století se objevují první kritici a teoretici fantastiky, kteří se ji snaží nějak 

uchopit a definovat. Mezi ně patří Kathryn Hume, Tzvetan Todorov, Henry James, 

Rosemary Jackson, Colin Manlove a další. Mezi významné současné teoretiky, patří 

Michael Moorcock, Brian Attebery a Farah Mendlesohn. 

Za Českou republiku se role teoretika fantastiky ujal například Ondřej Neff. 

 

Do dob děl Julese Vernea lze za platnou považovat tuto definici: Fantastika je taková 

výpověď o světě, ve které jsou představy vytvářené fantazií konfrontovány s představami 

podloženými lidským poznáním a praxí.
2
 Poté se ovšem tato definice stala nevyhovující. 

Pojem byl příliš široký a díky tomu vykrystalizovaly přesně vyhraněné oblasti žánru. 

Fantastika se brzy stala čtením pro nejširší vrstvy čtenářů a ustoupila od vrcholných 

uměleckých hodnot, docházelo k její vulgarizaci. 

 

Ani teoretik J. Kagarlickij nenabízí přímou definici; v jeho pojetí fantastika vedle sebe 

staví víru a nevíru, zvýrazňuje nevíru vírou a víru nevírou. Je dvojaká, vnitřně rozporná, 

nechce být pouhým snem, který si nedělá žádné nároky na víru, ale také pro sebe nevyžaduje 

tolik víry, aby se stala mýtem. Je zde vědomě prezentována konfrontace fantazie s logikou. 

Jiná teorie říká, že je to prezentace neskutečna v rámci skutečného; autor se snaží 

povzbudit čtenářovu víru v reálnost příběhu, předvádí alternativu řešení reality. 

Většina studií, teorií a názorů se shodne na tom, že vývoj fantastiky do současné 

podoby je přirozeným projevem lidské mysli a fantazie. Vždy zde byly přítomny mýty a 

legendy – pro lidskou společnost a psychiku jsou klíčové a mají nezastupitelnou roli.  

Základem lidského myšlení jsou počitky, vjemy a představy a zároveň i schopnost 

vytvářet metodou abstrakce pojmy a tyto pojmy seskupovat do vzájemných závislostí na 

základě zkušeností lidské praxe.
3
 

                                                           
1 Otův slovník naučný: Díl devátý Falšování potravin a pochutin – Genrista. Fotoreprint původního vydání 

z roku 1895. Olomouc : Paseka, Argo, 1998. ISBN 80-7185-106-X 80-7203-137-6 

2 NEFF, Ondřej, et al. Encyklopedie literatury science fiction. 1. vyd. Praha : AFSF s.r.o, 1995. s. 22. ISBN 80-

85390-33-7. 
3 NEFF, Ondřej, et al. Encyklopedie literatury science fiction. 1. vyd. Praha : AFSF s.r.o, 1995. s. 19. 

ISBN 80-85390-33-7. 



12 

 

 

Lidská schopnost pracovat s představami, jež jsou pouhými analogiemi dříve 

vnímaného, a vytvářet nové závislosti mimo bezprostřední zkušenost se nazývá fantazie.
4
 

Mimo to, že lidé v mýtech a legendách hledali spravedlnost a touhu po vítězství dobra 

nad zlem, měli v nich objasněn i chod světa. I nám dnes naše fantazie dává pocit úplnosti 

světa (není v našich silách skutečně vědět vše o světě, proto má fantazie za úkol zaplňovat 

tyto mezery). Naše mysl potřebuje podobné stimuly, obdobné uvolnění od přímých vazeb se 

skutečností. Tato potřeba vyústila ve vývoj fantastiky tak, jak ji chápeme dnes. 

 

Fantazie by neplnila svou funkci, kdyby lidská psychika nebyla vybavena vírou (věřit 

lze tomu, co doposud nebylo prokázáno vývojem poznání a společenskou praxí; jedinec se 

rozhodl uvěřit – chápe předmět víry jako skutečnost bez ohledu na to, do jaké míry je opřen 

o jeho osobní poznání a praxi, jak je spjat se zkušeností).
5
 

Z toho vyplývá, že fantastická literatura není určena každému. Kromě obrazivosti je 

zapotřebí i notné dávky víry v neskutečno. Fantazie je totiž podložena vírou. Jediná pohádka 

vybočuje – je to smyšlenka bez opory víry jako takové; je jako smyšlenka chápána již od 

počátku. 

Jak je vidět, jasná definice toho, co je fantastická literatura, vlastně neexistuje. Podle 

některých závisí zařazení do tohoto žánru na prvcích, které se objevují v příběhu, ať už se 

jedná o postavy, prostředí či zápletku. Podle jiných názorů z fantastiky dělá fantastiku 

způsob, jakým je vyprávěna, nároky, které klade na víru svých čtenářů. I přesto, že nemáme 

jasnou definici či definice ne zcela pokrývající všechny možnosti žánru, dokážeme většinou 

bezpečně rozpoznat, jaké dílo je fantastickou literaturou a které nikoliv. 

 

Fantastika, jak bylo řečeno výše, se dnes dá rozdělit do tří hlavních kategorií, přičemž 

každá je pokládána za samostatný literární žánr: Horor, Fantasy a Science fiction. Přestože 

se vývoj těchto žánrů občas vzájemně prolíná, podíváme se blíže na vývoj každého zvlášť. 

                                                           
4 NEFF, Ondřej, et al. Encyklopedie literatury science fiction. 1. vyd. Praha : AFSF s.r.o, 1995. s. 19. 

ISBN 80-85390-33-7. 

5 NEFF, Ondřej, et al. Encyklopedie literatury science fiction. 1. vyd. Praha : AFSF s.r.o, 1995. s. 20. 

ISBN 80-85390-33-7. 
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2.1 Vývoj fantastiky ve světě 

 

Horor 

Z anglického horror - hrůza, zděšení. Souvisí s termínem gotický (černý) román, krvavý 

román; frenetická literatura (podle frénétique, zběsilý, hřmotný), makabrózní literatura (z 

anglického macabre = hrůzostrašný). 

 

Definice: Žánr populární literatury zaměřený na vyvolávání pocitů hrůzy, strachu a 

napětí.
6
 

 

Horor není definován strukturně, ale z hlediska estetického jako silně emotivní příběh. 

Tradiční horor využívá místa mimo moderní svět – opuštěná místa, kláštery, ruiny, staré 

zámky, hřbitovy, osamělé domy… Častými motivy bývá rozpad/degradace, mutace, 

metamorfóza, schizofrenie, nevydařený experiment, okultismus, objevují se i masové 

vraždy, zločin… Kalkuluje se strachem z neznáma, tajemstvím; mívá šokující zakončení. 

Horor můžeme nalézt ve dvou podobách: fantastický a realistický. Kromě prostředí, 

kde se děj odehrává, v tomto rozlišování záleží ještě na protagonistech příběhu. Zatímco ve 

fantastickém hororu najdeme upíry, vlkodlaky, rozličná monstra, démony, duchy, zombie 

atd., v realistických hororech se pracuje se sériovými vrahy, zlými dětmi, šílenými 

lékaři/vědci, psychopaty a podobnými typy hrdinů. 

Další dělení, kterým můžeme hororové příběhy nějak rozčlenit, je podle formy: na 

povídkovou a románovou. Jejich éry se střídají a stojí proti sobě v jakémsi protikladu. 

Přičemž tradici má spíše horor v podobě povídkové. 

Příběhy vzbuzující hrůzu se objevovaly už ve starých mýtech, ale jejich klasická podoba 

se ukazuje až na konci 18. století. Navazuje na klasické anglické „Ghost stories“ a na 

takzvané „Gotické romány“ – ty pracují jen s některými hororovými prvky, jako jsou pocity 

klaustrofobie, stísněnosti, napětí… Pojmem „The Gothic“ se označovala speciálně literatura 

vydávaná v rozmezí let 1760-1820. 

                                                           
6 MOCNÁ, Dagmar, et al. Encyklopedie literárních žánrů. 1. vyd. Praha : Paseka, 2004. s. 253. ISBN 80-7185-

699-X. 
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Některé hororové prvky z „The Gothic“ můžeme spatřovat v dílech známých autorů 

období romantismu, jako je R. L. Stevenson („Podivuhodný případ doktora Jekylla a pan 

Hydea“), lord Byron, W. Wordsworth, S. T. Coleridge a další; i v dílech pozdějšího období 

(O. Wilde – „Obraz Doriana Graye“). Lze tak říci, že se z „The Gothic“ stal jakýsi subžánr 

hororu, i když s velice nízkým výskytem. 

Někteří teoretici se nemohou shodnout, zda je zakladatelem žánru E. A. Poe nebo Mary 

Shelley. Jelikož ale bylo dílo M. Shelley („Frankenstein“) vydáno v roce 1818, je 

některými odpůrci jejího nároku na založení hororu definováno stále jako pouhý příklad 

„The Gothic“. 

V roce 1897 se žánr hororu definitivně osamostatnil a stal se tak jedním z žánrů 

spadajícím do fantastiky. Na konci 20. století začíná opět splývat s ostatními žánry. 

Velká akcelerace rozvoje proběhla v počátku 20. století, kdy vznikl i časopis zamřený 

na hororové příběhy – „Weird Tales“. Jedním z jeho nejdůležitějších přispěvatelů byl H. P. 

Lovecraft, který byl jedním z prvních, kdo začal používat označení horor. Ve 40. letech 20. 

století zůstal horor na okraji; dalšího rozvoje se dočkal až v 60. letech, kdy přešel od 

povídky k románu, a některá hororová díla se stala světovými bestsellery. 

 

Fantasy 

Z anglického fantasy, což lze přeložit pouze s použitím stejného slovního kořene jako 

fantastika. V 50. letech 20. století se objevuje v anglosaském literárním prostředí. 

V anglické jazykové oblasti je pojem užívaný často pro veškerou fantastickou literaturu. 

Podstatnou složkou fantasy je často nevysvětlitelný, nadpřirozený úkaz nebo přímo projev 

magie – touto iracionalitou rekvizit (z novodobého materialistického pohledu) se liší od 

science fiction. 

K jejímu označení se používá též jednoduchá zkratka F. 

 

Definice: Populární žánr iracionální fantastiky s tematickými zdroji v mýtu a středověké 

romanci.
7
 

 

                                                           
7 MOCNÁ, Dagmar, et al. Encyklopedie literárních žánrů. 1. vyd. Praha : Paseka, 2004. s. 187. ISBN 80-7185-

699-X. 
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Tvoří protipól k science fiction, i když mají mnohé styčné body. Rozlišují se na základě 

motivů a východisek: fantasy – citovost a pohádkovost, soustředí se na magii a mystiku. 

Kvůli masové produkci se větší část pohybuje v literatuře populární. Vrcholné výkony žánru 

však přesahují do oblastní umělecké a leckterá díla se vyrovnají historickým eposům, 

mýtům a legendám. 

Bohužel se kvůli dnešnímu fantasy trendu na fantasy mnoho literárních kritiků dívá 

s despektem. Mnohá díla (pomineme-li některé soudobé knihy, vydávané narychlo v rámci 

moderních „kultů“, spojených vždy v určitém období s určitým typem literárních postav, 

které získávají značně na oblibě) přesto mají vysokou uměleckou hodnotu. Názory, s nimiž 

se můžeme setkat i v odborných knihách, jsou upjaté a úzkoprsé a podávají o žánru 

zkreslené, leckdy i mylné informace – podané informace se povětšinou nevztahují k 

moderním dílům (například subžánry) a jsou zastaralé. 

