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Abstrakt: 

 

Práce mapuje variantnost a proměnu postav v méně známé části románové tvorby Jaroslava 

Foglara. Podkladem pro tuto analýzu postav je teorie monomýtu Josepha Campbella a jejím 

cílem je zproblematizování tradičního pohledu na autorovu tvorbu jako dílo situované mezi 

póly umělecké působnosti a pedagogicko-mravního apelu. Výklad postav bude směřovat k jisté 

typologii z hlediska jejich ukotvení v daném prostředí (role města a přírody), v jejich vztahu ke 

společnosti (problém autority a vztah k dospělosti) a zároveň v jejich vlastním vnitřním světě – 

sebereflexe postav a jejich psychologický vývoj v průběhu narativního vyprávění.  

 

Abstract: 

 

The work maps the variation and transformation of protagonists  a less known part of Jaroslav 

Foglar's novel. The basis for this analysis is Joseph Campbell's theory of monomyth and its aim 

is to analyse the traditional view of the author's work as being situated between the poles of 

artistic competence and the pedagogical-moral appeal. The interpretation of the protagonists 

will be directed toward a certain typology in terms of their anchoring in the given environment 

(the role of the city and the nature), their relationship to society (the problem of authority and 

the relationship to adulthood) and their own inner world - the self-reflection of the protagonists 

and their psychological development in narrative. 
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1 Úvod 
 

„Pusť se do toho vesele a odvážně! Skoč do toho rovnýma nohama! Nechceš přece být 

zbabělcem, který umí jen knihu přečíst, ale sám nic neprožije. Nedej si ujít příležitost! Musil 

by ses stydět sám před sebou, kdyby ses o to nepokusil, a kdybys nedokázal to, co dokázali 

Hoši od Bobří řeky.“ 1 

      

Jaroslav Foglar je autor, který v české společnosti dodnes významně rezonuje. Navzdory 

střídavému zákazu publikování v průběhu minulého století jsou jeho příběhy pevně ukotveny 

v české kulturní encyklopedii. Například Hoši od Bobří řeky se dočkali sedmnácti českých 

oficiálních knižních vydání. Nicméně přesto je obtížné provádět objektivní literární soudy o 

Foglarově práci. Sráží se zde dvě protichůdné tendence: dobrodružné a čtivé příběhy, které 

každému čtenáři přirostly k srdci a do dnešních dnů jsou pro něj vzpomínkou na šťastné mládí. 

Proti tomu stojí jisté uvědomění si, černobílého světa a aplikace nepřirozeně působících 

morálních apelů. Tento paradox mě také přivedl k tomu, proč jsem si Foglarovu literární tvorbu 

vybrala jako téma své bakalářské práce.  

V této práci se tedy pokusím nahlédnout na beletristickou tvorbu Jaroslava Foglara trochu 

z jiného úhlu pohledu. Práce bude oproštěna od jakýchkoli komentářů týkajících se umělecké 

hodnoty Foglarova díla2, na místo toho bude reflektován celý fikční foglarovský svět srze 

hlavního protagonistu. Konkrétně se zaměřím na duševní proměnu a vývoj hlavních hrdinů a 

pokusím se dokázat jejich podobnost s mytologickými hrdiny na základě publikace Josepha 

Campbella Tisíc tváří hrdiny.   

Slibuji si od tohoto komparování větší proniknutí do Foglarova způsobu vyprávění a k jeho 

prostředkům. Stejně očekávám nalezení všeobecně platných momentů, jejichž funkcí je lidem 

„dodávat symboly, jež pozvedají ducha a působí v protikladu k silám, jež ho srážejí.“3  

Má bakalářská práce je pro větší přehlednost rozdělena do poměrně velkého množství kapitol 

a oddílu provázaných odkazy, jež by měly vedle snadnější orientace ukázat spletitost příběhů a 

odkrýt mechanismy fungování chlapeckého světa a jeho konzistentnost. 

                                                           
1 Závěrečná část úvodní deklamace, která zahajuje vyprávění o hoších od Bobří řeky. (In Foglar, J. Hoši od 

Bobří řeky. Brno: Blok, 1969.) 
2 Soudy o umělecké hodnotě „foglarovek“ již pronášeli jiní. Tzv. boj o Foglara probíhal na stránkách Zlatého 

máje v roce 1964. Stručně a přehledně ji shrnuje Petr Vučka ve své monografii (In Vučka,T. : Cesta za modrým 

světlem. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2015, s. 87–103). 
3 Campbell, J.: Tisíc tváří hrdiny. Přel. H. Loupová, Praha: Portál, 2000, s. 27. 
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Před samostatným zahájením práce bych ještě ráda obhájila jednou výraznou a zdánlivou 

nedokonalost. Jedná se o nepřítomnost slavného klubu Rychlých šípů při analýzách. Prvním 

důvodem je právě jejich popularita a kultovnost, kdy jsem považovala za vhodné a lukrativní 

dát prostor méně společensky reflektovaným postavám. Druhým důvodem je poté jejich 

soudržnost, kdy se v tomto pětičlenném klubu jen těžce vymezuje jeden hrdina, který by prošel 

duševní proměnou vedoucí k dokonalosti. Klub působí nerozdělitelně a jediný potenciální 

hrdina ve své bezchybnosti, Mirek Dušín, je již od počátku hrdinou, nevysledujeme u něj žádný 

významnější posun.  

2 Kdo jsou hrdinové Foglarových knih 
 

Základnou a výchozím bodem celé této práce je Campbellovo pojetí hrdiny skrze optiku mýtu. 

Nejvhodnějším začátkem bude tedy si definovat, jak na hrdinu pohlíží: „Hrdina je tedy člověk, 

kterému se podařilo probojovat se přes svá osobní a místní historická omezení ve prospěch 

všeobecně platných lidských forem. Vize, ideje a inspirace takového jedince pocházejí 

z primárních zdrojů lidského života a myšlení.“4 Prvním úkolem takového hrdiny je nejprve 

zemřít jako současný člověk-jedinec, aby se mohl znovu zrodit jako hrdina, který je univerzální 

a dokonalý. Druhým následovným úkolem je poté naučit ostatní jedince ze svého původního 

světa tomu, čemu se během procesu „přerodu“ naučil. Je nepopiratelným faktem, že tímto 

principem se řídí základní příběhová linie světových náboženství, velké mytologické příběhy, 

ale i pohádky. Je však adekvátní aplikovat takovouto tezi na literaturu pro dospívající mládež, 

na literaturu Jaroslava Foglara?  

 

2.1 Foglarova východiska tvorby 

 

2.1.1 Vliv skautského hnutí 

 

Pro zodpovězení této otázky je záhodno začít s nejzásadnějším inspiračním zdrojem, který je 

podkladem pro tvorbu Jaroslava Foglara a tvoří i zázemí a vzorce pro postavy v jeho dílech. 

Jedná se autorovo bytostní sepětí se skautským hnutím. Jako člen této organizace, a hlavně jako 

vedoucí skautského oddílu pražské Dvojky, promítá do svých knih principy skautské etiky5 a 

                                                           
4 Tamtéž, s. 33. 

 

 
5 Představu o skautském morálním kodexu je možné získat už jen ze slibu, kteří skauti skládají.  

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:     1. Sloužit nejvyšší pravdě a Lásce věrně v každé době 
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mravních principů. Jejich konkrétní podoba se objevuje již v počátcích dvacátého století, kdy 

Američan Ernest Thompson Seaton v roce 1902 zakládá hnutí, napodobující indiánský způsob 

života, Woodcraft Indians. O šest let později vzniká první skautský oddíl Roberta Baden-

Powella, který na rozdíl od Seatona zakládá svou výchovu mládeže na schématu vojenské 

organizace, však uzpůsobené k životu v míru. Členové tudíž neměli být v první řadě dobrými 

vojáky, ale především vzornými a uvědomělými občany. Zakladatel českého skautingu Antonín 

Benjamín Svojsík hodnotí vliv obou mužů na utvoření české odnože tohoto uskupení 

následovně: „Těžko posoudit, kdo má, o které odvětví skautingu větší zásluhy, zda Seaton nebo 

Baden-Powell. Jisto jest, že ona romantičnost, poetičnost a láska k přírodě jsou především 

zásluhou Setonovou, kdežto pořádek, kázeň, organizace jsou zase dílem Baden-Powellovým.“6   

Zejména blízký vztah člověka k přírodě je v díle Jaroslava Foglara markantní: působivé líčení 

přírodních scenérií a harmonické soužití s ní slouží jako významný doprovodný motiv. To také 

akcentuje Tomáš Vučka ve své monografii. V otázce foglarovské morálky se spíše přiklání 

k zásadnějšímu vlivu indiánské frakce skautského uskupení.  Zdůrazňuje roli přírody a její 

vnímání indiánskými kmeny. Zaměřuje se na jejich propojení spirituální, duchovní roviny 

s rovinou praktického života. Stejně je tomu u Foglara, kdy „etika nebo spiritualita mají u 

Foglara smysl jen tehdy, pokud odkazují či vedou k praktikování určitého jednání a myšlení.“7 

Přírodní harmonie a řád pak nabízí vzor lidskému jednání a konání. V tomto bodě dále Vučka 

pojmenovává podstatný moment: konkrétní realizace všeprostupující mravní ideje je vždy 

spojena s přírodou přítomnou, s přírodou řídící se logickým řádem. Je to odkaz na přírodu 

pozemskou bez jakýchkoli transcendentních zatížení lidskou tvořivostí. „[…] je to spiritualita 

bez Boha, spiritualita čisté a harmonické přírody, víra v rozum a přesvědčení o existenci 

nezpochybnitelných mravních imperativech, nadřazených všem filozofickým konceptům a 

náboženským vírám.“8  

Foglarovo uvažování a přesvědčení je bezpochyby ovlivněno skautským hnutím, ale ve své 

finální fázi se zakládá na obecně platné morální dokonalosti, která má nadčasovou, ba přímo 

mýtickou platnost. Tento základní princip se stává podkladem pro postavy v dílech Jaroslava 

Foglara. Jestliže hrdinův úkol je vykonat cestu, která by byla přínosem pro okolí hlavního 

hrdiny, tak podniknutá pouť za lepšími vlastnostmi, obecně za zdokonalením sama sebe, se tu 

                                                           
                 2. Plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské 

                 3. Duší i tělem připraven pomáhat vlasti i bližním 
6 Šantora,R (ed.): Skautské století: dobrodružný příběh 100 let českého skautingu. Praha: Junák – TDC, 2012, s. 

20. 
7 Vučka,T. : Cesta za modrým světlem. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2015, s. 119. 
8 Tamtéž, s. 119. 
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zdá být adekvátní. Mladý hrdina, jenž projde zmíněnou duševní hygienou a dokáže se stát 

mravně dokonalým, dokáže ulovit třináctého bobříka ušlechtilosti, je připraven předávat své 

zkušenosti dál. Stává se vzorem pro své mladistvé vrstevníky a později řádným dospělým 

mužem. 

 

2.1.2 Foglarova práce s mládeží 

 

Výše byla zdůrazněna sounáležitost autora se skautským oddílem. Několik knih se skutečně 

odehrává v tomto prostředí nebo v prostředí na něj přímo odkazující9. Přesto se značná část 

hlavních postav během svých dobrodružství s oddílem junáka ani nesetká. Foglarovy nápady 

týkající se práce s mládeží měly velký vliv na široký okruh dospívajících několika generací, a 

to i na tu (respektive zejména na tu), která nebyla součástí skautského hnutí. Jako platformu pro 

rozšíření svých nápadů a rad využil autor časopis Mladý hlasatel. Měl tak možnost se podělit o 

zkušenosti z vedení skautského oddílu, což mu umožnilo působit efektivně na mladé chlapce a 

dívky. Svým přístupem a lukrativními nápady je dokázal nadchnout nejen pro zakládání klubů, 

ale i pro rozvíjení takových činností, které je nepřímo vedly ke vzorovému občanskému životu.   