Nelze se ani ztotožňovat se značně rozšířeným názorem, že fantasy je četbou pro děti, 

neboť některá díla zasahují hluboce do filosofie a jejich koncept detailně probírá například 

náboženské krize, které můžeme chápat analogicky k současnému dění ve světě. Celkově 

můžeme v mnohých imaginárních světech rozpoznat značný vliv, ať už pozitivní nebo 

negativní, našeho světa. 

 

a) Tradiční formy fantasy 

Chceme-li vidět bližší vývoj fantasy, musíme až k samým kořenům – bájím, pověstem a 

lidské fantazii, která dokáže do děl promítnout neskutečné věci.  

Jelikož se fantasy často inspiruje legendami a pohádkami, lze podle těchto měřítek 

zařadit zpětně do její kategorie i díla historická, jejichž autoři je zajisté netvořili s 

myšlenkou, že píší fantasy. 

Můžeme sem tak zařadit báje z Řecka a Egypta. Mytologii severskou, skotskou a irskou 

(velké množství děl inspirovaných skotskými a irskými pověstmi si vysloužilo označení 

Keltská fantasty – pojem ovšem není oficiálně řazen do subžánrů fantasy). Ve všech těchto 

dílech se nachází fantasy prvek – ať už se jedná o bohy/bohyně, magii, nadpřirozené bytosti 

nebo úkazy. Tento prvek je často silnější než v dnešních dílech, která jsou jako fantasy 

klasifikována. 

Samostatnou kapitolou fantasy je pak legenda o králi Artušovi. Díky četnému 

zpracování, ať knižnímu nebo filmovému, značné oblíbenosti a množství stále 
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zpracovatelných motivů, si tato legenda vysloužila vlastní subžánr fantasy s názvem 

Artušovský cyklus.  

Do fantasy patří i zvířecí příběhy a bajky, klasické i moderní pohádky; dále pak některé 

indické příběhy. 

Fantasy má předobraz též v pohádkách, dalo by se říci, že se z nich postupem času 

vyvinula. I dnes mnoho lidí o fantasy s větší či menší nadsázkou tvrdí, že jsou to „pohádky 

pro dospělé“.  

Tyto předobrazy fantasy se označují jako období takzvané „tradiční formy fantasy“.  

 

b) Moderní fantasy 

Na konci 19. století začala vznikat nová forma fantasy – „moderní fantasy“. Šlo o 

zpracovávání nových námětů, experimentování s novými styly a způsoby vyprávění. 

Moderní fantasy tu tedy máme již více než jedno století. Některá díla bychom ovšem 

pouze těžko mohli označit za moderní, alespoň podle měřítek, která jsou nastavena 

současným fantasy trendem posledního desetiletí. Vzniká velké množství nových subžánrů. 

(Orientační výčet subžánrů naleznete v přílohách pod číslem 1.) 

 

Science Fiction 

Z anglického science – věda; fiction – próza, beletrie. Původcem označení je americký 

propagátor žánru H. Gernsback, jenž ho užil poprvé v polovině 20. let. V Evropě se ovšem 

toto označení ujalo až po 2. světové válce. Český ekvivalent zní vědecko-fantastická 

literatura (i když anglické označení u nás již zdomácnělo). Často se u nás používá též 

zkratka sci-fi, i když v zahraničí se jedná o hanlivé označení pro podřadnou produkci tohoto 

žánru. Používá se také zkratka SF. 

 

Definice: Žánr fantastické literatury zobrazující hypotetický svět, zkonstruovaný 

s využitím vědecko-technických paradigmat.
8
 

 

                                                           
8 MOCNÁ, Dagmar, et al. Encyklopedie literárních žánrů. 1. vyd. Praha : Paseka, 2004. s. 621. ISBN 80-7185-

699-X. 
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Tvoří protipól k fantasy. Rozlišují se na základě motivů a východisek: sci-fi se zaměřuje 

na techniku, vývoj, racionálnost. 

Vzniká jako reakce na rozvoj technické civilizace, reflektuje nadšení z nových 

perspektiv, pojednává o vývoji moderní techniky. Děj bývá racionálně vysvětlitelný na 

základně platných přírodních zákonů. Za jistých okolností by byl i uskutečnitelný. Případně 

příběhy konstruují scénáře historických událostí na základně spekulací „co by, kdyby?“. 

Jako téma si bere potenciál lidské civilizace – často je posunut časově (situován je nejčasněji 

do blízké budoucnosti) nebo prostorově (děj se odehrává na jiné planetě, v jiné dimenzi…). 

Postavami jsou často vědci, vynálezci, cestovatelé, mimozemšťané, roboti, mutanti… Často 

využívá i reálné historické postavy. 

 

Ve 20. letech se přesunulo těžiště vývoje žánru z Evropy do USA a Sovětského svazu. 

V obou zemích se žánr rozvíjel různými způsoby. V americké sci-fi se v období 2. světové 

války objevil takzvaný „Zlatý věk SF“ – docházelo k produkci autorů celosvětově 

označovaných za klasiky (I. Asimov, R. Heinlein, A. C. Clarke…), který trval osm let.  

V 60. letech vznikla angloamerická New wave – autoři ztratili zájem o technologizmus  

a začali se zajímat spíše o psychologii. Oproti tomu sovětská SF již od začátku kladla důraz 

na výchovné poslání (popularizace vědy a techniky jako nástroje pokroku). 

Žánr od konce 30. let stagnoval. Přežíval ve formě literatury pro mládež. K jeho oživení 

došlo až v 50. letech v souvislosti s politickým uvolněním. V té době se science fiction 

začala zabývat modelováním možných rizik civilizačního vývoje; dostaly se do ní i prvky 

humoru a satiry. 

U science fiction (stejně jako u fantasy) je velice důležitý vznik fandomu – 

organizované čtenářské zázemí. Jedná se často o do sebe uzavřenou (v případě sci-fi viděnou 

jako mužskou) komunitu, subkulturu. Dochází k vydávání fanzinů – amatérských či 

poloprofesionálních časopisů, pořádání conů (akce pro fanoušky) a k dalším činnostem 

podporujícím žánr. 

 

V Evropě i po znovuoživení žánru v 50. letech vycházely spíše zahraniční (americké) 

překlady. Science fiction se pokoušela o nové náměty a způsoby vyprávění; vznikají nové 

subžánry. I přes úpadek literatury tohoto žánru (takřka zanikla periodická produkce) se v 90. 

letech začala objevovat nová nakladatelství a zájem o tituly science fiction opět vzrostl. 

(Orientační výčet subžánrů naleznete v přílohách pod číslem 1.) 



18 

 

2.2 Vývoj u nás 

 

V České republice je fantastická literatura staronová. Rozhodně u nás v minulosti nelze 

pozorovat takový boom, který proběhl například v Americe v 60. letech, přesto čtenářům 

nebyla tato literatura cizí. Především sci-fi se u nás těší velké oblibě již dlouhou dobu, byť 

se jednalo zpočátku pouze o literaturu sovětskou. Fantasy se u nás objevila až v pozdějších 

letech. 

V současnosti si i v České republice lze všimnout celosvětového trendu, díky němuž se 

fantastická literatura dostala do popředí zájmu. Oblíbenost a rozmach tohoto žánru vedla ke 

vzniku značného množství žánrových nakladatelství. I některá jiná nakladatelství, zabývající 

se primárně jinými druhy literatury, vydávají knihy s fantastickou tematikou. Vydávají se 

především překlady zahraniční produkce; základna českých autorů se teprve rozšiřuje. 

Bohužel značné množství čtenářů dává přednost zahraničním titulům, proto někteří z 

českých autorů publikují pod anglicky znějícími pseudonymy. 

 

Horor 

V České republice je původních hororů velice málo. Více se u nás ujaly příběhy 

s určitým tajemstvím. Primární funkcí těchto příběhů ovšem nebylo navodit hrůzu a děs, 

nýbrž atmosféru tajemna a záhad. 

Po roce 1945 u nás hororovou literaturu nenajdeme – žádný český autor ji nepsal a 

nevycházely u nás ani překlady zahraničních děl. K uvolnění tohoto tlaku došlo až v 60. 

letech. V plné síle se horor vrátil na pulty knihkupectví až v 90. letech, a sice v podobě 

zahraniční produkce. 

Někteří čeští autoři na začátku 90. let psali horory a vyšlo u nás několik povídkových 

sbírek či několik románových hororů. Poměrně velké množství autorů u nás píše ovšem 

takzvanou Temnou fantasy (fantasy s prvky hororu) nebo míchá historický příběh s hororem, 

ale čistě autory hororu v současnosti nemáme. 

 

Science fiction 

Sci-fi je u nás žánr s poměrně dlouhou tradicí. Od 80. let 20. století tvoří 

nepřehlédnutelnou součást kultury a životního stylu. Problematiku moderní technické 

civilizace reflektovala taktéž generace Májovců. 
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Vzrůst zájmu o sci-fi literaturu nastal v meziválečném období. Proces, v němž se SF 

utvářelo jako samostatný literární žánr, narušila ovšem německá okupace. Poté bylo sci-fi 

bráno spíše jako literatura pro mládež. 

 

V 60. letech se SF začalo vyvíjet ve dvou hodnotově rozdílných úrovních. První úroveň 

pokračovala v linii vytyčené vědecko-fantastickou epikou z padesátých let. Obracela se 

k dospělému čtenáři. Důraz byl kladen na dobrodružnou akci v kulisách jiných světů. 

Druhá linie byla myšlenkově i umělecky náročnější. Preferovala utopický rozměr žánru, 

odhalování paradoxů moderního světa. 

V 70. letech se sci-fi dostává do popředí zájmu. Tam se udrželo celé následující 

desetiletí. Velkým průlomem se stalo založení českého fandomu v roce 1979. Poté začaly 

vznikat rozličné kluby, docházelo k vydávání fanzinů a pořádání soutěží pro začínající 

autory (nejstarší je Cena Karla Čapka – první ročník byl vyhlášen již v roce 1981). 

Neformální prestiž a oblíbenost žánru přilákala další autory.  

 

Krizi pro science fiction znamenal rok 1989. Došlo k liberalizaci nakladatelského 

podnikání a k prudké změně knižního trhu. Žánr ztratil na oblíbenosti a o své postavení 

přišel (do té doby měl příchuť „zakázaného ovoce“ a rebelantství) – dostávala se k nám 

zahraniční produkce. Odliv zájmu o sci-fi je celosvětový. Dochází k přesunu k fantasy. 

V roce 1995 vznikla Akademie science fiction, fantasy a hororu (SFFH), která 

každoročně udílí řadu cen pro autory, nakladatele a další aktivní členy fandomu. 

 

Fantasy 

Tento žánr je u nás znám již od počátku 90. let, kdy u nás vycházela především 

zahraniční produkce. Zájem o fantasy se stále zvyšoval a kolem roku 2000 se u nás objevila 

nová generace autorů, kteří se i v současnosti těší mezi českými fanoušky značné oblibě a 

popularitě. 

Činnost těchto autorů je nejčastěji spjata s produkcí nakladatelství Straky na vrbě, které 

se profiluje jako nakladatelství vydávající, až na výjimky, původní českou produkci. 

Nejprve byla z české tvorby vydávána především populární Hrdinská fantasy; dnes se 

do žánru dostávají zahraniční trendy, a česká produkce je tak bohatší a čtenářům uvyklým na 

zahraniční literaturu přístupnější. Přesto si zachovává svá specifika v podobě reálií, určitého 

typu hrdinů nebo způsobů vypravování. 
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3 Vliv na knihovny 

 

Fantasy trend, který v dnešní době zachvátil celý svět, má původ z větší části v literatuře. Ať 

už se jedná o herní průmysl nebo, a to především, průmysl filmový, většina námětů vzniká 

na základě knižních předloh. Filmu nelze upřít, že dostal tento okrajový žánr beletrie opět do 

popředí zájmu širší veřejnosti. Po odvysílání trilogie „Pán prstenů“ vzrostl enormním 

způsobem zájem o fantastickou literaturu; a to v celosvětovém měřítku. 

 

Čtenáři se nejprve vraceli ke knihám vydaným dříve, ale to velice brzy přestalo stačit a 

světem se prohnala nová vlna, na níž se svezlo mnoho nových autorských jmen. V České 

republice to umožnilo vydávání i českých autorů, které zde do té doby bylo velice skromné. 

Díky velkému množství knih, které se na trhu objevují, a také často kvůli jejich ceně, se 

čtenáři začali obracet na knihovny. 

Je tedy zřejmé, že knihovny tohoto zájmu využily. Kromě rozšíření fondu o rozličné 

tituly z oblasti fantastické literatury se začaly knihovny zaměřovat i na doprovodné akce pro 

fanoušky, které měly za úkol nalákat nové čtenáře nebo udržet čtenáře stávající. V některých 

případech se tato strategie vyplatila a knihovny si při svých pobočkách získaly poměrně 

početnou základnu čtenářů. 

 

Takový zájem o konkrétní literární žánr s sebou ale nese kromě velkého počtu čtenářů 

řadu dílčích drobných problémů, kterými se budeme v této kapitole zabývat. Zaměříme se 

především na Městskou knihovnu v Praze a zde zejména na pobočku Smíchov, která je 

silnou základnou fantastické literatury. Opomenuty ale nebudou ani knihovny menších měst 

a prostor bude také věnován krátkému shrnutí stavu knihoven v zahraničí. 
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3.1 Vnitřní aktivity knihoven spojené s fantastikou 

 

Jak již bylo naznačeno, zájem o fantastickou literaturu s sebou kromě nových čtenářů 

přinesl také řadu problémů, které bylo třeba vyřešit. Ať už se jedná o samotnou stavbu 

fondu, akvizici, popis dokumentů nebo neznalost knihovníků, kteří se v daném žánru 

neorientují. K těmto problémům, které nelze opomíjet, přistupuje každá knihovna jinak. 

 

Městská knihovna v Praze 

 

a) Stavba fondu 

 

Zde se můžeme setkat s velice vstřícnou stavbou fondu. Nejenže pražská městská 

knihovna využívá k označení jednotlivých žánrů piktogramy, které umisťuje na hřbety knih, 

kde jsou snadno rozpoznatelné, a umožňují tak čtenáři snazší orientaci ve fondu, ale také 

jednotlivé žánry sdružuje k sobě. To samozřejmě platí i pro fantastickou literaturu, která má 

na všech pobočkách pražské městské knihovny vyhrazený vlastní prostor. Čtenář tak nemusí 

titul hledat složitě v celém fondu, ale dojde si k regálům, které jsou vyhrazeny pouze 

fantastické literatuře. 

 

I přes tuto vstřícnost zde ovšem narážíme na několik problémů, které zhoršují orientaci 

v knižních titulech, jež knihovna nabízí. Tyto problémy úzce souvisí s dalšími 

nepříjemnostmi, s nimiž se můžeme v knihovnách setkat, a sice s chybným popisem 

dokumentů a nedostatečnou informovaností knihovníků o jednotlivých titulech.  

Není řídkým úkazem, že i přes piktogramy na hřbetech knih čtenáři často chodí za 

knihovníky, protože daný titul nenalezli. Nejčastějším důvodem této stížnosti bývá fakt, že 

knihy z jedné série jsou chybně popsány a jsou od sebe odděleny. Může se tak stát, že i když 

má první i druhý díl piktogram rytíře (fantasy), je první díl zařazen po boku fantastické 

literatury a druhý díl například po boku čtení pro dívky. V horším případě se lze setkat i 

s tím, že jednotlivé díly v sérii mají různé piktogramy. 

Dalším možným důvodem je chybně určené věkové zařazení knih. Městská knihovna 

v Praze dbá na to, aby i v dětském oddělení byla fantastická literatura vyčleněna, a dala se 

tak snadno nalézt. Velice často se můžeme ovšem setkat s tím, že některé tituly fantastiky 

jsou řazeny do dětské literatury, přestože s ní nemají nic společného. Nejčastěji tento osud 
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potkává knihy sira Terryho Pratchetta (jednoho z nejznámějších autorů takzvané Humorné či 

Humoristické fantasy), kvůli jeho barevným obálkám, které evokují automaticky dětskou 

literaturu. 

 

Ve smíchovské pobočce je řazení fondu nejpropracovanější, s jakým se lze v pražských 

pobočkách knihoven setkat. Fantastické literatuře je zde věnována celá polovina patra 

knihovny a je to také jeden z největších fondů tohoto žánru v knihovně u nás. 

Samozřejmostí je opět využití piktogramů. Mimoto jsou žánry fantastiky (sci-fi, fantasy, 

horor) od sebe odděleny a nejsou pohromadě, jak to můžeme vidět v jiných pobočkách. 

Smíchovská pobočka nabízí také silné zázemí komiksům, které jsou v ostatních pobočkách 

opomíjeny, nebo je tam jejich výběr značně omezený. 

Tato pobočka Městské knihovny v Praze se propagaci fantastiky věnuje nejvíce a má 

velice silnou základnu čtenářů právě díky fantastice.  

 

    

Obr. 1. Piktogramy (zleva: sci-fi, fantasy, horor) 

 

b) Akvizice 

 

V akvizici bývá pro fantastickou literaturu vyhrazeno relativně málo prostoru. Na první 

místa se dostávají tituly, které jsou v zahraničí označovány jako bestsellery a jejich překlad 

je v česku spojován s velkými očekáváními. Takové tituly mají často také velkou reklamu a 

přilákají v závěru tedy skutečně velké množství čtenářů. 

Dále se dokupují díly do jednotlivých sérií, které knihovna již začala odebírat. Ve 

velkém se pak nakupují knihy, které se dočkaly v nedávné době zfilmování, a očekává se 

tedy prudký vzrůst zájmu o knižní předlohu. Někdy je tento zájem natolik velký, že 

knihovna není schopna ho pokrýt pro nedostatek výtisků jednotlivých titulů. V nedávné 

době se dal tento stav pozorovat v případě série „Stmívání“ (a celkově následného vzrůstu 

poptávky po takzvaných Paranormálních romancích) nebo v případě rozsáhlé ságy „Píseň 
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ledu a ohně“, která se dočkala velice populární seriálové podoby a výtisky prvního knižního 

dílu byly zamluveny až na rok dopředu ve většině poboček pražské městské knihovny. 

Jinak je tomu ve smíchovské pobočce, která se profiluje jako pobočka zaměřená na 

fantastiku. Nejen, že je zde k výběru nesrovnatelně větší množství knižních titulů, ale jsou 

zastoupeny i ve více exemplářích. V akvizici je věnován prostor také starším titulům 

fantastiky či titulům s menší mediální propagací a komiksům. 

Knihovny většinou nemají přístup k akvizici elektronických podob knižních titulů. 

 

Co se týče vyřazování titulů z knižního fondu, zde je postup většinou stejný jako 

s kterýmikoli jinými knižními tituly. Nejprve knihy putují do antikvariátu, poté je zde někdy 

možnost, aby si je za symbolickou cenu odnesli čtenáři a až poté se knihy vyhazují. 

Knihy ve fondu vydrží poměrně krátkou dobu. Obzvláště knihy, které využívají jen 

soudobého trendu v oblasti jednotlivých subžánrů (obliba upírů, dystopií…). Ostatní tituly 

vydrží i několik let. S výjimkou knih, jejichž obliba byla prověřena roky a v rámci 

fantastické literatury se jedná o díla klasická, často již nedostupná, kdy je knihovna nezřídka 

již jediným způsobem, jak se k danému titulu dostat. 

Na pobočce Smíchov knihy vydrží déle, aby byl fond rozmanitější. 

 

c) Popis dokumentů 

 

Tento problém patří podle mého ve většině knihoven k největším. Fantastická literatura 

se vyznačuje rozsáhlými sériemi s množstvím podnázvů a s vysokým počtem dílů. Tento 

fakt bývá při zpracování dokumentů často velkým problémem. 

Setkáváme se s tím, že knihy nejsou popisovány pod názvem konkrétního titulu, ale pod 

názvem série, k níž náleží; záznam pro celou sérii ve většině případů ovšem chybí.  

K dokumentům je přistupováno jako k vícesvazkovým titulům. Pojmem „vícesvazkové 

dílo“ v tomto případě rozumíme dokument složený z několika svazků nebo částí, které tvoří 

z hlediska autorského či vydavatelského záměru jeden formálně a obsahově uzavřený celek.
9
 

                                                           
9 MATUŠÍK, Zdeněk. Vícesvazkové dílo. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační 

vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2012-05-12]. Dostupné z: 

 <http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001071&local_base=KTD>. 
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U některých dokumentů je tento přístup samozřejmě adekvátní, ale u sérií, do nichž 

přispívají i rozliční autoři a série má své vlastní edice, by měl být popis rozdílný. V takovém 

případě je na místě využít v systému MARC 21 pole 500 pro obecnou poznámku, nebo tento 

údaj uvést do pole 440 pro edici. 

V některých případech lze také zjistit, že údaje o sérii, do níž dílo náleží, zcela chybí, a 

čtenář tak nemusí vědět, že čte dílo, které má další pokračování, nebo dílo, které už je 

pokračováním a on nemá předchozí části. 

V závěru tedy nejde pouze o to, zda je dokument popsán zcela správně, neboť ve 

fantastice na katalogizátora čekají rozličná úskalí, která lze ne vždy zcela uspokojivě vyřešit, 

ale také o to, že ke stejným typům dokumentů je pokaždé přistupováno jinak, a dochází tak 

k matení uživatelů.  

 

Podívejme se na některé příklady: 

 

 Trilogie „Černé drahokamy“; každý díl má svůj název, autor je stejný. 

 

Popis z MKP: 

 

Černé drahokamy; Kniha 1. Dcera čisté krve / Anne Bishopová ; [z angl. orig. přel. Jana 

Odehnalová]. Vyd. 1. – Praha ; Kroměříž : Triron, 2010. – 527 s.; 17 cm. – (Trifid; sv. 313). 

– Orig.: Daughter of Blood 

ISBN 978-80-7387 -217-5 : Kč 318,00 

 

Pokud se ovšem podíváme na to, jak by podle pravidel měly vypadat údaje o 

odpovědnosti v případě vícesvazkového díla, můžeme zde nalézt již několik chyb v 

interpunkci. 