Zde je nutné poznamenat, že v tomto duchu, tedy v potřebě výchovy zábavnou formou, se nesou 

i veškerá Foglarova beletristická díla. Na první pohled je patrné, že se jedná primárně o díla 

účelná, tedy nevyhýbající se schématickým stereotypům jako je například striktní rozdělení 

dobra a zla. Není těžké zaznamenat občasné iracionální chování postav dané jejich přílišnou 

idealizací nebo násilně vykonstruovanou pointu, která vede k narušení kontinuity příběhu a jeho 

křečovitosti. Přesto se spisovateli podařilo stvořit poutavé a dobrodružné příběhy, které dosáhly 

svého cíle: stát se čtivým dílem, dokázat zaujmout svou cílovou skupinu, tedy náctileté chlapce 

a dívky, a zároveň je inspirovat a vychovávat nenásilnou cestou k lákavým možnostem vyžití. 

Dalšími hrdiny jsou tedy mladiství, kteří nikdy nenavštěvovali junácký oddíl, nicméně se řídí 

Foglarovými nápady a představami o trávení volného času. To znamená, že si vytvářejí 

skupinky (od čtyř do osmi členů nebo členek) a po řádném pojmenování těchto uskupení si 

najdou místo na scházení a provozování svých aktivit, klubovnu.  

Posledním typem sdružování je poté soudržnost pouze dvou chlapců, kteří se schází bez záštity 

svého klubu nebo jiné větší organizované skupinky.  

                                                           
9 Jedná se následující tituly: Boj o první místo (1936), Hoši od Bobří řeky (1937) a pokračování Strach nad Bobří 

řekou (1990), Pod junáckou vlajkou (1940) a pokračování knihy Devadesátka pokračuje (1969) a Poklad 

Černého delfína (1966). Skautské prostředí je poté reflektováno ve sbírkách povídek jako Tábor smůly (1938) 

nebo jiných knihách popisující tvůrčí činnosti oddílu jako Kronika Ztracené stopy (1967). Tento typ tvorby však 

není předmětem mé práce, a proto jej ponechávám pouze v této stručné poznámce pod čarou. 
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Bez ohledu na počet scházejících se všichni věnují podobným aktivitám: tvůrčí činnosti 

výtvarné a psané (sepisování zážitků, vymýšlení vlastních příběhů), vykonávání skutků 

prospěšných veřejnosti, cestování mimo své bydliště do přírody. Tito všichni hrdinové vedou 

za pomoci těchto aktivit svou cestu za zdokonalením po stránce fyzické i duševní. Veškeré tyto 

činnosti jsou také vlastně totožné i s působením ve skautském uskupení.  

Všechny tyto typy sdružování jsou dalším stavebním prvkem celé Foglarovy autorské tvorby – 

motivy přátelství a pospolitosti jsou jedněmi z nejdůležitějších, a proto se jimi budu zabývat 

podrobněji v průběhu mé práce. 

 

2.2 Charakteristika hlavní postavy 

 

Již bylo dostatečně předestřeno, jaké je ideové zázemí postav vyskytující se ve Foglarově 

tvorbě. Nyní by však bylo na místě obrátit pozornost přímo na hlavní protagonisty. Jak již bylo 

podotknuto výše, Foglarovy knihy podléhají do jisté míry schematizaci, proto i hlavní hrdinové, 

a vůbec kladní protagonisté, mají nejen totožnou škálu povahových znaků, ale dokonce sdílí i 

některé detaily týkající se vzhledu a způsobu vystupování.  

 

2.2.1 Kult chlapectví 

 

Snad nejcharakterističtějším a nejvíc viditelným prvkem je fakt, že hlavními hrdiny jsou pouze 

chlapci10 ve věku zhruba od jedenácti do patnácti let. 

Vučka dokonce navrhuje místo pojmu chlapectví lépe se hodící termín „jinošství“, který 

etymologicky odkazuje na princip jinakosti, odlišnosti. V našem konkrétním případě je tím 

myšlena odlišná fáze existence.11 Společenská distance protagonistů je signifikantní, ať už od 

světa dospělých nebo od ostatních chlapců. Na jedné straně jsou to takoví chlapci, kteří se snaží 

co nejrychleji dospět a včlenit se do světa dospělých. Na druhé straně se pak v knihách vyskytují 

                                                           
10 Protěžování chlapců je a bylo předmětem mnoha diskuzí. O tom, že důležitou roli hrají i děvčata pojednává 

článek Jana Huška Knedlíky se těžko ohřívají. Nastiňuje dvě polohy jejich působení: vykonavatelky 

stereotypních ženských rolí (domácí práce a drbání na pavlačích, převážně u dospělých ženských protagonistek) 

a nositelky tajemna a zvláštních nadpřirozených schopností.  Tento druhý typ v některých momentech převyšuje 

chlapce, protože dívky oplývají až pohádkovými vizemi, které chlapci neberou na lehkou váhu. Huška poté 

podává návrh vysvětlení pro tyto výskyty a vůbec pro absenci ženských postav obecně: „Jsme tu svědky poměrně 

obvyklého vypořádávání se s ženstvím, kdy znepokojení z jiného na jedné straně a zoufalá snaha porozumět mu 

na straně druhé vedou k (často nevědomému) promítání feminity do tradičních a jasně srozumitelných schémat.“  

(Huška, J.: Knedlíky se těžko ohřívají, in Slovo a smysl 8, 2011, č. 15. Dostupné online 

z www.slovoasmysl.ff.cuni.cz/node/420, ke dni 12.2.2017.) 
11 Vučka,T. : Cesta za modrým světlem. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2015, s. 165. 

http://www.slovoasmysl.ff.cuni.cz/node/420
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hoši, jež nikdy nepronikli do Foglarova světa dobrodružství a mravní dokonalosti.12 Foglar 

ve svých knihách vytváří z lidského období dospívání přímo kult, kdy je mládí vyobrazeno jako 

jedna z jeho nejvyšších hodnot. Díky níž je ale vůbec možné se začlenit do soukolí 

foglarovského fikčního světa a otevřít se jeho podnětům i požadavkům. 

 

2.2.1.1 Rodinné zázemí  

 

Poměrně stereotypní je i rodinné zázemí daného chlapce. Jedná se bez výjimky o jedináčky. 

Početnější rodiny jsou řídkým jevem i u vedlejších postav. Foglar dává sourozence jen několika 

vybraným, a to pouze v případě, že mají nějakým způsobem zasáhnout do hlavního děje. 

Zajímavé také je, že v obou dvou případech jde o sourozence ženského pohlaví.13  

Rodiče hlavního hrdiny pak naplňují vzorec, který bychom mohli také označit za tendenční. 

Matka nese vždy atributy citlivé, starostlivé, milující a hodné bytosti. Ve všech dílech je to žena 

v domácnosti. Hlavní protagonisté k ní mají velmi vřelý vztah a označují ji jako „maminku“. 

Naproti ní stojí otec, ač oslovován jako „tatínek“ v přímé řeči, vždy o něm hlavní protagonisté 

smýšlejí jako o „otci“. Charakteristika otce už je v knihách pestřejší, vždy se však jedná o muže 

činu. Jsou přísní a požadují od chlapců disciplínu (spočívající primárně ve stanoveném příchodu 

domů a pomocí s domácími pracemi mamince) a výborné školní výsledky. Míra projevu 

otcovských atributů se napříč knihami liší. V Chatě v jezerní kotlině otec, světový boxer, 

vyžaduje po Pavlovi výsledky na poli sportovním. Tato postava otce se svou mírností vymyká 

standartu, také hned v počátku knihy umírá. Na opačné straně stojí otec-tyran v Tajemné 

Řásnovce. Svým hrubým chováním přinutí svého syna Jindru k odchodu z domova. Přesto 

Jindra překonává sám sebe a vrací se domů, a to jak z existenciálních důvodů, tak stejnou měrou 

v důsledku špatného svědomí: „Strach z následků jeho nerozvážného útěku z domova sílil 

každou minutou. Co to jen provedl! Co asi dělá maminka? Zlobí se na něj! A co otec? […] 

Všichni někam jdou pracovat, jen on se bude po celý den toulat ulicemi. […] Ne, to se nesmí 

stát! Něco tak hrozného nemůže připustit!“14 Zde je vidět jednak ambivalentní vztah hrdiny ke 

každému z rodičů, který se v konkrétních dílech ve své podstatě nemění, a jednak zažitá 

povinnost respektu a loajálnosti k nim, která je nezlomná i za těchto extrémních podmínek 

                                                           
12 Toto dělení je v tomto případě až násilné, protože jak je patrné, všechny tyto druhy subjektů hrdinovy distance 

se markantně překrývají. 
13 Příběh se v obou případech odvíjí podobně: v obou případech sestry pomáhají hlavnímu protagonistovi 

vyzískat listiny zásadní pro pohyb děje: Blanka participuje na znovuzískání písemného důkazu o pravém 

autorovi hry Fan-Tan (Tajemná Řásnovka), Jitka zase sebere ukradenou oddílovou kroniku (Poklad Černého 

delfína).  
14 Foglar, J.: Tajemná Řásnovka. Praha: Olympia, 1997, s. 29. 
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(Jindra se skutečně domů vrátí a chová se takovým způsobem, aby šel otci na ruku – jde proti 

své vůli na vyučení).  

Jen samotný fakt, že rodiče ve Foglarových knihách výrazně vystupují do popředí, je nepřímo 

indikátorem jednoho z předpokladů k rozpoznání správného hrdiny. V následujících odstavcích 

budou naznačeny další. 

 

2.2.1.2 Povahové předpoklady hrdiny 

 

Aby daný chlapec-hrdina mohl podniknout svou pouť za sebezdokonalením, je nezbytné, aby 

měl, vedle poslušnosti k rodičům, dvě další podstatné predispozice: předpoklad k bezchybnému 

charakteru, a posléze vůli se změnit, zdokonalit svou osobnost. Je na místě tyto dva aspekty 

vysvětlit trochu zevrubněji.  

Každá hlavní postava je již od počátku v samém jádru dobrá, nebo minimálně má specifické 

znaky vzhledové pomáhající čtenáři danou postavu identifikovat. Hrdina tak potřebuje pouze 

vnější popud k zahájení zdokonalování své povahy.  

 

2.2.1.2.1 Mravní předpoklady 

 

V knihách se vyskytuje různá míra negativních prvků v chování. Je jisté, že hrdinům se 

postupem času podaří nežádoucí vlastnosti odbourat. Nejčastější „skvrnou“ na charakteru, která 

je ale zároveň tou nejsnáze vymýtitelnou, je lenivý, fádní, a hlavně zbytečný způsob života. 