 

245## $aHlavní název :$bpodnázev.$nČíslo části,$pNázev části / Autor 

 

Další chybou je, že katalogizátor zřejmě neměl dokument v ruce, neboť údaje nejsou 

doslovně přejaté z titulního listu. Číslo svazku je zde totiž uvedeno slovně, nikoliv číslem; 

navíc v tomto případě ani není nutné zapisovat číslo svazku takto – stačí uvést číslo na 
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místo, které slouží k označení čísla části, neboť slovní spojení „kniha první“ není jasně 

určeno jako podnázev svazku, ale poukazuje spíše jen na jeho zařazení v sérii. 

 

Popis by měl tedy vypadat takto: 

 

Černé drahokamy. 1. Dcera čisté krve / Anne Bishopová ; z anglického originálu přeložila 

Jana Odehnalová. – 1. vyd. – Praha ; Kroměříž : Triton, 2010. – 527 s. – (Trifid ; sv. 315) – 

Orig.: Daughter od the blood 

ISBN 978-80-7387-217-5 

 

Přípustné by v tomto případě mohly být i zápisy: 

 

Černé drahokamy : Kniha první. 1, Dcera čisté krve / Anne Bishopová ; z anglického 

originálu přeložila Jana Odehnalová. – 1. vyd. – Praha ; Kroměříž : Trion, 2010. – 527 s. – 

(Trifid ; sv. 315) – Orig.: Daughter od blood 

ISBN 978-80-7387-217-5 

 

Dcera čisté krve / Anne Bishopová ; z anglického originálu přeložila Jana Odehnalová. – 1. 

vyd. – Praha ; Kroměříž : Triton, 2010. – 527 s. – (Černé drahokamy ; sv. 1). (Trifid ; sv. 

315) – Orig.: Daughter of the blood 

ISBN 978-80-7387-217-5 

 

Na závěr by neměl chybět popis pro celou sérii: 

 

Černé drahokamy / Anne Bishopová ; z anglického originálu přeložila Jana Odehnalová.  – 

1. vyd. – Praha ; Kroměříž : Triton, 2010. – 3. sv. – (Trifid ; 3 sv.) – Díly v sérii: Dcera čisté 

krve, Dědička stínů, Královna Temnoty 

 

 

 Kniha „Drakoniánská čest“ – druhý díl románu „Kangův regiment“, patřící do série 

DragonLance. 

 

Popis z MKP: 
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Drakoniánská čest: Dragonlance / Margaret Weis, Don Perrin ; [překl. angl. orig. Zuzana 

Hanešková]. - 1. vyd. - Ostrava : Fantom Print, 2010. - 222 s.; 21 cm. - Orig.: Draconian 

measures 

ISBN 978-80-7398-105-1 : Kč 219,00 

 

V tomto případě se jedná zcela o přehlédnutí faktu, že kniha je jedním z dílů románu 

„Kangův regiment“. Tento údaj sice není napsán na titulní stránce, ani na obálce, ale je 

v knize uveden (katalogizátor by si ho měl dohledat), a měl by tedy být patrný i z popisu 

dokumentu. K dílu zde není přistupováno ani jako k jednoduché monografii náležící do série 

a už vůbec ne jako k vícesvazkovému dílu náležícímu do série. 

Jelikož je série DragonLance velice rozsáhlá a nikde není přesně stanoveno, zda by se 

měl název DragonLance uvádět již do samotného názvu dokumentu či nikoliv, je možností 

popisu několik. 

  

Přípustné by tedy byly tyto popisy: 

 

DragonLance : Kangův regiment. 2, Drakoniánská čest / Margaret Weis, Don Perrin ; 

z anglického originálu přeložila Zuzana Hanešková. – 1. vyd. – Ostrava : Fantom Print, 

2010.  – 222 s. – Orig.: Draconian measures 

ISBN 978-80-7398-105-1 

 

Kangův regiment. 2, Drakoniánská čest / Margaret Weis, Don Perrin ; z anglického 

originálu přeložila Zuzana Hanešková. – 1. vyd. – Ostrava : Fantom Print, 2010. – 222 s. – 

(DragonLance) – Orig.: Draconian measures 

ISBN 978-80-7398-105-1 

 

Drakoniánská čest / Margaret Weis, Don Perrin ; z anglického originálu přeložila Zuzana 

Hanešková. – 1. vyd. – Ostrava : Fantom Print, 2010. – 222 s. – (DragonLance : Kangův 

regiment ; sv. 2) – Orig.: Draconian measures 

ISBN 978-80-7398-105-1 
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 (Jelikož se jedná o vícesvazkové dílo, není tento popis zcela vhodný, ale protože není 

v důležitých pramenech pro popis dokumentu jasně uvedeno, jakou váhu má název „Kangův 

regiment“, lze ho tedy pojmout v nejzazším případě i jako podnázev série, do níž dílo 

náleží.) 

  

Samozřejmě by zde měl být popis díla jako celku: 

 

Kangůn regiment / Margaret Weis, Don Perrin ; z aglického originálu přeložila Zuzana 

Hanešková. – 1. vyd. – Ostrava : Fantom Print, 2010. – 2 sv. – (DragonLance ; 2 sv.) Orig.: 

Kang's Regiment – Díly v sérii: Brigáda zatracených, Drakoniánská čest 

 

V Národní knihovně České republiky můžeme pak vidět tento záznam: 

 

Weis, Margaret, 1948- 

Drakoniánská čest / Margaret Weis & Don Perrin ; [překlad Zuzana Hanešková]. -- 1. vyd.. -

- Ostrava : Fantom Print, 2010. -- 222 s. ; 21 cm. -- (DragonLance) 

ISBN 978-80-7398-105-1 (brož.) : Kč 219,00 

                         

Název orig.:  Draconian measures 

Přeloženo z angličtiny 

 

 

 Kniha „Měsíční píseň“ – první díl z prozatím neukončeného cyklu Mercedes 

Thompsonová. 

 

Popis z MKP: 

 

Měsíční píseň / Patricia Briggs ; [překl. Kateřina Niklová]. – 1. vyd. – Ostrava : Fantom 

Print, 2009. – 283 s.; 21 cm. – Orig.: Moon called 

ISBN 978-80-7398-056-6 : Kč 249,00 

 

V tomto případě se jedná o zmiňovanou absenci údaje o sérii a svazcích v ní. Název 

série není, podobně jako u „Kangova regimentu“, zřetelný z důležitých údajů pro popis 
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dokumentu, přesto by se měl dohledat a uvést do popisu dokumentu. Buď do údaje o edici, 

nebo do údajů poznámky. Jelikož série ještě není uzavřená, není nutné zatím psát popis série 

jako celku. 

 

Přípustné popisy by tedy byly: 

 

Měsíční píseň / Patricia Briggs ; z anglického originálu přeložila Kateřina Niklová. – 1. vyd. 

–cOstrava : Fantom Print, 2009. – 283 s – (Mercedes Thompsonová ; sv. 1) – Orig.: Moon 

called 

ISBN 978-80-7398-056-6 

 

Měsíční píseň / Patricia Briggs ; z anglického originálu přeložila Kateřina Niklová. – 1. vyd. 

– Ostrava : Fantom Print, 2009. – 283 s. – Orig.: Moon called. – První díl cyklu Mercedes 

Thompsonová 

ISBN 978-80-7398-056-6 

 

V zápisu v systému MARC 21 by se pro propojení jednotlivých dílů v sérii a usnadnění 

orientace čtenáře měla využívat pole 7XX, (například pole 740 pro neověřený 

související/analytický název), kde propojíme názvy jednotlivých dílů v sérii.  

 

Dalším problémem je fakt, že čtenáři často nehledají jen konkrétního autora nebo titul, 

ale vybírají si knihu podle obsahu. 

Náš přetrvávající kulturní předsudek vůči beletrii je zřejmě důvodem, proč se s 

románovými texty zachází určitým způsobem, bez rejstříků na zadní straně knihy a jiných 

náznaků seriózního zacházení s věcným obsahem.
10

 

V tomto případě se ale setkáváme s tím, že se čtenářům takový titul nepodaří najít, 

neboť předmětové zpracování v našich veřejných knihovnách není na příliš vysoké úrovni. 

U beletristických textů obyčejně názvy nedávají přesnou indikaci předmětového obsahu 

a obsahy a rejstříky jsou zřídkakdy k dispozici. Informace na obalu knihy, předmluvy a 

                                                           
10 PEŠKOVÁ, Lenka. Pravidla indexace beletrie se zaměřením na situaci v českých knihovnách. Brno, 2007. s. 

9. Bakalářská práce. Masarykova univerzita. 
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úvody jsou k dispozici pouze někdy a recenze knih mohou být dostupné, pokud bylo dílo 

literárními kritiky shledáno významným.
11

 

Je samozřejmé, že při množství titulů, které v beletrii (a potažmo tedy i v samotné 

fantastické literatuře) vychází, není v silách knihovníků věnovat každé knize dostatečné 

množství času. Věřím, že by čtenáři a fanoušci fantastické literatury uvítali databázi, která 

by sdružovala informace o žánrových knihách v rámci knihovny. Databáze by mohla být 

interaktivní, aby do ní sami uživatelé mohli přidávat informace nebo na ně upozorňovat. 

Spojila by se tak formální informační hodnota záznamů z knihovny (čímž mám na mysli 

především Městskou knihovnu v Praze) a detailnost informací a zajímavostí o titulu, 

dohledaných uživateli. 

K této činnosti by se dalo využít již existující databáze Legie (http://www.legie.info/), 

která je na fantastiku zaměřená, nebo jiných knižních databází jako je například Databáze 

knih (http://www.databazeknih.cz/) nebo Česká bibliografická databáze 

(http://www.cbdb.cz/). 

  

d) Školení knihovníků 

 

V tomto případě nelze mluvit o školení v pravém slova smyslu. Městská knihovna 

v Praze se rozhodla pro své zaměstnance uspořádat cyklus krátkých přednášek na téma 

fantastická literatura. Tyto přednášky měly za úkol v krátkosti knihovníky seznámit 

s fantastickou literaturou, vysvětlit některé zákonitosti, upozornit na zajímavé tituly, které 

by mohli knihovníci čtenářům doporučit… Nezřídka se stávalo, že někteří z knihovníků 

nebyli schopni reagovat na dotazy čtenářů ohledně některých subžánrů, proto 

s nejvýznamnějšími a nejpopulárnějšími subžánry byli taktéž seznámeni. 

Účast na těchto přednáškách nebyla povinná. Přednášky se ovšem setkaly s poměrně 

pozitivními ohlasy a knihovna se rozhodla, že podobné přednášky bude v budoucnu pořádat 

i v případě jiných žánrů. 

 

Dalším problémem, který je spjat s výše zmiňovaným popisem dokumentů, je 

nedostatečná informovanost o konkrétních titulech. Přitom dohledání si potřebných 

informací nezabere velké množství času. V souvislosti s popularitou fantastické literatury 

                                                           
11

 PEŠKOVÁ, Lenka. Pravidla indexace beletrie se zaměřením na situaci v českých knihovnách. Brno, 2007. s. 

9. Bakalářská práce. Masarykova univerzita. 
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vzniká na internetu značné množství serverů zaměřených na registraci knižních titulů tohoto 

žánru. Za všechny stačí zmínit nejrozsáhlejší a také nejobsáhlejší server Legie 

(http://www.legie.info/),). Ten nabízí k jednotlivým titulům značné množství informací, 

včetně kompletního názvu, názvu (případně podnázvu/ů) série, k níž titul náleží. Je zde také 

možnost stáhnout si v případě potřeby obálky ke knihám. Server zobrazuje i hodnocení knih, 

které jim udělili uživatelé. Mimo jiné jsou tam také k nalezení odkazy na externí recenze 

konkrétních titulů – tyto informace by se daly využít při akvizici, kdy by se knihovník 

nemusel spoléhat jen na medializaci titulu, ale mohl by zjistit přímo reakce čtenářů. 