V knihách je znázorněn bezcílnými toulkami ulicemi, chozením do kina, tíhnutím k drobnějším 

přestupkům typu kouření, vandalství a sprostá mluva. Vilík a Jirka v Hoších od Bobří řeky, 

kteří, než potkali Rikitana, žili obyčejné, nudné životy, škola jim byla lhostejná a odmlouvali 

doma maminkám a bavili se o bezvýznamných věcech.15  

Další nežádoucí vlastností je podléhání morálně pokleslým autoritám, jež jsou však v kolektivu 

oblíbené. Jinými slovy se jedná o nedostatek sebevědomí a sebeuvědomění. Falešnými 

autoritami jsou ovlivněni zejména chlapci vedoucí tento nenaplňující a mnohdy samotářský 

způsob života.  Petr Solnar pod vlivem tyrana třídy, Rudy Lorence, má uhodit „ubožáka“ třídy, 

Věnceslava Lance, výměnou za housku ke svačině. Ačkoli se chce chlapec Rudovi a jeho 

kumpánům zalíbit, Petrova nejhlubší zakořeněná morálka mu brání provést takovýto nečestný 

čin: „Hrůza a stud objaly náhle Petra Solnara. Nemůže přeci udeřit někoho, kdo mu neublížil 

                                                           
15 Foglar, J.: Hoši od Bobří řeky. Brno: Blok, 1969, s. 9. 
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a kdo je slabší! I když mu za to zaplatí!“ […] Zděsil se toho objevu. Lepší část jeho povahy se 

v něm začala prudce ozývat.“16  

Celkem zajímavým, a v rámci Foglarova vyprávění neobvyklým, příkladem je počátek 

dobrodružství Mirka Trojana. Stojí za ním Mirkovy špatné úmysly, jež obsahují plán ukrást 

stan z junáckého oddílu pro vlastní „povalečskou“ partu. Ačkoli se pak Mirek přidá do 

junáckého klubu a morálně povyšuje, na začátku své cesty je chlapec ulhaný, sprostý a 

nerespektující učitelské autority. Navzdory tomu je nám ilustrativně představen v porovnání 

s ostatními členy původní party „jako by mezi ně zabloudil jen náhodou. Jeho kolena i ruce 

byly poměrně čisté, oblek měl pěkně upravený a dobře stříhané vlasy měl učesané do pečlivé 

pěšinky.“17 Tento příklad nám demonstruje jeden z postupů, kterým Foglar ospravedlňuje svého 

hlavního hrdinu a zároveň na něj výrazně upozorňuje. Obvykle je to způsobem morálního 

převyšování během vyhrocených situacích. V případě, že hrdina nejeví na první pohled žádné 

takovéto znaky, autor čtenáři předestírá potenciál dokonalosti aspoň pomocí vzhledu. 

Teze předurčenosti k čisté ušlechtilosti se ještě výrazněji projeví v případě počáteční 

přítomnosti dvou hlavních hrdinů. Tento model se ukazuje u Foglara jako obvyklý a zároveň 

produktivní. Oba chlapci odpovídají na volání dobrodružství společně, později se však ukáže, 

že jeden chlapec morálně převažuje a stává se hlavním. Je také zpravidla stvrzen i vševědoucím 

vypravěčem, který čtenáře zasvěcuje do hrdinových duševních pochodů (personální vyprávění 

vševědoucího vypravěče). Jaké jsou ale základní vydělující vlastnosti, jež odlišují jednotlivé 

chlapce a umožní nadřazenost jednoho nebo druhého?  

V Chatě v jezerní kotlině je Pavel představen jako silný a sportovně založený chlapec. Zároveň 

je akcentována jiná jeho vlastnost: citlivost. Jeho nejlepší přítel Ludva je sice znatelně bystřejší, 

chybí mu však věrnost a snáze podlehne vnějšímu tlaku. Ačkoli je veškerým iniciátorem 

nápadů, které vedou k dobrodružnému oživení volného času v Jezerní kotlině, je to právě 

Ludva, kdo se nedokáže ubránit špatnému vlivu staršího chlapce. Celé toto zaškobrtnutí má 

tragické následky.  

Jiný druh morálního pochybení také determinuje Vincka Prokše v Dobrodružství v Zemi 

Nikoho. Nejenže uráží svého přítele a hlavního hrdinu Vláďu, ale také je charakterizován 

schopností perfektní výmluvnosti, která jako pouhá vychytralost vede v některých momentech 

až k vydírání a lži. Potvrzení nedokonalosti tohoto chlapce graduje ve fyzickém napadení Vládi.  

                                                           
16 Foglar, J.: Boj o první místo. Praha: Olympia, 1995, s. 26. 
17 Foglar, J.: Pod junáckou vlajkou. Praha: Olympia, 1969, s. 6. 
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Podobné schéma najdeme i v dalších dílech, čímž nám vykrystalizují i další vlastnosti, které 

charakterizují Foglarova hrdinu: citlivost18 a umírněnost v protikladu s výbušností a přehnanou 

emocionalitu, dále poté pravdomluvnost spojená s uváženým používáním výroků19, často 

prosazována i na úkor bystrosti hlavního hrdiny. Zastřešujícím okamžikem je pak ukázání kvalit 

věrnosti a přátelství, které nakonec dokážou překlenout tyto antagonistické vlastnosti obou 

nejlepších přátel. Zvláště tento poslední výkon by nebyl možný s duševním zázemím 

zprostředkovaným trpělivostí a vůlí. 

 

2.2.1.2.2 Předpoklad vůle 

 

Hlavní protagonisté Foglarova světa mají nakročeno stát se mytologickými literárními hrdiny, 

nikdy by tohoto statutu nedosáhli, pokud by jim chyběla vůle. „Mít vůli znamená u Foglarových 

postav mít moc nad sebou samým, nad existencím i nad světem.“20 Vůle je tedy základní 

podmínkou, jak spolehlivě garantovat zdárné ukončení hrdinovy cesty za dokonalostí. Chlapec, 

který nedokáže vytrvat a sebe zdokonalit se, automaticky získává nálepku záporné postavy. 

Trénování sebezdokonalování navozuje Foglar i uměle pomocí bodovacího systému a vytváření 

žebříčků, které by měly nutit chlapce k lepším výkonům, pečlivosti a dochvilnosti. Tento 

princip se objevuje ve skautském oddíle Devadesátky i ve školní adaptaci pro školní prostředí 

v díle Když Duben přichází. Nový, pokrokový učitel vytváří žebříčky podle školních výsledků, 

které by měly chlapce motivovat k lepšímu prospěchu.  

Přestože jsou všichni protagonisté knih nápady bodovacího poměřování nadšení, domnívám se, 

že tento systém nemůže stoprocentně fungovat u chlapců všech povah. Mým úkolem v této 

práci nejsou jakékoli pedagogické rozbory, které ani nenáleží mé kompetenci, ale chci zde 

poukázat na jeden z okamžiků idealizace a schematizace. Vučka kritizuje tuto aplikaci 

hodnocení pouze na školní kolektiv, kdy si Foglar neuvědomuje, že „členství v oddílu je 

dobrovolné a samotné bodování zde zahrnuje širokou škálu věcí […]. V případě školní třídy 

Bedna je to však zcela jiné. Za prvé: je zde hodnocen školní prospěch, a ne každý jedinec může 

připsat svůj horší výsledek pouhému lajdáctví. Foglar prostě nebere v úvahu rozdílné 

                                                           
18 Každý správný Foglarův hrdina se červená, většinou skromností. 
19 Zdá se, že Foglar nepodporoval přílišnou výmluvnost chlapců, právě proto, že mohla mít tendenci směřovat k 

zaplétání se do vlastních lží a nečestnosti. I navzdory tomu, že by lži nemusely být nikdy odhaleny. Vedle 

Dobrodružství v Zemi Nikoho je tento moment postihnut i v Pokladu Černého delfína, kdy Lojzek zpečeťuje 

svou pozici „vedlejšího“ chlapce: „Standa jen s ustrnutím pohlížel na Lojzka a připadal mu jako bruslař na 

tenkém ledu. Kdy se led prolomí? Kdy se Lojzek něčím prořekne? Ať už raději drží pusu! (In Foglar, J.: Poklad 

černého delfína. Praha: ATOS, 1991, s. 49). 
20  Vučka,T. : Cesta za modrým světlem. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2015, s. 139. 
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intelektuální schopnosti dětí. Za druhé: […] samotné zveřejnění výsledků spolu s naprosto 

nepřijatelnými titulováním intelektuálně slabších (Nuzáci a Trosečníci ducha) vytváří veškeré 

předpoklady pro traumatizující zkušenost a jen ve vzácných případech může vést k heroickému 

sebepřekonání a vítězství na sebou samým.“21 Zejména Vučkův postřeh, že bodování by mohlo 

vést k traumatizujícím zážitkům, by se mohl dát aplikovat i na zájmový oddíl. Stejně jako 

všichni žáci, tak i všichni členové oddílu či jakéhokoli jiného uskupení nemají predispozice stát 

se nejlepšími, což by je mohlo vyřadit z foglarovského světa – respektive zamezit využití všeho, 

co nabízí. I když je samozřejmě pravděpodobnější, že bodování ve volnočasovém sdružení bude 

mít efektivnější dopad. V tomto momentu vystupuje do prostředí další výrazný rys hrdiny, a 

tím je elitářství. V tomto kontextu není bráno nikterak s negativními konotacemi, protože stát 

se mytologickým hrdinou není záležitost běžná.  Nicméně bez ohledu na předchozí mé soudy 

považuji za zcela originální, že Jaroslav Foglar svými metodami a prostředky stvořil návod, 

který zbavuje cestu za sebezdokonalením mystické nedosažitelnosti. 

 

2.2.1.3 Vzhled hrdiny 

 

Opozice duše a tělo a jejich následné harmonické soužití, jejich propojení se obecně pokládá za 

základní předpoklad dokonalé bytosti. U Foglara tomu není jinak, tak jako postavy správných 

chlapců tíhnou k mravní bezchybnosti, tak fenomén hrdinství je podtržen i charakteristickými 

vzhledovými prvky. Tyto projevy jsou výsledky píle a práce, a tak se stávají něčím, co je 

dostupné každému chlapci. Jejich kumulace jsou pak určujícím znakem, kterým je možné 

identifikovat foglarovského hrdinu.  

Konkrétní představu je možné získat při náhledu na další Foglarův metodologický návod. Tento 

má vést nejen k duševní, ale zde i tělesné očistě. Metoda Modrého života spočívá v denním 

plnění povinností jako ranní cvičení, otužování a čištění zubů (tělesná zdatnost), ale i 

uskutečnění dobrého činu, výhradně slušného vyjadřování a ušlechtilé chování (trénink 

duševních schopností). Odměnou pak je modře vyplněné okénko v záznamovém archu. Poprvé 

je Modrý život zmíněn v první Foglarově knize Přístav volá. Hlavní protagonista Jiří Dražan 

dostává od svého velkého vzoru Ládi Vilemína návod, jak být jako je on sám: „Snažím se žít 

jako aristokrat. Praví a správní aristokraté jsou a byli přece lidé vzácných a krásných 

vlastností, pro které byli právě do šlechtického stavu povyšováni. Nu – a já chci být takový 

aristokrat. Ne z nějakého zděděného šlechtického titulu, který by na mě přešel bez zásluhy, ale 

                                                           
21 Tamtéž s. 146-147. 
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abych si ho zasloužil vším, co dělám.“22 Je irelevantní posuzovat do jaké míry zde Láďův výrok 

koresponduje se skutečností, podstatné zůstává Jiřího nadšení pro věc. Modrý život se v průřezu 

všech knih stává jedním z indikátorů Foglarova prototypu správného chlapce – Alex, z knihy 

Tajemná Řásnovka, vedoucího klubu Jindru nadchne mimo jiné i vzorně modře vybarvenou 

tabulkou, kdy od počátku nevynechal ani jedno ranní cvičení a nepromluvil ani jedno hrubé 

slovo.23 Na stejném principu funguje i systém lovu třinácti bobříků, z nichž každý představuje 

manuální, tělesnou nebo duševní schopnost. 

Odrazem tohoto návodu je pak repertoár projevivších se tělesných znaků. V díle Jaroslava 

Foglara jsou nepřehlédnutelné, protože je na ně až nápadně upozorňováno adorujícím 

způsobem. Vedle tělesné čistoty a upravenosti, kterých jsme se dotkly výše, jsou to pak znaky 

v jistém smyslu pokročilejší, vyžadující větší úsilí. 