 

 

Knihovny menších měst 

 

Těmito knihovnami máme na mysli knihovny měst nepřesahujících počet 15.000 obyvatel. 

Města s větším počtem obyvatel zpravidla mívají poměrně velké knihovny s běžně 

dostupnými a známými automatizovanými systémy. Celkově se jejich stav dá v námi 

rozebíraných čtyřech bodech přirovnat ke stavu Městské knihovny v Praze. S popisem 

dokumentů bývají stejné obtíže a dochází ke stejným chybám. Akvizice probíhá taktéž 

velice obdobně jen s tím rozdílem, že knihovny častěji dostávají dary v podobě knih nebo 

rovnou celých knihoven, kterých se někdo zbavoval. Fantastická literatura v těchto 

knihovnách bývá vyčleněna zvlášť, ale pro její hlubší znalost se nic nepodniká; záleží zde 

většinou jen na osobních preferencích jednotlivých knihovníků. 

 

a) Stavba fondu 

 

V menších knihovnách nedostává fantastická literatura tolik prostoru jako ve větších 

knihovnách, což je pochopitelné. Záleží pak na knihovníkovi, jak ke stavbě fondu bude 

přistupovat. V některých případech je pro fantastickou literaturu vyhrazeno několik polic na 

regálech a knihy tohoto žánru jsou tak pohromadě. Čtenářsky je tento přístup přívětivější, 

pokud čtenář nehledá konkrétní titul, ale jde si nějakou knihu vybrat jen namátkou. 

Ve většině případů se ale setkáváme s tím, že fantastická literatura je zařazena po boku 

literatury dětské. Jak bylo již předesláno v předchozí části, není tato volba příhodná. 

V tomto okamžiku nejde jen o to, že se jedná o chybné zařazení žánru, ale i o to, že značné 

množství takovýchto knih není pro děti vhodných. Nejen stylem psaní, ale také námětově. 
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Někteří knihovníci se mylně domnívají, že pokud se v příběhu vyskytují bájné bytosti, jedná 

se automaticky o dětskou literaturu. Naopak, fantastická literatura je ve většině případů 

velice surová a plná násilných scén. Některé knihovny se pak musely potýkat se stížnostmi 

rodičů, že takový titul dětem zapůjčily. 

Můžeme se setkat ještě s jedním modelem řazení fantastické literatury, a sice s tím, že je 

žánrová literatura zařazena abecedně ve fondu. Není jí vyhrazen prostor, ale nachází se po 

boku ostatních knižních titulů. Tento model je čtenářsky méně přívětivý, obzvlášť ve 

chvílích, kdy se jedná o série, do nichž přispívá více autorů. 

 

b) Akvizice 

 

Menší knihovny jsou většinou do značné míry závislé na darech, které dostanou od lidí. 

Bohužel takové knihy nebývají v dobrém stavu, nebo se jedná o knihy staré. Pokud se někdo 

zbavuje fantasy knih, málokdy se jedná o současné tituly, o něž by byl zájem, ale většinou o 

tituly z počátku devadesátých let. V té době u nás vycházely většinou jen překlady 

klasických děl fantastiky (v Americe tyto knihy ovšem vycházely v šedesátých letech). 

Knihovnám jsou také samozřejmě vyhrazeny prostředky z fondu města na nákup 

nových knih. V takovém případě ovšem fantastika nedostává takřka žádný prostor. Nakupují 

se jen knihy, o něž je neobyčejně velký zájem v celorepublikovém měřítku, nebo knihy, na 

které se přijde zeptat velké množství čtenářů. 

Fantastická literatura je tak ve většině menších knihoven natolik zastaralá, že nepřitáhne 

čtenáře, nebo až na několik nejpopulárnějších titulů zcela chybí. Výjimkou jsou samozřejmě 

knihovny, kde je fantastická literatura zálibou knihovníka. 

 

c) Popis dokumentů 

 

S popisem dokumentů je v malých knihovnách největší problém už v tom, že často 

nejsou dodržována pravidla pro popis. Knihovny si málokdy mohou dovolit některý 

z větších automatizovaných systémů, který by jim s popisem částečně pomohl. Proto 

nedochází ani k úpravě záznamů ve chvíli, kdy dojde v pravidlech pro popis k nějaké změně. 

V menších knihovnách se tyto problémy se zpracováním dokumentů většinou přehlížejí a 

neřeší se. Nemluvě o tom, že v opravdu malých knihovnách můžeme ještě narazit na 

lístkové katalogy. 
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d) Školení knihovníků 

 

V malých knihovnách ke školením či alespoň k přednáškám pro knihovníky nedochází. 

Knihovník, pokud se tedy ve svém volném čase fantastickou literaturou nezabývá, tak není 

většinou schopen čtenářům doporučit žádný titul z tohoto žánru s výjimkou nejznámějších a 

nejčastěji půjčovaných knih. 

V omezené míře se můžeme setkat s tím, že knihovna pořádá nějakou přednášku na toto 

téma pro širší veřejnost. 

 

 

Zahraniční knihovny 

 

Situace v zahraničí (z vlastní zkušenosti mohu mluvit o německy mluvících zemích) je pro 

fantastickou literaturu přívětivější. Tento žánr si v zahraničí vybudoval mnohem širší a 

pevnější čtenářskou základnu než u nás. Díky vysoké oblibě je tak fantastice věnováno 

mnohem více prostoru. 

Ve fondu je fantastická literatura pečlivě vyčleňována a je jí většinou věnováno 

samostatné oddělení. Je zde dbáno na to, aby dětská fantasy byla v dětském oddělení, kde je 

ještě často členěna podle věkové hranice čtenářů. Výběr titulů, které si můžeme zapůjčit, je 

rozmanitější než v našich knihovnách. 

Co se týče samotných záznamů, ty jsou většinou stejně strohé jako záznamy v našich 

knihovnách. 

 

Podívejme se na některé příklady: 

 

 Zápis z Národní německé knihovny; Markus Heitz a jeho dílo „Ritus“, první díl 

dvoudílného románu „Ritus“ (druhý díl nese název „Sanctum“). 

 

Link zu diesem Datensatz  http://d-nb.info/1021333980 

Titel     Ritus 

Person(en)    Heitz, Markus 1971- ; Houweling, Marcella 

Ausgabe     2e dr. 
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Verleger     Amsterdam : Luitingh Fantasy 

Erscheinungsjahr    2010 

Umfang/Format    399 p. : krt. ; 21 cm 

Einheitssachtitel    Ritus <niederländ.> 

Anmerkungen    Lizenz des Verl. Droemer Knaur, München 

ISBN/Einband/Preis   978-90-245-3201-8 

     90-245-3201-9 

Erscheinungstermin   Mai 2025 

 

Pokud se podíváme na záznam blíže, můžeme si všimnout, že v něm máme sice mnoho 

údajů, ale údaj o tom, že se jedná o vícesvazkové dílo, který je zásadní, zde chybí. 

 

 Záznam téhož díla („Ritus“) v městské knihovně Frankfurtu nad Mohanem 

 

Heitz, Markus: 

Ritus : Roman / Markus Heitz - Orig.-Ausg. (Knaur ; 63130) – 2006 

 

Detailní záznam: 

Titelzusatz:  Roman 

Verfasserangaben: Markus Heitz 

1. Verfasser:  Heitz, Markus 

Impressum:  München : Knaur-Taschenbuch-Verl., 2006 

Umfang:   520 S. : Kt. 

Auflage:   Orig.-Ausg. 

1. Reihe:   Knaur ; 63130 

ISBN:   3-426-63130-X 

weitere Angaben: kt. : EUR 12.95 

Inhalt   Frankreich im Jahre 1764: Ein Werwolf versetzt die Menschen 

in Angst und Schrecken. Auch der Wildhüter Jean Chastel beteiligt sich an der Jagd, ohne zu 

ahnen, dass der gnadenlose Ritus der Bestie auch 200 Jahre später nicht beendet sein wird. 

 

V tomto případě zde opět chybí informace, že se jedná o vícesvazkové dílo a pořadí 

tohoto konkrétního titulu, ale i přesto je záznam propojen určitým způsobem se záznamem 
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druhého dílu. Jak můžeme vidět na obrázcích 2 a 3, pokud do vyhledávání zadáme heslo 

„Ritus“, ve výsledcích objevíme i záznamy druhého dílu s názvem „Sanctum“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Ukázka vyhledávaného termínu „Ritus“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3. Propojení na druhý díl série 
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 Záznam knihy „Ritus“ v rakouské Městské knihovně v Linci 

 

Bandangaben     q 

Name     Heitz, Markus 

Titel     Ritus 

Zusatz zum Titel    Roman 

Verfasserangabe     Markus Heitz 

Auflage      Orig.-Ausg. 

Verlagsort     München 

Verlag      Knaur-Taschenbuch-Verl. 

Erscheinungsjahr/Publikationsjahr  2006 

Umfang      520 S. 

Format      21 cm 

Reihe     Knaur 

Band     63130 

ISBN / EAN     978-3-426-63130-0 

      3-426-63130-X 

 

Zde si opět můžeme povšimnout absence údajů o sérii či o pořadí daného titulu v ní. 

 

Co se týče přehledu knihovníků, nemůžeme s jistotou říci, jaká školení či přednášky 

v německých a rakouských knihovnách probíhají, ale můžeme konstatovat, že němečtí či 

rakouští knihovníci mají přehled a jsou většinou schopni vám odpovědět i na dotazy ohledně 

návaznosti jednotlivých titulů v sérii. 
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3.2 Jak se knihovny prezentují s pomocí fantastiky na veřejnosti 

 

Je zřejmé, že knihovníci si jsou vědomi současného abnormálního zájmu o fantastickou 

literaturu, a proto ji využívají pro vlastní propagaci a získání nových čtenářů. Mimo 

rozšíření titulů ve fondu, nabízejí knihovny své prostory k pořádání rozličných akcí. Ať už 

se jedná o autorská čtení, besedy s autory, cony (z anglického „convention“ – shromáždění; 

jedná se o setkání fanoušků, v tomto případě fanoušků fantastiky; kromě setkání je připraven 

i program v podobě přednášek, promítání, soutěží, samozřejmostí je i doprovodný prodej 

knih a dárkových předmětů…), výstavy a další. Některé knihovny zaštiťují vlastní literární 

soutěže nebo pořádají literární dílny pro začínající autory. 

 

Zahraniční knihovny 

V zahraničí jsou patrné především akce pro komunity fanoušků, které jsou poměrně 

hojně navštěvovány. Zahraniční knihovny mají silnější čtenářskou základnu, tudíž se jim 

tato činnost vyplatí více a dělají podobných akcí značné množství. Mohou si také většinou 

dovolit větší reklamu, a díky tomu se dostává program a plány knihovny do povědomí 

širšímu okolí.  

Dalšími akcemi, na nichž se zahraniční knihovny podílejí, jsou křty knih, autorská čtení 

a besedy s autory. Především tyto akce, spojené se samotnými autory, jsou vcelku časté. 

Zahraniční knihovny mají v tomto bodě nespornou výhodu, kdy mohou zvát velké množství 

autorů, aniž by se jejich program stále opakoval. Obměna programů a hostů přivádí větší 

množství čtenářů. 