Jako důsledek každodenní fyzické aktivity se do popředí dostává atribut tělesná konstituce – 

svalnatého, ale pružného těla. Největší důraz je kladen na nohy a umění rychlého běhu se stává 

oceňovanou, ale zároveň základní tělesnou schopností. „A největší radost měl, když mohl někde 

beze svědků rychle běžet. Ve svých nohou objevil výbušnou sílu a rychlost. Rychlý běh mu 

působil nevysvětlitelné potěšení.“24  

Snad nejvýrazněji je tělesná zdatnost popisovaná skrze postavu Pavla Zemana v Chatě v Jezerní 

kotlině: „Ale ještě jedna věc činila Pavla středem pozornosti většiny hochů z okolí a získávala 

mu autoritu, třeba, že nebyl nejstarší ani největší. Pavel byl nejsilnější a nejobratnější, na čemž 

ovšem mělo lví podíl jeho denní cvičení.“ Zde je kult těla podtržen fotografováním Pavlova 

otce, který syna zachytil „vždy tak, aby na snímcích co nejvíce vynikly vyvinuté Pavlovy 

svaly.“25 Na tomto místě je příhodné vyzdvihnout i jeden z momentů vlastní právě 

mytologickým hrdinům – své zkušenosti se cvičením předává svému příteli Ludvovi. „ ‚Měl 

bys, Ludvo, cvičit!‘ řekl Pavel káravě. ‚Jsi taková buchta, nemáš na sobě ani jeden sval! Ani 

trochu nevypadáš jako Indián!‘“26 

Dalším charakteristickým vzhledovým znakem, neodlučitelný od kultu vypracovaného těla, je 

opálenost, která zde primárně odkazuje k pobytu v přírodě. Zároveň jsou oba tyto rysy 

zvýrazněny krátkými šortkami, které chlapci s oblibou nosí. Jednak proto, že vůbec umožní 

výhled na svalnaté nohy a bronzová opálení, ale také proto, že jejich nošení během chladnějších 

                                                           
22 Foglar, J.: Přístav volá. Praha: Olympia, 1991, s. 86. 
23 Foglar, J.: Tajemná Řásnovka. Praha: Olympia, 1997, s. 102. 
24 Foglar, J.: Boj o první místo. Praha: Olympia, 1995, s. 46. 
25 Foglar, J.: Chata v jezerní kotlině. Praha: Olympia, 1988, s. 7. 
26 Tamtéž, s. 58. 
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dnů odkazuje k otužilosti, a tím pádem i k fyzické odolnosti jedinců. Vučka vidí v nošení 

trenýrek také protiklad dlouhým kalhotám, které nosí dospělí.27  

Extrémním příkladem otužilosti a fyzické nezdolnosti se zdá až heroicky odvážný výkon 

v knize Devadesátka pokračuje. Mirek vybíhá do zuřící bouře, aby pomohl se zajištěním 

základního táborového vybavení oddílu Devadesátky. Obraz evokuje prapůvodní zápas člověka 

a přírody a je zde líčen popisem přímo filmovým: „Jeho nahé tělo se lesklo deštěm. Byl zmáčen 

tak, jako kdyby právě vystoupil z řeky. Déšť byl dosti studený a vzduch se také ochladil, ale 

otužilému Mirkovi to nevadilo. V tom řádění živlů cítil svou odolnost, zdraví a sílu a působilo 

mu to radost“28. 

Otužilost a opálenost se tak stává viditelným důkazem harmonického souznění člověka i 

přírody. Výrazné podtrhávání chlapeckého vzhledu jako by navozovala atmosféru antiky se 

svým zaujetím pro kult těla i fyzické zdokonalování.  

 

3 Hrdinova cesta  
 

Nyní jsme si jasně předdefinovali postavy, které mají nejlepší předpoklady pro to, aby mohly 

podniknout zacyklenou cestu monomýtu (dějové schéma, realizace cesty provedené jedním 

hrdinou). Již výše bylo stručně prostřednictvím citátu (viz s. 9) odkázáno k této cestě, přesto 

bych nyní zdůraznila ty nejpodstatnější události, které hrdina na své cestě bude míjet. Celý 

proces začíná odloučením. Hlavní hrdina se buď shodou náhod nebo z vlastní iniciativy dovídá 

o jiném světě, o dobrodružství, které na něho čeká. Někteří hrdinové otálí, jiní bez nejmenšího 

zapochybování překročí hranice neznámého světa, a tím dobrodružství zahájí. Zde má hrdina 

dva úkoly: adaptovat se na nové zákony vlastní tamějšímu světu a proniknout ke zdroji moci, 

díky němuž se z člověka-jedince může stát člověk-univerzální. U Foglara je při překročení 

prahu produktivní zkoumat dvě dimenze, totiž čas a prostor. S časem se pojí cyklický běh 

přírody. Prostory nám nabízejí náhled buď do tajemných městských čtvrtí nebo naopak do 

panensky krásných a výjimečných zákoutí přírody. Poslední jednotkou, která tvoří monomýtus 

a zároveň ho uzavírá, je návrat již obohaceného hrdiny. Nyní hrdina dokončil svoji pouť a své 

nabyté přednosti je připraven šířit ve svém okolí. Každý z momentů se v různých knihách 

projevuje s odlišnou mírou intenzity a jednotlivé fáze cyklu netrvají vždy stejně dlouho. Platí 

                                                           
27 Vučka,T. : Cesta za modrým světlem. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2015, s. 171. 
28 Foglar. J.: Devadesátka pokračuje. Praha: Olympia, 1991, s. 147. 
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však obecně úměra, že čím schématičtější a oddalující se literární kvalitou29, tím lépe se dá 

aplikovat teorie monomýtu.  

 

3.1 Volání dobrodružství aneb konec zbytečného života 

 

3.1.1 Výchozí prostředí 

 

Pro objevení dobrodružství je podstatný výchozí svět se svými danými parametry, ve kterém 

budoucí hrdinové v počáteční fázi příběhu setrvávají. Ve Foglarově díle můžeme vydělit dva 

druhy takových prostředí, které poté souvisí i s momentem prvního volání dobrodružství.  

Hlavní hrdinové bez výjimky bydlí ve městech, jejichž prostory se zdají být fádní a ploché. 

Zajímavou vlastností těchto bydlišť je i modernost a sterilní prostota nových čtvrtí. Ty ve 

foglarovském narativu dostávají nálepku nudy a protivného klidu.30 Na problematiku nudných 

nezáživných prostředí jsme narazili již výše (viz s. 14 a 15), právě při popisu nikam 

nevedoucích „poflakování“, tolik příznačné pro ničím nevýjimečnou mládež. Tato činnost totiž 

výchozí místa dotváří a umocňuje tak nespokojenost s nimi.  

Ačkoli základní parametry všech výchozích prostředí jsou tedy totožné, můžeme je roztřídit 

podle způsobu, jakým hrdina prostředí opouští. 

 

3.1.1.1 Nekomfortní výchozí situace 

 

Hrdinové vyskytující se v prvním typu prostředí si neperspektivnost a nespokojenost se svým 

okolím uvědomují hned na začátku a jejich hlavním cílem je vymanit se z něho. Ačkoli všichni 

dětští obyvatelé příběhu se pohybují v identickém prostředí, jen praví hrdinové dokáží 

rozpoznat jeho nedokonalost, čímž se vlastně zasazují o přilákání dobrodružství. Chlapci 

v některých momentech iniciují cestu za dobrodružstvím sami. To také souvisí i s výše 

uvedenou a nezbytnou predispozicí osobní vůle. Opět k těmto typům příběhu patří ty, které by 

mohly být pociťovány jako ty idealistické a schematické. Dalším podstatným rysem, který je 

ovšem důležité podtrhnout, je nekomfortní pocit v oblasti lidských vztahů, zejména školních 

nebo rodinných.  

Signifikantním příkladem je hned první kapitola z prvního Foglarova beletristického svazku 

Přístav volá. Již název titulu je pro náš účel názorný, stejně jako pojmenování první kapitoly: 

                                                           
29 Mým měřítkem je tu míra schematizace a přirozenost kontinuity děje. 
30 I na tomto nepatrném motivu je vidět odlišnost dospěláckého a chlapeckého světa. 
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Touha po příhodách. Z prvních slov této kapitoly přímo čiší veliké ambice podtržené 

vykřičníky: „Jiří Dražan to všechno snášel už příliš dlouho! Ale teď se rozhodl, že se z toho 

musí dostat, a to stůj co stůj! Chce něco prožít! Nemíní shnít dlouhou chvíli v té jejich střízlivé 

ulici, se zahrádkami před moderními domy, kde se nikdy a nic nepřihodí.“31 Později je toto 

pohnutí stvrzeno, když rodiče Jirkovy našetřené peníze na nové kolo darují zadluženému strýci. 

Chlapec se cítí být zrazen a potřeba opustit stávající prostředí stoupá. Podobným stavem 

prochází i Petr Solnar z Boje o první místo a Lubor Klement z Když Duben přichází. V jejich 

případě vychází potřeba vymanit se z okolí z důvodu špatného školního kolektivu.  

V této první skupině naše hrdiny dobrodružství nevolá, ale je přímo přitahováno jejich vlastní 

vůlí a uvědoměním si své morální nedokonalosti, respektive touhou tyto nedokonalosti 

napravit. Jiří Dražan, poté co přichází o své úspory, se vydává sám do Přístavní čtvrti, kde se 

pak dobrodružství odehrává. Petr Solnar i Lubor Klement postupným duševním (ale i fyzickým) 

zdokonalením přivábí dobrodružství sami – jejich dobrodružství spočívá v překonání sebe 

sama.32 Proces vábení dobrodružství je v těchto případech totožný s vylepšováním charakteru.  

Nabízí se otázka, jestli by se tato specifická cesta neměla stát samostatným „dobrodružstvím 

v dobrodružství“. Proti této domněnce argumentuji, že postavy se v tomto případě projevují 

neměnným setrváním v jednom stavu a v jednom prostředí. Během procesu dochází pouze ke 

kumulování negativních vjemů, které poté vedou k aktivizaci postavy a přivábení dobrodružství 

v jednom zlomovém okamžiku, jenž bychom mohli označit jako překročení prahu. Lubor 

Klement se například potýká se sebou samým téměř po celou dobu příběhu. Ke zlomu příběhu, 

neboli překročení prahu, se dopracovává až v jeho poslední třetině. Tím bylo demonstrováno, 

že v některých případech zasloužení si dobrodružství může stát více sil, než jeho absolvování. 

Znova se zde promítá aspekt determinace a exkluzivity, který nepustí k vykonání přeměny 

každého. 

 

3.1.1.2 Volání dobrodružství jako dílo náhody 

 

Druhý typ výchozího bodu je vlastně tentýž. Rozlišujícím momentem je ale okamžik 

uvědomění si fádnosti a neperspektivnosti svého okolí. Zatímco v prvním případě jsou hrdinové 

již na samém začátku nespokojení se svým výchozím postavením, v druhém případě si toto 

postavy uvědomují až zpětně. Ve svém stávajícím způsobu života jsou spokojení, ale s vydáním 

                                                           
31 Foglar, J.: Přístav volá. Praha: Olympia, 1991, s.5. 
32 Petr se vzpírá tyranu Rudovi Lorencovi a Lubor překonává předsudky zakotvené ve třídě a skamarádí se 

s neoblíbeným spolužákem. 
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se na dobrodružnou cestu odkrývají nečekané možnosti vyžití a minulý svět, do kterého se sice 

vrací, už je nedokáže naplňovat. Zde dobrodružství dává o sobě vědět samo, bez přičinění 

chlapců,  a jeho projevy variují v různých podobách.  