 

Knihovny menších měst 

Tyto knihovny jsou velice často omezovány v pořádání akcí pro fanoušky či v dalších 

činnostech spojených s fantastikou relativně malými prostory, které neumožňují 

zorganizovat něco s větším počtem účastníků. Často tak zůstává jen u autorských čtení a 

besed a to ještě jen v tom případě, pokud autor žije někde v blízkém okolí. Málokdy některé 

knihovníky z takovýchto knihoven napadne pozvat nějakého známějšího autora. Důvodem 

nejčastěji bývá rozpočet knihovny (i když značná část autorů dělá čtení zdarma v rámci 

vlastní propagace). 

Můžeme se ale v poměrně hojné míře setkávat s drobnými tematickými výstavkami. 

Nejčastěji jsou samozřejmě k vidění výtvarná díla. 
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Knihovny menších měst se poměrně často ale zapojují do akcí pořádaných městem. 

Většinou se jedná například o tematicky laděné dětské dny (Harry Potter apod.). Další 

možností jsou drobné soutěže jako například o lístky na filmová promítání spojená 

s otázkami ohledně filmů, jejichž odpovědi lze nalézt v knižních předlohách snímků; 

možnost získat knižní výtisk oblíbené knihy (často spojené s hlasováním o nejoblíbenější 

knize daného žánru, kde fantastická literatura samozřejmě nechybí) a podobně. 

Knihovny mimo to také někdy pořádají vlastní literární soutěže. Z vlastní zkušenosti 

mohu uvést jako příklad Městkou knihovnu ve Šluknově. V roce 2004 uspořádala knihovna 

soutěž „Vyprávěj mi pohádku“, v jejíchž propozicích stálo, že by se mělo jednat o pohádku 

nebo o fantasy. O rok později, v roce 2005, uspořádala knihovna obdobnou soutěž s názvem 

„Povídej mi, ať se bojím“, kdy šlo pro změnu o hororově laděné příběhy. Obě soutěže měly 

poměrně úspěch a jejich výstupem byla kniha tištěná na náklady města (bez ISBN). Díky 

soutěžím poměrně vzrostl zájem o fantastickou literaturu, čímž se zvýšilo množství 

výpůjček knih tohoto žánru. Přispělo to též k rozšíření fondu o další tituly. 

 

Za knihovny měst s vysokým počtem obyvatel lze uvést jako příklad ještě Knihovnu 

Jiřího Mahena v Brně, která ve spolupráci s Památníkem písemnictví na Moravě uspořádala 

v létě 2012 literární soutěž se zaměřením na fantastiku pro své čtenáře. 

 

Městská knihovna v Praze 

Jak bylo již několikrát předesíláno, pražské městské knihovně bude věnováno v práci 

poměrně velké množství prostoru, a to obzvláště v této kapitole. 

Městská knihovna v Praze nejen že patří mezi největší veřejné knihovny, ale také patří 

mezi jedny z nejaktivnějších. Velké množství jejích poboček se propaguje na veřejnosti i za 

pomoci fantastické literatury. Ať už se jedná o výše zmiňované křty, besedy, autorská čtení, 

výstavy cony a další akce. Na některých akcích knihovna úzce spolupracuje nebo je přímo 

sama připravuje, k jiným jen propůjčuje prostory. 

 

Větší část těchto akcí se přitom koná na pobočce Smíchov, která se od roku 2008 začala 

profilovat jako pobočka zaměřená na fantastiku. Pokouší se navázat spolupráci 

s internetovými servery zabývajícími se fantastikou a také s tištěnými médii jako je magazín 

Pevnost nebo XB-1 (bývalá Ikarie). Tato spolupráce následně umožňuje další formy a 

možnosti propagace. 
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Snahou je samozřejmě i získání a udržování kontaktu (i osobního) s autory české 

fantastické literární scény. Smíchovská pobočka si vede jakousi „stěnu slávy“, kde jsou 

podpisy autorů, s nimiž knihovna spolupracuje a kteří se účastní akcí pořádaných 

knihovnou. Slouží to především pro pobavení čtenářů a fanoušků (na některých akcích 

knihovníci pořádají „soutěž“ o to, kdo pozná nejvíce podpisů).  

Další činností, kterou knihovna v rámci žánru rozvíjí, jsou takzvané knižní výstavky, 

které slouží jako upozornění na novinky, zajímavé tituly nebo rozličná „výročí“. S tím 

souvisí i „propojování fondu“ – u fantasy titulů jsou vystaveny i naučné tituly tematicky 

s fantasy související (zbraně, historie…). 

 

3.2.1 Akce pro komunitu fanoušků 

 

 Akce konané v Ústřední pobočce (Městská knihovna v Praze) 

 

CONiáš 

První CONiáš se odehrál v rámci Týdne knihoven v roce 2007 a setkal se s úspěchem. 

Program byl zaměřený zejména na literaturu. Jako další zpestření programu bylo možné 

vyslechnout harfový koncert Jany Šouflové (přední česká kreslířka a ilustrátorka zaměřující 

se na fantasy) nebo shlédnout šermířské vystoupení skupiny scénického šermu Dačičtí. 

Od druhého ročníku má CONiáš i tematické určení, podle něhož jsou vybíráni hosté, 

přednášky a soutěže. 

Jedná se o jeden z největších jednodenních conů u nás, jehož návštěvnost každoročně 

stoupá. 

 

Minicon-Knížkon 

V tomto případě je knihovna pouze partnerem, který propůjčuje prostory. Přesto je to 

stále jeden z větších a pravidelně se opakujících conů u nás. Jeho pořadatelem je Klub Julese 

Vernea. Zpravidla bývá tematicky vymezen. 

 

 

 Akce pořádané na pobočce Smíchov (Městská knihovna v Praze) 

 

Kluby Magic 
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Prostor je pravidelně věnován hráčům karetní fantasy hry Magic. Počet hráčů je 

zpravidla ustálený nebo spíše narůstá. Tato akce probíhá i v jiných pobočkách. Knihovna 

poskytuje hráčům i rozličné drobné ceny za pravidelnou účast v podobě speciálních kartiček 

a podobných bonusů do hry. Na podzim se pak koná celoknihovní turnaj „Here I Rule“. 

 

Herní odpoledne s Palubou 

Paluba je herní klub, kterému knihovna propůjčovala prostory pro setkání a hraní 

deskových her, k němuž se mohli připojit i návštěvníci knihovny. 

 

Drobné cony 

a) Asterioncon 

Con zaměřený na herní svět Dračího doupěte (hra na hrdiny). Díky své oblíbenosti tento 

svět přesáhl rámec hry a začaly vycházet i knihy inspirované tímto světem (u nakladatelství 

Straky na vrbě, Altar a Mytago). 

b) Labyrintcon 

Akce zaměřená na subžánr městské fantasy a na dílo Pavla Renčína (autor knihy 

„Labyrint“). 

c) JFK con 

Setkání autorů a fanoušků české série „Agent JFK“. 

d) Pevnostcon 

Con fanoušků a redaktorů časopisu Pevnost. Sice poměrně malý, ale od roku 2010 

pravidelný. 

e) Con na vrbě 

Setkání autorů a fanoušků nakladatelství Straky na vrbě. Od roku 2010 pravidelný. 

f) Postapocon 

Jeden z nepravidelných, drobných conů, věnovaný postapokalyptické sci-fi. 

g) Con o časopisu XB-1 

Setkání a beseda s redaktory časopisu. 

 

Tematické výstavy 

Pravidelně knihovna dělá výstavy současných českých ilustrátorů, zaměřujících se na 

fantastiku. K vidění tak mohla být díla například Jany Šouflové, Jana Šlajcha, Ondřeje 

Janovského a dalších. V současné době knihovně propůjčuje některá díla na výstavy i 
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galerie Nemesis (zaměřující se čistě na fantastická výtvarná díla), což umožnilo v roce 2012 

například výstavu „Seznamte se se svým hrdinou“, která byla zaměřená na knižní ilustrace a 

obálky od předních českých a slovenských výtvarníků. 

Knihovna také sama uspořádala několik tematicky zaměřených výtvarných soutěží pro 

čtenáře knihovny.  

 

Tematické přednášky 

Knihovna pořádá cykly přednášek nebo i samostatná přednášková odpoledne na témata, 

která fanoušky fantastické literatury zajímají – ať už se jedná o konkrétní knižní série, 

autory, fantastické světy, přednášky klubu skeptiků (cyklus Sysifos) a podobně. 

 

Knihovna samozřejmě mimo výše zmíněných akcí pořádá také křty knih, besedy 

s autory (pro fanoušky i pro školy), soutěže a literární workshopy (= literární dílny), o 

kterých bych se chtěla více rozepsat v následující kapitole. 

Bylo taktéž uspořádáno několik besed pro školy, kde knihovníci hovořili o zaměření 

knihovny, její profilaci na žánr fantasy a sci-fi a přednášeli o tomto žánru (jeho historický 

vývoj, známí autoři, zajímavé knižní tituly…). 

 

3.2.2 Akce pro začínající autory fantastiky 

 

Akcemi pro začínající autory fantastické literatury jsou myšleny především literární 

workshopy (= literární dílny). Smíchovská pobočka pražské městské knihovny pořádá 

pravidelně dlouhý wokshopový cyklus se zaměřením na fantastiku s názvem „Mistři písmen, 

učni slov“, na němž přednáší knihovník a český autor historické fantasy Miloslav Linc. 

Mimoto knihovna pořádá ve svých prostorách i jednorázové workshopy (na jedno 

odpoledne). 

Této činnosti pražské městské knihovny je záměrně věnována samostatná kapitola, a 

sice z několika důvodů: Jedním je fakt, že je to činnost, která přinesla knihovně velké 

množství čtenářů, kteří se do knihovny opakovaně vracejí. Dalším důvodem je skutečnost, 

že je tato akce poměrně ojedinělá, a proto z mého pohledu zajímavá. Třetím důvodem je pak 

několik výhod, vyplývajících z výsledku této činnosti, kterými se budeme blíže zabývat 

v závěru této kapitoly. 
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Nejprve bych ráda představila podstatu činnosti, k níž dochází na literárních 

workshopech. 

Zájemci pošlou nebo přinesou (záleží na způsobu pořádání) svou povídku o předem 

zadaném rozsahu. Ostatní účastníci si ji přečtou a poté se o dané práci diskutuje. Takto se 

pokračuje až do chvíle, kdy jsou rozebrány a konstruktivně zhodnoceny všechny příspěvky. 

Dochází tak k tomu, že autor dostává zpětnou vazbu a zároveň se učí rozdávat konstruktivní 

kritiku, což je na literárním poli pro amatérské autory velice důležité (a svým způsobem také 

ojedinělé). 

Poté, co jsou práce rozebrány, jsou vypíchnuty jejich nedostatky i klady, dochází 

zpravidla k přednášce. Zde je několik možností: Buď to může být přednáška všeobecně o 

psaní, nebo je workshop tematicky zaměřen a přednáška se soustřeďuje jen na dané téma. Po 

přednášce často dochází ještě k volné diskuzi na téma psaní všeobecně. 

Na workshopy jsou zváni hosté v podobě autorů, nakladatelů, redaktorů a editorů, kteří 

buď sami přednáší, nebo odpovídají na otázky začínajících autorů v závěru setkání. 

 

Pokud je literární workshop laděn spíše všeobecně, dostaví se častěji nováčci, kteří 

upozornění na workshop nalezli na internetu, v časopise, dočetli se o něm v knihovně nebo 

se o něm doslechli od svých přátel. 