Volání dobrodružství může hrdina zachytit pouhou náhodou,33 jak je tomu v případě Vládi 

v Dobrodružství v Zemi Nikoho. Chlapec zachytí tajemný sled světel, v nichž tato prakticky 

poučená postava rozezná Morseovu abecedu. Při tom uvození atmosféry zcela koreluje 

s nezáživností života chlapců, kteří se nevydali za dobrodružstvím. „Maminka poslouchala 

jakýsi hudební pořad z rozhlasu a Vláďa mrzutě zíral z okna do spleti ztemnělých dvorků a 

zahrad. Hodiny na stěně jednotvárně tikaly a někde v hlubinách domu plakalo čísi děcko.[…] 

Ale nevyzpytatelná náhoda, měnící často vteřinovými maličkostmi osudy lidí třeba na celý život, 

způsobila, že u Denků seděl Vláďa s maminkou v kuchyni potmě o čtvrthodinu déle než jindy – 

a tato čtvrthodina všechno rozhodla! […] Z levé strany bloku domů, z kteréhosi okna – či snad 

pavlače – šlehl občas do houstnoucí tmy záblesk světla. Někdy delší, jindy kratší.“34 

Roli náhody je možné při dalším popisu ještě úžeji specifikovat.  Do jisté míry hrdinové naráží 

na dobrodružství sice dílem náhody, ale primárním impulsem jsou osobní pohnutky, které ale 

nemají vést k úmyslnému upuštění světa. Můžou být jak zcela osobní, ale i nadosobní, kdy 

hrdiny dožene k činům okolní situace. 

V některých případech je totiž iniciace dobrodružství zosobněna životně nepříjemnou situací, 

která hrdiny přímo dotlačí přejít hranice do jiného světa. V Historii svorné sedmi jsou děti 

nuceni opustit své dosavadní zázemí pavlačového domu kvůli tomu, že „řádění dětí v domě 

dostoupilo vrcholu.“35 Znovu připomínám, že Jindra Sochor je zase nepřímo nucen opustit 

vlastní dům na základě fyzického týrání otcem. Pavel Zeman se stěhuje ze svého domova, kde 

byl oblíben do prostředí zcela cizího a nepřátelského (morálně podřadného) vinou smrti svého 

otce, světového boxera. 

Z osobních pohnutek, ryze sobeckých, pak dochází k překročení hranice vlastního světa u 

Mirka Trojana. Jeho volá dobrodružství sice i prostřednictvím otce, jenž si přeje, aby syn 

vstoupil do junáckého oddílu, ale hlavně své party (nebo vlastní ješitnosti?), pro kterou se 

rozhodne ukrást stan tamtéž. Dennyho Santara, hlavní protagonista Modré rokle, zase dožene 

k překročení prahu zvědavost, chce zhodnotit rivala v krasobruslení trénujícího v odlehlé čtvrti. 

                                                           
33 Jak jsme si ale již výše ukázali, není to náhoda stoprocentně platná. Hrdinové mají určité predispozice (viz 

oddíl Povahové předpoklady hrdiny). 
34 Foglar, J.: Dobrodružství v zemi nikoho. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1990, s. 5–6.  
35 Foglar, J.: Historie svorné sedmy. Praha: Nakladatelství Jan Kobes, 1940, s. 5. 
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Ačkoli skončí v nemocnici a vrátí se domů, tajemná vnitřní síla (ozývá se nevyslyšené 

dobrodružství) ho přinutí se definitivně vrátit na cizí území. 

Takto úzké vymezení však nelze aplikovat absolutně, tak i mezi zmíněnými vymezeními je 

propustná hranice. Nicméně je pozoruhodné, že všechny způsoby výše uvedených zahájení 

hrdinovy cesty korespondují se třemi typy, které ve své knize zmiňuje Campbell. „Hrdina se 

může vydat za dobrodružstvím z vlastní vůle, jako to učinil Théseus, když dorazil do otcovského 

města Athén a slyšel vyprávět strašidelné příběhy o Mínótaurovi.“36 Dále vyčleňuje eventualitu, 

kdy je hrdina vyslán „laskavým nebo zlovolným zprostředkovatelem“37, jak je tomu 

v Odysseově příběhu nebo se může stát hloupá chyba, pouhá náhoda, tak jako v pohádce o 

žabím králi. Všechny způsoby se v mém předešlém výčtu objevili až na jednu, a to na vyslání 

dobrodružství „laskavým zprostředkovatelem“. Tato postava je pro Foglarovo dílo podstatná, 

protože přesahuje do dalších fází hrdinovy cesty a nabaluje tak na sebe celou škálu jiných 

funkcí. 

 

3.1.2 Duševní mentor  

 

 „Vím o mnoha krásných dobrodružstvích, lepších než ty vaše věčné rvačky nebo běhání po 

biografech. O takových, při nichž byste musili ukázat svou odvahu, chytrost a vytrvalost. 

Opravdu krásných dobrodružstvích… ale na to jste tady moc pohodlní a také trošku 

nesportovní.“38 Tak oslovuje dva chlapce, Vilíka a Jiříka, mladý muž, který si nechá říkat 

Rikitan. Ten chlapcům ukáže účelnější způsob vyžití, jak slibuje při jejich seznámení. Tím také 

navozuje poslední způsob volání dobrodružství, totiž prostřednictvím dobrého 

zprostředkovatele. Postava Rikitana je podstatná: spojuje v sobě v rámci mytologie hrdiny 

několik funkcí.  

Kromě již zmíněného zprostředkovatele dobrodružství, je také „ochránce s amuletem“. 

Campbell tuto funkci vyčleňuje a chronologicky ji řadí mezi volání dobrodružství a první 

překročení prahu. V našem kontextu je podpora chlapců kontinuální. Duchovní i fyzické 

mentorství, které Rikitan realizuje radami a drobnými hrami, se k chlapcům dostávají ještě 

dříve, než překročí hranice – odjedou na letní tábor. V tomto bodě bychom mohli Rikitanovo 

působení vidět jako předávání hrdinských predispozic.  

                                                           
36 Campbell, J.: Tisíc tváří hrdiny. Přel. H. Loupová, Praha: Portál, 2000, s. 64 
37 Tamtéž, s. 64. 
38 Foglar, J.: Hoši od Bobří řeky, Brno: Blok, 1969, s. 14. 
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Přesto se v příběhu nachází jeden okamžik, jenž bychom mohli připodobnit právě 

k ochrannému amuletu, který v pohádkách a mytologických příbězích dostávají hrdinové od 

hodných stařečků a moudrých poustevníků: „Kdo z vás si tedy přeje, abychom utvořili takové 

sdružení, v němž by byli samí správní chlapci? Rozmyslete si to dobře!“39 Rikitan chlapcům 

poskytuje sílu tkvící v soudržnosti kolektivu a přátelství. Zároveň svým podpisem na listině 

slibu40 se chlapci zavazují k plnění mravního kodexu, což je další prostředek, kterým jsou 

chlapci vedeni směrem vytyčeným mentorem.   

 

3.1.2.1 Mentorský vzor 

 

Další funkce této mentorské postavy již byla skrze jiné trochu naznačena – jedná se o dokonalý 

obrazný návod, který má hrdina před sebou jako motivační pilíř. Postava mentora vedle účelové 

činnosti podporuje chlapce na cestě za proměnou i samotnou svou přítomností. Cíl hlavního 

hrdiny je dosáhnout co největší podobnosti se svým vzorem a navázat s ním, co nejužší styky. 

Když se mu to podaří, stává se sám nejen hrdinou, ale i vzorovou bytostí, v mnohých případech 

převyšující kvalitou svůj původní předobraz. Na tuto problematiku jsem již narazila při popisu 

tělesných a morálních předpokladů hrdiny a také znovu na ni upozorním v rámci závěrečné 

etapy hrdinovy cesty, přesto bych zde naznačila pár způsobů, jakými se vzor dotýká hlavních 

hrdinů. 

Již v mé práci byla zmíněna postava Ládi Vilemína, který tím, že opouští definitivně prostor 

příběhu (jeho rodina se stěhuje do zahraničí za otcovou prací), si ponechává status dokonalého 

a nedotknutelného vzoru. V jiných případech je počáteční okouzlení nahrazeno postupným 

vystřízlivěním. Uveďme si dva příklady, na kterých, vedle ztráty iluzí, budou znova zvýrazněny 

tělesné atributy potenciálních hrdinů. 

Petr Solnar vidí naději ve zlepšení svých třídních poměrů v příchodu nového chlapce, skauta 

Jiřího Cyrina, který se poprvé na tělocviku „ukázal v krátkých hnědých trenýrkách, jejichž 

barva zpovzdálí splývala s barvou těla. […] Petrovi se Cyrin velmi zamlouval a zdálo se mu, 

že v něm nalezne kamaráda, po němž vždy toužil. Připadal mu najednou jako z jiného světa, 

takový nějaký vznešený a zvláštní.“41 Později se však Cyrin nechává strhnout špatnou třídou a 

ztrácí svoji auru dokonalosti.  

                                                           
39 Tamtéž s. 36. 
40 „Nás dvanáct podepsaných chlapců s Rikitanem v čele si utvořilo sdružení. Slibujeme si v něm věrnost, přátelství 

a oddanost navždy. Nebudeme mezi námi zrádců ani odpadlíků. Budeme stateční, vytrvalí a čestní. Svými podpisy 

tuto úmluvu potvrzujeme.“  (In Foglar, J.: Hoši od bobří řeky, Brno: Blok, 1969, s. 36) 
41 Foglar, J.: Boj o první místo. Praha: Olympia, 1995, s.31-32. 
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Podobným příkladem je i Jiří z románů o Devadesátce. Zpočátku se jedná Mirkův, tj. hlavního 

hrdiny, velký vzor, charakteristický svou zdánlivou nedotknutelností: „Mirek cítí, že by ho 

doopravdy zahanbilo, kdyby se Jiří o něm dozvěděl něco špatného. Jiří je zvláštní chlapík. Jeho 

tvář je tak vážná – a jeho oči se zdají pronikat až do duše. Mirek by byl rád, kdyby sám na 

někoho někdy působil takovým dojmem, jako na něho působí Jiří.“42 Tato nedotknutelnost je 

nakonec prolomena a z chlapců se stanou přátelé. V okamžiku, kdy se Mirek stává osobností 

stejných kvalit jako Jiří, však dotyčný chlapec vystupuje z oddílu a svyzky se přetrhají. Druhý 

díl Devadesátka pokračuje se z velké části dotýká snahy Mirka opět včlenit Jiřího do oddílu a 

vrátit mu status ušlechtilého chlapce. Role jsou nyní obráceny. 

Na předchozích ukázkách si bylo možné povšimnout, že vzorem se zdaleka nestává každý 

mentor, kterého hrdina na své cestě potká. Jedná se vždy o chlapce podobající se věkem 

hlavnímu hrdinovi. Vedle nich stojí mentoři starší, často vedoucí kolektiv chlapců (jmenujme 

znovu Rikitana nebo Tapina z románů o Devadesátce), kteří jednu část své působnosti kvůli 

svému věkovému rozdílu ztrácí. Tím pádem opět narážíme na způsob povzbuzování, kdy cesta 

za hrdinstvím je podpořena zvenčí autorským subjektem – chlapci-mentoři jsou zbavováni aury 

nedosažitelnosti a chlapci-potenciální hrdinové mají větší motivaci a víru sami v sebe 

dosáhnout svého cíle, jehož předobraz mají po celou dobu před sebou. Foglar věkovou hranicí 

také podtrhává svébytnost chlapeckého světa.  

 

3.1.2.2 Distancovanost mentorského vzoru 

 

Pro celistvost výkladu je záhodno upozornit i na příklady, kdy chlapecké vzory nejsou přítomny 

v daném čase vyprávění. Tyto postavy se již v důsledku své nepřítomnosti podobají bájným 

hrdinům. Je zde ale potřeba důrazně podtrhnout fakt, že i tyto postavy jsou věkem a obecnými 

charakterovými předpoklady blízcí aktuálním protagonistům z knihy. Roy, postava 

z Rikitanových vyprávěních v Hoších od Bobří řeky, je také chlapcem. Svým způsobem života 

dospívá v muže již ve čtrnácti letech, je tak hrdinou a vzorem pro Rikitanovy chlapce. Jeho 

predispozice a schopnosti jsou nepopiratelné: „V osmi letech dovedl líčit oka, splétat pasti a 

v desíti letech četl stopy zvěře jako rudoch. Odvaha mu zírala z očí. Nebylo věci, které by se 

bál. Chodil v noci přes močál, kam se pověrčivý Indián neodvážil ani za bílého dne. Byl 

vytrvalý. Vydržel celé hodiny mlčky číhat na zvěř, hladověl často den i noc. A jak dovedné byly 

jeho ruce!“43 Roy se dle pověsti stává zakladatelem lovu třinácti bobříků tím, že se si umíní 

                                                           
42 Foglar, J.: Pod junáckou vlajkou. Praha: Olympia, 1969, s. 35. 
43 Foglar, J.: Hoši od Bobří řeky. Brno: Blok, 1969, s. 45. 
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zaplnit všechny zrezivělé hřeby na půdě bobřími kožešinami: „Konečně však přece jen bylo 

všech třináct hřebíků obsazeno ulovenými bobry a tehdy se Roy začal tajně považovat za 

dospělého muže, ač mu nebylo ještě ani čtrnáct let.“44  

Trochu méně bájná se na první pohled jeví postava Ládi Velebila z knihy Pod junáckou vlajkou, 

který svým nadšením, chováním a dovednostmi dokáže nejen povznést a de facto zachránit klub 

Devadesátky před zánikem v jeho počátcích, ale stává se i vzorem. A to jak pro chlapce 

z minulosti, tak i z přítomnosti, kteří se o něm dovídají opět skrze vyprávění skautského 

vedoucího Tapina. Ačkoli je jasné, že Láďa nežil dávno před dějem knihy, přesto samotný 

způsob Tapinova vyprávění evokuje doby dávné, tajemné a opředené mystikou: „Letošního 

jara tomu bylo přesně jedenáct let, kdy to vlastně všechno začalo,“45 počíná Tapin svůj příběh. 

Za evokaci vzdálenější časové distance může i název kapitoly – Starý příběh. Prostředí, ve 

kterém se pohyboval Láďa a ve kterém se pohybují chlapci je totožné. Přesto se k této postavě 

„historického“ příběhu přistupuje až s náboženskou úctou. V pokračování knihy dokonce 

chlapci podnikají pietní výpravu na vršovické sídliště, aby si připomněli kult této osobnosti. 

Zde je však potřeba zdůraznit, že tuto výpravu organizuje Tapin v důsledku nespokojenosti 

s klubovou činností oddílu. 

Ukazuje se tak, že dalším mocným prostředkem, který vzbuzuje zájem u chlapců je silná 

osobnost, k níž mají obdiv, jak pro její vlastnosti, ale v mnohých případech i pro její časovou 

nedosažitelnost. Ta se však v některých případech slévá se vzdáleností fikčních příběhů, pro 

chlapce lukrativních. Do této bubliny patří v podstatě i Roy, kterého si vymyslel Rikitan. 

Dalším příkladem, který by neměl chybět v chlapeckých vzorech je Velký Jerry - postava 

z kovbojek, na kterou chodí do kina Petr Solnar z Boje o První místo. Jerry sice je už dospělý 

muž v pravém slova smyslu, ale prostředí, ze kterého pochází (samozřejmě spolu s vybranými 

vlastnostmi) mu dávají nad Petrem, díky jeho hrdinským předpokladům, moc vlivu. „Byl to 

bystrý chlapík [Velký Jerry] se zázračným koněm a ještě zázračnější hbitostí ve svých rukou, 

když bylo třeba mluvit koltem. A byl statečný! […] Petr se naopak poctivě snažil. Ze všech sil 

se chtěl stát lepším člověkem. Hlídal se, aby nepronesl ani jediné hrubé a neslušné slovo. Vždyť 

ani jeho Velký Jerry tak nemluvil!“46 

Způsob motivace skrze velkou, silnou osobnost se adekvátně doplňuje již z výše zmíněným 

postupem prostřednictvím her a bodových systémů také často založených na přitažlivosti 

                                                           
44 Tamtéž, s. 45. 
45 Foglar, J.: Pod junáckou vlajkou. Praha: Olympia, 1969. 
46 Foglar, J.: Boj o první místo. Praha: Olympia, 1995, s. 40. 
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dobrodružství s chlapecky líbivou tématikou. Foglar tak dává svým hrdinům v knihách nejedno 

vodítko, pomocí něhož je cesta za hrdinstvím přístupnější a uchopitelnější.  

 

3.2  Překročení prahu aneb počátek dobrodružství 

 

„Dnes však stál na pokraji, pocítil náhle tajemnou touhu jít dál - - přejít ten most a podívat se 

do spleti těch ponurých uliček, o nichž tolik slyšel. Poslechl tu touhu. Vykročil na most a prvním 

krokem, kterým na něm učinil, se začal přibližovat k největšímu dobrodružství, které až dosud 

prožil.“47  

Přechod do cizího světa není pro Foglarovy hrdiny snadný a výše uvedená citace z knihy 

Přístav volá je spíše výjimkou. Přes všechny podmínky, které hrdina musí splnit se dostává 

překročením prahu do nového světa, který se řídí vlastními pravidly. Hrdina se tedy na něj musí 

adaptovat, a posléze z něho vytěžit, co možná nejvíce. Dříve než se na problematiku cizího 

světa podíváme podrobněji, by bylo produktivní zastavit se u fenoménu prahu tohoto světa.   

Campbell ukazuje na přítomnost strážce prahu, tedy bytosti, která střeží svět neznáma. Strážci 

hlídají svět ve všech čtyřech horizontech fyzicky, zároveň ale poukazují na hranice současných 

hrdinových možností a jeho individuální horizont. Udělat krok přes práh a zároveň přemoci 

jeho strážce dokáže jen člověk nadaný odvahou. Obyčejný člověk je přímo pyšný, že se 

pohybuje jen ve vyznačených hranicích. 48 Tím paralelně opět můžeme odkázat k Foglarovým 

hrdinům, kteří nejsou ve svém světě často spokojeni, mají odvahu překročit práh a opustit 

stávající prostředí. 

Ve Foglarových knihách se takřka nesetkáváme se strážci bránící cizí svět. Už vůbec se nejedná 

o postavy představující násilnou hrozbu i nebezpečnou rozkoš, jak uvádí Campbell. Ve své 

knize popisuje, že přemožení strážců je možné jen na základě transcendentního principu, 

něčeho, co nevychází z tělesné síly. Tento princip by bylo možné v některých situacích 

zkonkretizovat jako důvtip a moudrost.  

 

3.2.1 Neviditelný strážce prahu 

 

Ve Foglarových knihách se však takto definovaný a fyzicky přítomný strážce neobjevuje. 

Jediného muže, kterého bychom mohli titulovat takovým strážcem, je hlídač jeskyní v knize 

                                                           
47 Foglar, J.: Přístav volá. Praha: Olympia, 1991, s. 16. 
48 Campbell, J.: Tisíc tváří hrdiny. Přel. H. Loupová , Praha: Portál, 2000, s. 80. 
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Modrá rokle. Chlapci potřebují prokázat jen dobrou fyzickou zdatnost plížení, aby se kolem něj 

dostali do jeskyní, které jsou pouhým předstupněm nového světa – Modré rokle.  

Přestože jsou strážci prahu opravdu výjimečnou záležitostí ve Foglarově mikrosvětě, je patrný 

jiný způsob, kterým jsou cizí světy chráněny. Jak již jsme si povšimli v Modré rokli, chlapci 

musí prokázat jisté fyzické nadání, aby se proplížili kolem hlídače. S překonáváním jeskynních 

prostor se ale nároky stupňují: nesmí spadnout do jezírka, kolem kterého vede pouze jedna úzká 

římsa a musí být opatrní, aby se nepropadli do vyhloubených příkopů. Když překonají nástrahy 

jeskyně, dostávají se teprve do Modré rokle. Ačkoli chlapci posléze naleznou jinou cestu, která 

nevede přes jeskyně, cesta je stejně daleká a vede náročným přírodním terénem.  

Podobných příkladů by bylo možné najít napříč knihami nespočet. Děti z Historie svorné sedmy 

se musí vyšplhat na svůj palouček, cizí svět, přes skalní výstupek: „‚Tady to začíná,‘ pravil pak 

tiše Pavel a ukázal na jakousi skalní stěnu, vysokou asi tři metry. ‚Musíme vylézti nahoru, 

abychom přišli k tomu místu. Zde jsou různé výstupky ve skále, po nichž se tam snadno 

dostaneme.‘ Nebylo to ale tak snadné, jak řekl. Sám již stěnu znal a dostal se nahoru poměrně 

snadno. Ostatní se však pořádně musili namáhati.“49  

Ještě nedostupnější je poté Jezerní kotlina, kterou čistě náhodou objeví Pavel Zeman, když se 

chce ukrýt před svým výchozím světem. Zde se můžeme ještě zřetelněji přesvědčit o 

nepřístupnosti pohodlným a bojácným chlapcům. „Chvílemi se prodíral hustými křovisky, 

někdy tak pichlavými a neproniknutelnými, že už by se málem raději vrátil. Ale nevzdal se. […] 

Pavel nemohl vpřed, leda by šel vodou. Zkoušel cestu jinudy a objevil na pravé skalní stěně. To 

bych nesměl být Zeman, kdybych se vrátil, pomyslel si pyšně. Musím vpřed za každou cenu! 

[…] Vyvrácený strom ležel přes propast tak, že značnou částí svého pně spočíval na protější 

skalní stěně […] Pohyboval se po kmenu poposedáváním, až se dostal doprostřed propasti. 

Hlava se mu zamotala a srdce prudčeji zabušilo, když pohlédl dolů. Podezřívavě se držel kmene. 

Ale kmen byl pevný a zcela bezpečný. Pavel se tak dostal na druhou stranu.“50  

V případech cizího světa jako přírodního prostředí je tento svět chráněn nedostupností: 

prostorovou distancí, náročností cesty, ale i skrytostí před okolním světem. V městských 

světech pak vystupuje do popředí hlavně tajemnost, jejíž překonání vyžaduje odvahu, a ještě 

výrazněji vzdálenost. Lojza se Standou jezdí v Pokladu Černého delfína do turistického oddílu 

v Radlicích až z Vinohrad. Jindra Sochor při svém útěku z domova sedá na tramvaj, protože 

                                                           
49 Foglar, J.: Historie svorné sedmy. Praha: Nakladatelství Jan Kobes, 1940, s. 12-13. 
50 Foglar, J.: Chata v jezerní kotlině. Praha: Olympia, 1988, s. 27-28. 
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„pěšky by z domova daleko neutekl, ale tramvaj ho může zavést na kilometry cesty od toho 

všeho.“51 

V Dobrodružství v Zemi Nikoho se zdá v tomto ohledu až přímo extrémní případ putování 

Vincka a Vládi kombinující městské i přírodní prostředí. Chlapci musí absolvovat cestu 

elektrikou, která vede až na předměstí a pak sedm stanic příměstským autobusem. Zde se musí 

vydrápat do strmého kopce, aby konečně dorazili do opuštěného vápencového lomu, který si 

chlapci pojmenují jako Zemi Nikoho.  

Jak tedy bylo zřetelně demonstrováno, cizí svět není chráněn strážcem, kterého by musel hrdina 

přemoci odpoutáním se od smyslového světa, ale je chráněn svou nedosažitelností a 

exkluzivností. Hrdina musí prokázat fyzickou zdatnost, což je de facto vlastnost, které na 

tradiční strážce neplatí, a vůli-odvahu, která zprostředkovává opuštění dosavadního způsobu 

života.  

Pokud se zpět vrátíme k úvodní citaci tohoto oddílu, i Přístavní čtvrť je proslulá svou 

výlučností, neboli distancí od ostatních částí města, už jen proto, že je od zbytku města oddělena 

třemi řekami. Most je tak jediné pojítko s výchozím světem a hrdina musí prokázat svou vůli a 

překonat strach z neznámé temné čtvrti.  