 

Tematicky zaměřené workshopy naopak více navštěvují amatérští autoři, kteří už nějaké 

workshopy předtím absolvovali, a dalo by se tak v přeneseném slova smyslu říci, že si 

doplňují vzdělání. Tento typ workshopu bývá často doplněn o konkrétní typ úkolu, který se 

pak rozebírá a hodnotí před samotnou přednáškou. 

Jako příklad takového workshopu bych uvedla workshop s názvem „Nebojujte se 

souboji“, který byl zaměřen, jak už název napovídá, na popis souboje v příběhu. Úkolem 

bylo shlédnout video se soubojem a v předem zadaném rozsahu ho popsat jako by se jednalo 

o souboj v povídce. Hostem na workshopu byl český autor humorné a historické fantasy a 

historický šermíř Martin D. Antonín. Ten si přečetl práce účastníků, zhodnotil je a poradil, 

co kde zlepšit. Na přednášce poté ukazoval jednotlivé způsoby boje. Bylo možné 

prohlédnout si různé typy zbraní a zbrojí, potěžkat si je, zkusit si s nimi pár úderů… 

Podobné workshopy se v komunitě začínajících autorů velice cení, nejsou obvyklé a 

díky tomu přilákají do knihovny velké množství lidí. Pokud se nejedná přímo o čtenáře 
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Městské knihovny v Praze, dochází k tomu, že se velké množství účastníků takovýchto akcí 

po skončení workshopu do knihovny jako čtenáři zaregistrují. 

To je jedním z přínosů pro knihovnu. Kromě toho, že si zajistí jednorázově poměrně 

velké množství nových čtenářů, zajistí si tím většinou i to, že se amatérští autoři do 

knihovny vrací pro odborné knihy, které by jim mohly pomoci při vlastním psaní. Mimo to 

pak také tito autoři častěji navštěvují další akce pořádané knihovnou (cony, čtení, besedy…). 

 

V případě dlouhého workshopu „Mistři písmen, učni slov“ je dokonce podmínkou 

účasti být čtenářem Městské knihovny v Praze. Tento workshop je oproti literárním dílnám 

zmiňovaným výše ještě o něco specifičtější, a smíchovská knihovna je tímto počinem mezi 

fanoušky fantastiky věhlasná. 

Tento workshop je unikátní v tom, že se jedná o cyklus přednášek na rozličná témata 

spojená s psaním fantastické literatury. Účastníci se podrobně zaobírají stavbou příběhu, 

psychologií postav, popisem reálií, strukturou a úpravou textu. Každému tématu je věnována 

samostatná přednáška a vlastní úkol. Povídky účastníků jsou tak rozebírány do větších 

detailů, což dává účastníkům mnohem větší zkušenosti. Mimo jiné je taky skupina celého 

workshopu uzavřená, a účastníci tak mají možnost vytvořit si kolem sebe skupinu beta-

čtenářů (čtenáři, kteří čtou povídku jako první a doplňují k ní své připomínky, na jejichž 

základě poté autor povídku případně upravuje). O tento workshop je z výše uvedených 

důvodů stále velký zájem (kapacita je omezená), z čehož knihovna neustále profituje. 

 

Další výhodou, kterou knihovna z pořádání literárních dílen má, je i to, že si autoři 

vytvoří v knihovně zázemí. Knihovna tak s pomocí již zkušených autorů, nakladatelů a 

redaktorů, kteří se účastní workshopů jako hosté a přednášející, postupně vychovává novou 

generaci mladých autorů české fantastiky. 

Značné procento účastníků literárního workshopu se posléze umístilo v některých 

literárních soutěžích, které u nás probíhají (Cena Karla Čapka – sborník povídek „Mlok“; 

Žoldnéři fantasie – stejnojmenný sborník „Žoldnéři fantasie“; O Nejlepší fantasy a mnoho 

dalších) a jejich díla byla otištěna ve výherních sbornících nebo časopisech. Někteří ze 

začínajících autorů, kteří prošli workshopem, dokonce již vydali knihu, nebo se její vydání 

připravuje. Takoví autoři pak často volí jako místo své propagace – křtu knihy, autorská 

čtení atd. – právě smíchovskou knihovnou. Tím pomáhají k udržení profilace knihovny, 

zvýšení jejího renomé a také se tím zvyšuje její návštěvnost. 
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V závěru jsou tedy knihovnou pořádané literární workshopy pro začínající autory 

fantastiky výhodné ve více ohledech stejně jako pro samotnou knihovnu. 

 

Pořádání literárních workshopů by se mohlo uskutečňovat i v jiných pobočkách. 

Důležité je ovšem to, aby vždy přednášel někdo, kdo psaní skutečně rozumí. V případě 

jednorázových literárních dílen by se tento problém dal vyřešit pozváním hostů (autorů, 

redaktorů…), ale pokud by ostatní pobočky chtěly přejmout „dlouhý workshop“, je třeba 

sehnat někoho, kdo by byl ochoten přednášet v knihovně dlouhodobě. 

 

Bylo by také možné využít tuto aktivitu i mimo fantastickou literaturu, ať již v psaní 

ostatní nežánrové beletrie, nebo by pro zájemce šlo připravovat krátké kurzy, v nichž by se 

procvičovaly například jednotlivé slohové útvary. Tyto kurzy by mohly být pořádány i pro 

žáky základních škol (ti v literárních dílnách zabývajících se fantastikou většinou chybí – 

cílová skupina těchto workshopů je ve věku 20-30 let). 
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4 Vliv na knižní trh 

 

Soudobá popularita fantastického žánru se nutně promítla i do samotného knižního trhu. 

Nejen knihovny tohoto trendu využívají – i nakladatelé a knihkupci mohou z obliby žánru 

profitovat. 

Na počátku devadesátých let u nás knihy fantastického žánru příliš nevycházely. Jen 

velice zřídka vycházela literatura žánru science fiction. Po roce 1989 se situace poněkud 

uvolnila, a v České republice začaly vycházet kromě science fiction i překlady zahraniční 

fantasy literatury. 

Zpočátku se jednalo většinou o překlady starší literatury, která si již v zahraničí 

vydobyla poměrně slušné renomé. Příkladem může být například britský autor Robert 

Holdstock (jeho první kniha „Les mytág“ vyšla v roce 1984; u nás vyšla o celé desetiletí 

později – v roce 1994) nebo duo Margaret Weis a Tracy Hickman, kteří dali společně 

vzniknout světu DragonLance, do něhož v současnosti přispívá svými příběhy mnoho autorů 

(jejich první kniha „Draci podzimního soumraku“ vyšla v roce 1984; u nás vyšla až v roce 

1995). 

S příchodem roku 2000 se na český trh začala dostávat nová vlna mladých autorů 

fantastiky, kteří žánr obohatili o nové prvky. Tito autoři se v českém prostředí sdružovali, a 

stále sdružují, především kolem nakladatelství Straky na vrbě, které je mezi fanoušky známé 

tím, že se, až na výjimky, specializuje na vydávání české fantastiky. Nejvíce prostoru stále 

dostávaly zahraniční překlady. 

 

I v dnešní době vychází několikrát více překladů než původní české tvorby. Za 

podmínek daných vysokou oblibou žánru knižní produkce fantastické literatury úměrně 

stoupá. Na trzích se objevují denně nové tituly, a čtenáři tak mají možnost širokého výběru. 

Nutno podotknout, že z objektivního hlediska je čím dál tím častějším jevem masové knižní 

produkce snižující se kvalita samotných literárních děl i jejich tisku. 

 

V současnosti viditelným jevem se stává též periodická obliba jednotlivých subžánrů 

fantastické literatury. Jedno dílo, často doprovázené filmovým snímkem, získá značnou 

čtenářskou základnu. Čtenáři pak vyhledávají díla podobné řazení, a tím stoupá zájem o 

daný subžánr. 
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Nakladatelé a knihkupci těchto vln zájmu samozřejmě využívají a takového tituly se 

dočkávají zpravidla velké reklamy. Po určité době se však čtenáři této literatury přesytí a 

začnou vyhledávat něco nového. Jak zájem opadá, snižuje se i produkce těchto knih, až se 

nakonec knihy daného subžánru mohou stát zcela neprodejnými. 

 

 

Knihkupectví 

V České republice vznikla a stále vzniká řada specializovaných knihkupectví, která se 

zaměřují jen na fantastickou literaturu. Nejčastěji se jedná o online prodej. Kamenné 

prodejny, které k těmto e-shopům náleží, většinou nejsou úzce specializovány a jejich výběr 

je širší. 

Mezi takové patří například: 

 Daemon (http://daemon.cz/) a další 

 

Jsou ale i některá internetová knihkupectví, jejichž kamenné pobočky jsou zaměřeny jen 

na fantastickou literaturu, případně je to spojeno s prodejem dárkových předmětů, 

sběratelských figurek či jiných dekorací – vše se zaměřením na fantastiku. 

 Fantasya (http://fantasya.cz/) 

 Minotaur (http://minotaur.cz/sfaf/catalog/) 

 Krakatit (http://www.krakatit.cz/) a další 

 

Řada nakladatelství má na svých stránkách e-shop. Tyto e-shopy jsou zaměřeny jen na 

tvorbu daného nakladatelství. 

 Fantom Print (http://www.fantomprint.cz/) 

 Straky na vrbě (http://straky.cz/) 

 Brokilon (http://brokilon.cz/) a další 

 

Některá nakladatelství mají na svých stránkách e-shop zaměřený nejen na vlastní 

tvorbu, ale i na ostatní žánrové knihy. Mezi takové patří například: 

 Wales (http://wales.cz/) a další 
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Fantastickou literaturu můžeme samozřejmě nalézt i v běžných nespecializovaných 

knihkupectvích. Tam jí zpravidla bývá vyhrazen samostatný prostor – není řazena mezi 

ostatní knihy. Většinou ale nebývá dělena na kategorie (fantasy, sci-fi, horor). 

V horších případech se můžeme setkat i s tím, že ve snaze o lepší prodejnost je vše 

zařazeno pod hlavičku „Fantasy“, která je v současnosti populárnější. 

 

 

Nakladatelství 

Jak již bylo výše naznačeno, v České republice existuje řada nakladatelství, která se 

specializují čistě na vydávání fantastické literatury. 

Největším žánrovým nakladatelstvím u nás je Fantom Print, který v loňském roce vydal 

52 titulů. Dalšími velkými nakladatelstvími jsou například Brokilon, Triton/Trifid, Polaris, 

Classic Books… 

Značné množství těchto nakladatelství na svou specializaci upozorňuje již samotným 

názvem, který převzalo z některých známých fantastických děl (trifid, Brokilon, mytago…). 

 

V současnosti, kdy vzrůstá zájem o e-knihy, se některá žánrová nakladatelství snaží 

uspokojit i tuto poptávku, a některé knižní tituly zprostředkovávají i v elektronické formě 

(například nakladatelství Epocha). 

Na druhé straně pak ale můžeme spatřit trend odklonu od původní rozměrově malé a 

paperbackové (lepené, měkké) vazby, v níž fantastika až doposud jakožto odpočinková, 

„nízká“ literatura většinou vycházela. V dnešní době můžeme na pultech knihkupectví stále 

častěji nacházet knihy v hardbackové (šité, tvrdé) vazbě se vkusnými přebaly.  