Zaměřme se ale ještě na začátek této příznačné kapitoly s názvem První cesta do Přístavní 

čtvrti: „Vzrušení jarních dnů dostoupilo vrcholu a nyní se vše uklidňovalo. Ledy z řeky byly již 

pryč. Slunce teď značně hřálo.“52 Doprovodné signály jarního počasí korelují s prvním 

překročením prahu a obecně s aktivizací a změnou v životě Foglarových hrdinů. Proto bych  

v následující kapitole zkusila trochu zevrubněji postihnout právě tento vztah, který považuji 

opět za charakteristický, ale hlavně zajímavý pro Foglarovu tvorbu. 

 

3.2.2 Jaro a role ročních období ve Foglarově narativu 

 

Pokud nahlédneme do Slovníku současného jazyka českého, dobereme se k základním 

významům, které sebou substantivum jaro v české slovní zásobě nese. V první řadě se jedná o 

roční období53 v naší společnosti pevně vymezené (21. březen – 20. červen), v přeneseném 

významu je jaro posléze spojováno se svěžestí, mládím a obrozením. Foglar dokáže využít 

                                                           
51 Foglar, J.: Tajemná Řásnovka. Praha: Praha: Olympia, 1997, s. 5. 
52 Foglar, J.: Přístav volá. Praha: Olympia, 1991, s. 14. 
53 Za druhé se pak jedná o vnímání jara jako mezníku roku. Běžně se tak toto roční období užívá i jako 

pojmenování delšího časového úseku. Celý rok označíme pouze jedním obdobím. Tento význam není 

produktivní u Foglara rozebírat, protože se děje knih odehrávají zpravidla během krátkého období – zhruba 

jednoho roku. 
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přímočarý i zprostředkovaný význam, sepnout je s příběhem a vypůjčit si je pro své cíle. 

Nejlepší představu opět získáme, když projevy jara (a vůbec ročních dob) budou popsány přímo 

na příkladech. Tentokrát budou pasáže delšího rozsahu, a to zejména kvůli široké škále poloh, 

kterými Foglar na jaro a vůbec na přírodu nahlíží. Za povšimnutí stojí i úhly pohledu, jimiž 

autor představuje kýžené okamžiky čtenáři: na jedné straně očima chlapců a jejich činností 

spjaté s jarem, a na druhé jako milovník a velký obdivovatel přírody. 

V Hoších od Bobří řeky je počátek příběhu datován zcela přesně: pátek 13. března. V tento den 

se hlavní hrdinové, Jiří a Vilík, poprvé setkávají s Rikitanem. Ještě pár dní ale trvá, než je 

zasvětí do svých plánů. Zlomový okamžik přichází právě s rozpukem jara. Na příchod jara je 

zde upozorňováno kontinuálně a s předstihem před událostí: „Byl takový divný, tajuplný večer 

s předzvěstí jara – a oběma chlapcům se zdálo, že tam někde daleko, kam plují ty barevné 

mraky, tam někde že je něco krásného a že to to volá na ně…“54  

Během následujících dní už se prostředí probouzí naplno. Můžeme to pozorovat na chování 

chlapců ze Staré čtvrti, kdy „vyměňovali kvapem teplé zimní obleky a čepice za pouhý svetr, 

rádiovku a krátké kalhoty. V ulicích se objevila jejich nahá kolena.“55  

Ale i sledovat na okolním projevu přírody a vůbec podmanivému, smyslovému a názornému 

vylíčení atmosféry, ze které jsou cítit nová očekávání: „A jak krásné a kouzelné bylo jaro toho 

roku! Vlaštovky přilétly skoro o dva týdny dříve než jindy a v podstřeší opravovaly i stavěly svá 

hnízda. Vzduch byl těžký, vonný a plný neznámého kouzla. Ze sadů a zahrad voněla čerstvá 

zem. Vše bylo v jarním sluníčku tak jiskřivé a jásavé, až oči bolely. Lidé se usmívali. […] Na 

řece se hnuly ledy a rackové nad nimi kroužili a křičeli. Vrabci cvrlikali k ohluchnutí. Podivné 

vzrušení ovládlo celý kraj. A Vilík s Jirkou chodili v tom jarním vzduchu jako zmámení.“56 

V takovýto podobný jarní den se vrací Rikitan a poprvé hochy učí házet lasem, což je pouhý 

počátek celého dobrodružství.  

Jak je z úryvků patrné, s příchodem jara bývá ztotožňován nejen klíčový okamžik překročení 

prahu, ale i volání dobrodružství. Bylo zde vylíčeno jako nutkavá touha pramenící, i vedle výše 

uvedených podnětů (viz kapitola Výchozí prostředí, s. 19-22), i z okolní atmosféry jara a 

s sebou přinášejícího náboje. Míra zdání zásahu jara do rozhodování chlapců působí opět různě 

silně. V některých případech se zdá být iniciátorem a přímým působitelem na rozhodnutí, jindy 

jakoby mimochodem doprovází nové činy chlapců. Je ale důležité akcentovat, že v těchto 

případech příroda přímo koreluje s dějem i s cítěním chlapců. Opět si uveďme příklady. 

                                                           
54 Foglar,J.: Hoši od Bobří řeky. Brno: Blok, 1969. s. 15. 
55 Tamtéž, s. 15. 
56 Tamtéž, s. 15-16. 
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3.2.2.1 Jaro v dominantní roli iniciátora 

 

Petr Solnar se s jarem aktivizuje, je to přímý podnět ke změně. Jaro chlapce prostupuje přímo 

tělesně a opět v něm nechává bohaté, smyslově pociťované zážitky. Jaro zde dostává podobu 

fyzické uchopitelnosti: „Vzrušení bylo větší a větší a letos zjara dosáhlo vrcholu. […] Jaro 

hučelo krajem. Opravdu hučelo! Až si Petr později vzpomene na tu dobu, vždy se v těch 

vzpomínkách povědomě ozýval vzrušený hukot. Byla to třeštící hejna racků, byly to vlažné jarní 

větry na otevřených pláních a ve zpívajících komínech i rachotící okapy střech […] Tam někde 

daleko zpívalo jaro. A Petr cítil to jaro i v sobě. Slyšel jeho píseň a rozuměl jí. Skládala se jen 

ze dvou tónů, chvějícím se něčím tajemným a neznámým a obsahujících v sobě předtuchu 

mnoha věcí.“57  

Také Dennymu Santarovi v Modré rokli vlije jaro do žil novou energii a odvahu, poté co je mu 

odstraněna sádra po těžkém úrazu páteře. Denny v okamžiku uzdravení, jenž se překrývá 

s příchodem jara, pocítí ničím nepodložené nutkání vrátit se právě do míst, kde mu bylo zranění 

způsobeno – do nové čtvrti.  

V těchto případech tedy jarní probuzení okolního prostředí má přímý dopad i na hlavního 

hrdinu. Hrdinův popud k překročení prahu tak pochází z jeho nejbližšího okolí a cyklus roku je 

na něj přímo vázán. Jaro se svou charakteristikou obrody a vzkříšení stojí v centru dění – 

s jarem totiž přichází nová odvaha překonávat hranice a vydávat se za dobrodružstvím. 

 

3.2.2.2 Jaro v doprovodné submisivní roli  

 

Při čtení knih můžeme ale narazit i na případy, kdy se cykličnost přírody dostává do submisivní 

pozice, ustupuje do pozadí a podřizuje se osudům hrdinů. Jaro a ostatní roční období tak nestojí 

přímo za iniciací dobrodružství, ale dokresluje pouze děj. V těchto případech jaro doprovází 

šťastné okamžiky a náhodné, ale podstatné dějové posuny. Ty se neodvíjejí ve své podstatě 

z nevysvětlitelných nutkání a podvědomích tuch hlavního hrdiny.  

Mirek se v pokračování o Devadesátce stává doslova „nejšťastnějším člověkem“, poté co se do 

klubu navrací jeho dávný přítel a mentor Jiří. S příchodem Jiřího se také obnovuje stagnující 

klubový život, a to vše se děje pod záštitou prvních jarních dnů: „Keře v sadech počaly rašit. 

Veliká vrba na dvorečku, kde byla klubovna Devadesátky, počala znenáhla zelenat. […] Za 

                                                           
57 Foglar, J.: Boj o první místo. Praha: Olympia, s. 44-45. 
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okny v klubovně se ocitly dřevěné truhlíky se zasázenými fazolemi. […] Hoj – to byly radostné 

jarní dny, které Mirkovi teď nadešly! Družina byla nadšená do každé práce. A svorná a 

pevná!“58  

Pozoruhodným příkladem je prudké narušení příchodu jara vpádem Nepřítele ve Strachu nad 

Bobří řekou: „V potůčcích a říčkách za městem hučela zelenavá průzračná voda z tajícího ledu 

a sněhu. Někde už rozkvétaly podléžky a sasanky. I fialky hoši objevili mezi loňskými zvadlým 

listím na krajích lesa, kde byla jejich Rokle úmluvy. […] Celá Stará čtvrť tonula v jiskřivé 

sluneční záři. Pestrobarevné kuličky se kutálely na každém nedlážděném plácku a ostře zelené 

či fialové káči se točily pod bičíky chlapců a děvčat. Jaro – jaro – jaro bylo zde všude, náhle a 

ve všem. Tak to ale zdánlivě vypadalo […] Nic se zatím nedělo, co by mělo narušit jejich radost 

z jara, druhého jara Hochů od Bobří řeky. Až na ten den! Ten hrozný den se svou tak náhlou 

nečekanou sněhovou metelicí, ten byl i pro ně začátkem všeho zlého! […] Za hrozné sněhové 

vánice se přes pohraniční hory převalily hordy nepřátelské armády a rozsévaly zkázu, smrt, 

neštěstí pro mnohé lidi – nevyhnulo se to ani Hochům od Bobří řeky. Jaro jako by náhle 

nebylo!59  

 

3.2.2.3 Role ostatních ročních období 

 

Tak jako jaro a slunné počasí doprovází a předznamenává pozitivní okamžiky a nové začátky, 

tak naopak zimní počasí (všimněme si výše zmíněné metelice), stejně jako zimní období vůbec 

s sebou v mnohých případech nese stagnaci, bolestná zjištění a kritické okamžiky. Opět 

upozorňuji na Dannyho Santara, který utrpí v zimě úraz na bruslích. V Tajemné Řásnovce 

Jindra Sochor se svým klubem ztrácí čest a důvěru obyvatel domu, jehož podkroví používají 

jako klubovnu, právě s příchodem lednových mrazů. Opět se můžeme obrátit i k Petrovi 

Solnarovi z Boje o první místo, jenž v zimě odhalí pravý charakter tolik obdivovaného skauta 

a nového spolužáka Cyrina. A je právě prosinec, když dojde k rozhádání dvou dobrých přátel, 

Standy a Lojzka, po neúspěšné výpravě za ukradenou kronikou klubu v Pokladu Černého 

delfína.  

Léto a podzim jsou pak v knize znázorněny jako dvě přechodná období. Léto reprezentuje 

dovršení započaté aktivizace a nových začátků, které sebou nese jaro. Hrdinové se vydávají na 

tábory a vyrážejí z měst do přírody. Tyto několikatýdenní pobyty v civilizací 

nezasažené přírodě jsou vyvrcholením celého příběhu, katarzí dotýkajících se všech postav, ale 

                                                           
58 Foglar, J.: Devadesátka pokračuje. Praha: Olympia, 1991, s. 93. 
59 Foglar, J: Strach nad Bobří řekou. Praha: Olympia, 1990, s. 7-8. 
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konec hrdinovy cesty. Knihy obvykle obdobím léta i končí. V některých případech však vůbec 

není letní období zmapováno a děje probíhají od podzimu do jara (Když Duben přichází a 

Dobrodružství v Zemi Nikoho).  