 

I mnoho dalších nakladatelství, která nejsou žánrově specializována, využívá 

oblíbenosti žánru a vydává takto zaměřené knihy. Často pro fantastickou literaturu zakládá 

nové řady a edice. 

Mezi taková nakladatelství patří například: Albatros, Fragment, Egmont – kteří 

vydávají především fantastiku pro děti a mládež –,  Zoner Press a řada dalších. 

Podívejme se nyní na počty nakladatelství a knižních titulů na poli fantastiky. 
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Rok Celkem Fantastika 

1995 2.017 81 

1996 2.180 81 

1997 2.366 89 

1998 2.552 76 

1999 2.745 74 

2000 2.898 83 

2001 3.136 85 

2002 3.267 79 

2003 3.448 88 

2004 3.619 87 

2005 3.775 92 

2006 3.908 89 

2007 4.073 91 

2008 1.844 96 

2009 4.583 107  

2010 4.875  82 

2011 5.074  104 
Tab. 1. Počet nakladatelství v ČR od roku 1995 a počet nakladatelstvích vydávají fantastickou literaturu 

 

Rok Celkem Fantastika 

1995 8.994 321 

1996 10.244 341 

1997 11.519 330 

1998 11.738 293 

1999 12.551 307 

2000 11.965 321 

2001 14.321 299 

2002 14.278 277 

2003 15.451 324 

2004 15.749 358 

2005 15.350 392 

2006 17.019 351 

2007 18.029 522 

2008 18.520 538 

2009 17.598  613 

2010 17.054  630 

2011  18.985  754 
Tab. 2. Počet vydaných neperiodických titulů v ČR od roku 1995 a počet vydaných neperiodických titulů 

v rámci fantastické literatury 
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5 Závěr 

 

Jak jsme se mohli přesvědčit, fantastika má jako žánr bohatou minulost a poměrně široký 

záběr dalších žánrů, které se pod tento pojem sdružují. Její kořeny sahají nazpět celými 

staletími a její prvky lze svým způsobem vysledovat až do antiky. 

I když nemáme pro tento žánr konkrétní platnou definici, dokážeme většinou bezpečně 

určit co je a co není fantastická literatura. 

Shodneme se též na tom, že fantazie sama o sobě je pro člověka důležitá a má 

nezastupitelnou funkci v lidských životech. Vznik fantastické literatury je tak jen logickým 

důsledkem toho, jak se lidé, smýšlející určitým způsobem vyrovnávají se světem kolem nás. 

 

Žánr se ve světě periodicky těšil oblibě a znovu ho zpopularizovaly filmové snímky 

podle knižních předloh. Čtenářská základna, do té doby především jen skalních fanoušků, se 

rozrostla a subkultura fantastické literatury se silně rozmohla. 

U nás je toho důkazem například založení českého sci-fi fandomu, který je 

v současnosti brán též jako fandom pro čtenáře fantasy a hororů. 

Fantastická literatura v dnešní době bezesporu patří mezi jedny z literárních žánrů, které 

dominují české knižní scéně. Málokterý čtenář zůstal nezasažen tímto trendem, který se u 

nás rozmáhá nejsilněji od roku 2000. 

Obliby žánru tak využívají nejen nakladatelství a knihkupectví, která v našich 

podmínkách více než dostatečným způsobem uspokojují poptávku po fantastické literatuře, 

ale též knihovny, které se s pomocí fantastiky prezentují na veřejnosti, a získávají tak nové 

čtenáře. 

Fantastika je jako literatura velice specifická a to s sebou nese pro knihovny i určitá 

úskalí, jako je například ztížený popis dokumentů nebo řazení knih do fondu. 

 

Pokud ovšem sledujeme historicky trendy obliby žánru, můžeme si všimnout, že jeho 

vysoká obliba trvá zhruba jedno desetiletí a poté zájem opadá. Lze to přičíst faktu, že je po 

takové době již většina námětů vyčerpána a čtenáři jsou přesyceni stále stejnými příběhy. 

Proto lze předpokládat v následujících letech i u nás pokles zájmu o fantastiku a snížení 

knižní produkce. 

Jedno však fantastické literatuře nelze upřít: Přivedla k četbě mnoho lidí. 
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7 Přílohy 

  

Příloha 1: Orientační výčet subžánrů fantasy a science fiction literatury 

 

Subžánr je označení pro více typů stejného žánru literatury. 

Výčet subžánrů je jen orientační. Důvodem je fakt, že neexistuje předem určené 

množství subžánrů fantastické literatury; jednotlivé kategorie se vzájemně prolínají a ani 

teoretici často nejsou schopni shodnout se na určitém názvu a definici. 

Pro označení subžánrů existují české i anglické výrazy, v tomto výčtu jsou jednotlivé 

kategorie uvedeny pod názvy, které v České republice více zdomácněly. 

Definice nejsou opsány z žádných zdrojů, ale jsou vytvořeny autorkou práce na základě 

informací získaných z použité literatury pro účely této práce.  

 

Fantasy 

Artušovský cyklus 

Fantasy inspirované legendami o králi Artušovi a rytířích Kulatého stolu. 

High fantasy (Vysoká fantasy) 

Příběh se většinou soustřeďuje především na poselství a sílu příběhu, na jeho hluboký 

mystický či filosofický rozměr. Často označováno též jako Epická fantasy. 

Historická fantasy 

Fantasy vycházející ze skutečných historických událostí, často s reálnými historickými 

postavami. Důraz je kladem na historickou věrohodnost (podle období, kdy se odehrává). 

 Keltská fantasy – inspirované irskými a skotskými legendami (neoficiální). 

 Slovanská fantasy – inspirované slovanskými mýty (neoficiální). 

Hrdinská fantasy (Heroic fantasy) 

Soustřeďuje se spíše na dobrodužnou a akční polohu příběhu, než na poselství. Často 

identické se subžánrem Sword and Sorcery, ale věnuje se spíše boji. 

Humorná fantasy 

Fantasy, která klade velký důraz na komičnost a vtipnou složku příběhu. 
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Magický realismus 

Fantasy odehrávají se v našem současném světě, kde se setkává funkční magie s výdobytky 

dnešní doby. Není vázán jen na jedno město jako Městská fantasy. 

Meč a magie – S&S (Sword and Sorcery, Sword & Sorcery, Meč & Magie) 

Soustřeďuje se spíše na dobrodružnou a akční polohu příběhu. Často identické se subžárem 

Hrdinská fantasy, ale věnuje se spíše magii a čarodějnictví. 

Městská fantasy (Urban fantasy) 

Fantasy odehrávající jen na území jednoho města. V současnosti se pojem Urban fantasy 

používá spíše ve smyslu fantasy detektivní zápletky v současném světě – městě. 

Specifickou polohu Městské fantasy má dílo českého autora Pavla Renčína, kdy města 

vystupují jako živoucí postavy. 

Romantická fantasy 

Fantasy se silnými, dějotvornými, milostnými prvky. Lze ji vlastně zařadit pod jakékoli 

ostatní subžánry… 

 Paranormální romance – milostný příběh, kdy jedním (i oběma) z partnerů je 

nadpřirozená bytost (upír, vlkodlak…). 

Temná fantasy (Dark fantasy, Noir fantasy) 

Fantasy s prvky hororu. Často spojena se surovou a brutální Historickou fantasy. Běžná je 

také hluboká psychologie postav a její patologické jevy. 

 

Na pomezí žánrů: 

Alternativní historie 

Inspirace skutečnou historickou událostí, která se v příběhu odehrála jinak. Případně se 

v těchto příbězích uskutečnil jinak vývoj civilizace. Pokud jsou přítomny technologie, jedná 

se o sci-fi; pokud magie, jedná se o fantasy. Ve chvíli, kdy jsou zastoupeny oba prvky, jedná 

se o takzvanou Science fantasy. 

New Weird 

Autoři takových děl zastávají názor, že dílo by mělo překročit hranice žánru. Kloubí tak 

dohromady několik rozličných literárních žánrů a subžánrů. Taková díla často působí 

dojmem nekomplexnosti, nahodilosti. Typická je neurčitost v čase i místě, kde se děj 
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odehrává. V Anglii jsou někdy taková díla označována termínem „whimsy“, což by se dalo 

volně přeložit jako „Vrtošivá fantasy“ nebo „Rozmarná fantasy“. 

Science fantasy 

Příběh, který rozličnými způsoby kombinuje prvky fantasy i science fiction – vedle sebe se 

ve středověkém světě (kam bývá fantasy nejčastěji zasazeno) objevuje magie i technologie. 

Slipstream 

Díla na pomezí fantasy a mainstreamu (hlavního proudu). Výraz vymyslel B. Sterling. 

Steampunk 

Příběh odehrávající se v 19. století (století páry), často zasazen do Viktoriánské Anglie. 

Typické jsou parní stroje i nové, smyšlené technologie, střelné zbraně a jistá bizarnost. 

Pokud je zde přítomna magie, jedná se o Science fantasy, jinak nabývá jen polohy Science 

fiction. 

 

Science fiction 

Antiutopie (Dystopie) 

Příběh zobrazuje hypotetickou společnost, horší než je ta naše. Dnes je často viditelné spíše 

jako dobrodružné romány pro mládež. Často spojené s Post-apokalyptickou SF. 

Hard SF (Tvrdá SF; Hardcore SF) 

Původní označení pro čistou SF ze Zlatého věku SF; později se užívaný pro veškerou 

klasickou, tradiční SF literaturu, která se opírá o poznatky fyzikálních věd.  

Kyberpunk (Cyberpunk) 

Specifický směr v moderní SF. Tato díla se formálně vyznačují tvrdým stylem s množstvím 

slangových slov. Autoři kyberpunku se zaměřují na hrdiny z okraje společnosti, na soužití 

člověka s moderní technikou, umožňující případně i pohyb ve virtuálním. Děj bývá zasazen 

do blízké budoucnosti. Kyberpunk je možno chápat jako součást postmoderní literatury. 

New Wave (Nová vlna) 

Směr části britské (posléze i americké) SF druhé poloviny 60. let. Vznikala díla úmyslně 

jdoucí proti stereotypům klasické SF. 
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Post-apokalyptická SF 

Příběh odehrávající se v současnosti nebo blízké budoucnosti po nějaké přírodní katastrofě 

nebo válce, která změnila ráz planety i lidstvo samotné. Často spojováno s dystopií. 

Pulp SF 

Název je odvozený od označení nekvalitního papíru, na kterém se do 40. let tiskly laciné 

časopisy pro široké vrstvy čtenářů. Termín se pak používal k označení časopisů tohoto typu, 

v nichž vycházely SF povídky. 

Soft SF (měkká SF) 

Označuje protiklad k Hard SF – příběhy založené na tzv. „měkkých“ vědách (biologie, 

ekologie, psychologie, antropologie…). Dnes se tento výraz téměř nepoužívá. 

Space opera (Vesmírná opera) 

Dobrodružné příběhy odehrávající se v kosmu, především ty, které popisují meziplanetární 

konflikty. (Často používán v pejorativním smyslu, v němž byl termín původně vymyšlen – 

pro označení zastaralé kosmické SF.) 

Technothriller: 

Označuje příběhy na pomezí SF, odehrávající se v přítomnosti nebo blízké budoucnosti. Děj 

je zpravidla dramatický, odehrává se kolem technického vynálezu či vědeckého 

experimentu.  

Utopie 

Příběh zobrazuje hypotetickou společnost, kterou autor (i společnost) pokládá za dokonalou. 