Trochu specifické je pak léto Jiřího Dražana, které je doprovázeno zpytováním svědomí a 

touhou omluvit se Láďovi Vilemínovi, jemuž ublížil. Podaří se mu ho však kontaktovat až na 

jaře následujícího roku. Odlišnost tohoto léta od těch foglarovsky klasických je patrný i 

v odlišnosti prostředí, chlapec tráví prázdniny na vesnici, jež u Foglara netvoří protiklad 

k městu, jak je tomu v mnohých jiných literárních dílech. Jako literární prostor se tam vyskytuje 

marginálně. 

Podzim je pak analogicky předznamením krize, která vrcholí v zimě. V Chatě v jezerní kotlině 

Ludva Grygar s nástupem podzimu opouští svého přítele Pavla Zemana, začíná se chovat 

dospěle, a posléze i kouřit. Tento zlozvyk vede po velmi krátké době k otravě nikotinem a 

Ludva je hospitalizován a málem zemře. Celou zimu však musí zůstat v nemocnici. Paralelně 

s ním umírá i postava šíleného muže Derneta.  

V Strachu nad Bobří řekou také přichází smrt nebo její těsná blízkost právě v zimě. Stopař, 

Vilík a Jirka podnikají nebezpečnou výpravu pro Nepřítelem zabavené táborové propriety, za 

což hrozí trest smrti. Smrt, napojená na zimu, zapadá do lidského koloběhu žití spjaté 

ilustrativně s přírodou a jejím koloběhem. 

Domnívám se, že již bylo dostatečně naznačeno, jak funguje střídání ročních období a jak je 

akcentace jejich přítomnosti důležitá pro uvědomění si hloubky obrazu vyprávěného příběhu. 

Jaro se ukázalo jako nejdůležitějším ročním obdobím v otázce hrdinova putování a obraznost a 

hmatatelnost některých obrazů je minimálně působivá. Hrdinův počáteční krok je 

prostřednictvím přírodních motivů přímo oslavován a monumentalizován.  

Přece jen bych zde ještě předestřela jednu úlohu jara, která se ale spíš váže k finální fázi 

hrdinovy cesty a v mé práci na ni ještě dojde řada. Jedná se o ztotožnění jara s mládím jako 

takovým. To je podstatně odlišné od jara spojené s momentálním rozpoložením ducha a jeho 

aktivizací, o nichž si bylo možné udělat představu na vyčerpávajících příkladech výše.  
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3.3 Pohyb v druhém světě aneb vyjednávání pozic 

 

V okamžiku překročení prahu, se hrdina dostává do nového světa, který se řídí vlastními, 

odlišnými pravidly. V nové etapě iniciace se hrdina musí adaptovat na nové prostředí60 a jeho 

mechanismy, pokud se chce v tomto světě orientovat, angažovat se v něm, ba co víc – vyzískat 

trofej užitečnou pro svůj výchozí svět. Hrdina vstoupí do „snové krajiny podivně proměnlivých 

a dvojznačných tvarů, kde musí překonat řadu zkoušek“.61  

Tato etapa hrdinovy cesty je pro čtenáře (popřípadě diváka nebo posluchače) zdaleka 

nejatraktivnější. Jsou vyprávěny příběhy střídavých úspěchů a selhání. Jsou líčeny střety s 

nepřáteli, a naopak spojenectví s hrdinovými pomocníky a podporovateli. Postavy a síly stojící 

na straně hrdiny se v některých případech mohou pohybovat nad konkrétním světem a 

vstupovat do něj jen skrze podporu hrdiny (kouzla anebo bohové). Hrdinovým hlavním cílem 

je překonat veškeré překážky kladené mu pod nohy v novém světě jeho nepřáteli, aby mohl 

dorazit na krajní bod svého cyklického putování a získal artefakt nebo atribut, kterým by mohl 

obohatit svůj současný svět.  

Tato etapa se vyskytuje i ve Foglarových románech. Následující část bych ráda věnovala 

vedlejším postavám, které utvářejí hrdinův nový svět.  

Hrdina se obecně začleňuje do uskupení, konkrétně do nějakého klubu, oddílu anebo 

nerozbitného přátelství (získává podporu pomocníků). Prostřednictvím postavy mentora, o 

kterém bylo poreferováno již výše (viz kapitola Duševní mentor, s. 23-27), se do knih 

v realistické podobě promítá i aspekt božského či magického zásahu. Pomocníci jsou 

nepostradatelní v novém světě, chlapcům je však vyprávěním povoleno za hranice prahu 

přenést maximálně jednoho přítele.62 Téma přátelství a spojenectví bylo z velké části 

podchyceno výše a také se k němu vrátím i později. Nicméně bych se teď chtěla zmínit o 

jednom specifickém druhu spojenců, a to o pomocnících z řad dospělých.  

 

 

 

                                                           
60 Ale jak poznamenává Campbell, nově objevený svět není zcela odlišný od výchozího. Mechanismy, ač se 

zdají být neznámé, jsou hrdinovi povědomé a podivně blízké (In Campbell, , J.: Tisíc tváří hrdiny. Praha: Portál, 

2000, s. 222). Na základě zkušeností s  výchozím světem se také zvyšuje pravděpodobnost hrdinova úspěchu. 
61 Campbell, J.: Tisíc tváří hrdiny. Přel. H. Lupová, Praha: Portál, 2000, s. 95.  
62 Vláďa si vybírá Vincka na cestě do tajemného dolu v Dobrodružství v Zemi Nikoho, tak jako Standa společně 

se svým nejlepším kamarádem Lojzkem vstupují do turistického oddílu v Pokladu Černého delfína. Vilík a Jirka 

jsou osloveni Rikitanem ve stejnou chvíli se tak stávají součástí nového světa zinscenovaného Rikitanem v 

Hoších od Bobří řeky. 
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3.3.1 Pomocníci z řad dospělých 

 

Znovu zde připomínám, že jedním ze základních znaků foglarovského narativu je 

nedotknutelnost a svébytnost chlapeckého světa. Dospělý věk je zde líčen jako období starostí 

a vůbec vzbuzuje pocity spíše negativní, protože je svázán s takovými aktivitami jako kouření, 

sprostá mluva, ale i erotické choutky63. Podobně jsou vylíčeni i dospělí protagonisté žijící 

v tomto špatném světě, tudíž jsou protivní, zlomyslní (oblíbenými autorovými postavami jsou 

staré slídivé sousedky-drbny, které donáší na veškeré chlapecké mravní delikty). Co je poté 

hlavní, nemají pochopení pro dětský svět a všechny sebemenší přestupky tvrdě odsuzují bez 

ověření faktů. V Historii svorné sedmy naplňuje tento popis majitel pavlačového domu U 

grošáka, pan Fouska, který se rozhodne děti z domu vystrnadit: „Někdo zkrátka zase rozbil na 

červené pavlači okno. […] Jistojistě, docela určitě to udělaly děti. Jen ony měly ve zvyku chodit 

po pavlačích s koloběžkami, přes záda hozenými. A ničím tak snadno, a tak pohodlně nevyrazíte 

okno jako koloběžkou přes ramena přehozenou, dokazovala hašteřivě paní Skorkovská. A 

můžeme prozraditi, že paní Skorkovská byla, vždy považována za jekéhosi detektiva domu „U 

grošáka“. A vůbec: Vším, co se kdy nepříjemného přihodilo v tomto zvláštním domě na okraji 

města, vždycky byly vinny děti. Nacákaná voda u vodovodů a rozšlapaná po chodbách byla vždy 

jejich dílem. (Kdežpak, aby to udělali dospělí!) Bouchání dveřmi, zabitý kocour, pověšený za 

kožich na věšák, u dveří staré Málkové, křik a dupání […] rozbitá okna, poškrábané zdi, hanlivé 

nápisy a sousedech, dřívkem zastrčené petlice u dveří […] – všecinko bylo dílem tohoto 

dětského nárůdku.“64 

Světlými výjimkami v tomto negativně vykresleném světě jsou pak maminky, občas i s otci, 

oddíloví vedoucí (mentoři), a což je zajímavé i učitelé. Jejich prostupnost oběma světy, a tudíž 

intenzivní pracovní styky s dětmi je činí chápavými a schopnými porozumět dětskému myšlení. 

Navíc dělají prostředníka právě mezi těmito dvěma prostory, na které chlapečtí hrdinové 

vzhledem ke svému postavení nestačí (jako příklad uvádím profesora Holase, jenž Jindrovi 

Sochorovi pomůže částečně vyřešit svízelnou situaci domluvou s tyranským otcem).  

                                                           
63 Je pravdou, že na tuto „neřest“ naráží Foglar okrajově. V knize Když Duben přichází student Eckrt rozdává 

pornografické obrázky ve třídě, a takto na ně reaguje nejvzornější hoch ve třídě, Fanek Jelínek: „ Ten [Fanek] je 

vzal do ruky, vrhl na ně nechápavý pohled, pak prudce strnul a odhodil je na zem tak, jako odhazujeme něco 

strašného, čeho se štítíme. Fanek se začervenal až po kořínky svých světlých vlasů, pohlédl hněvivě na Eckrta 

[…].“  (In Foglar, J.: Když Duben přichází. Praha: Olympia, 1991, s. 50). Nicméně na erotiku také narážíme 

v podobě vztahové přitažlivosti jako rozptylující prvek odvádějící chlapce od oddílových aktivit a 

sebezdokonalování. 
64 Foglar, J.: Historie svorné sedmy. Praha: Jan Kobes, 1940, s. 5-6. 



                                                        Tereza Poláková, Mýtus a chlapectví: Postavy v díle Jaroslava Foglara 

36 

 

Základním předpokladem těchto chápavých dospělých, a zároveň pomocníků, se tedy stává 

schopnost nikdy nezapomenout na své dětství. Snad nejvíc demonstrativně můžeme pozorovat 

toto uvědomění v postavě prodavače sportovního vybavení v knize Modrá rokle, jenž chlapcům 

poskytne velkou slevu na nafukovací čluny, a navíc jim zajistí práci, díky níž si mohou na nový 

člun vydělat. Kapitola, ze které odcituji, má příznačný název: Muž se zlatým srdcem. Pan Hejrejt 

byl za svého mládí také součástí chlapeckého klubu. Na základě zklamání z dospělého chování 

se však rozhodne společně se svými přáteli složit slib: „ ‚ […] Složíme slavnostní slib, že až 

budeme dospělí, tak budeme pomáhat mládeži všude, kde se nám naskytne příležitost, a že 

nebudeme takoví jako všichni ti dospěláci, se kterými jsme se při hledání klubovny setkali! 

Podali jsme si ruce – a ten slib jsme přijali jako posvátný závazek, který nikdy neporušíme!‘“65 

Akt slibu je zpečetěn červenou svíčkou, kterou si stále se scházející dospělí zapalují na svých 

posezeních. 

Tento typ hrdinových podporovatelů z okruhu dospělých je nedocenitelným typem pomoci, 

právě z důvodu pochopení mechanismu světa, pro chlapce tolik odlišného. Svět dospělých tvoří 

svébytný opoziční prostor k tomu dětskému, přesto ale může výrazně zasáhnout do jeho 

principů právě svou nadřazeností a neomezenou mocí. Existence kladných dospělých 

protagonistů není důležitá jen z hlediska rovnováhy rozložení špatných a dobrých tendencí, ale 

zároveň tímto prvkem Foglar ospravedlňuje nadřazené postavení dospělých a zavdává legitimní 

důvod k respektu z dětské strany. 

Otázka dospělého světa by si jistě zasloužila podrobnější analýzu. Na tu však v této práci není 

již prostor, a proto bych se nyní úžeji zaměřila na opačný pól problematiky postav světa za 

prahem. 

 

3.3.2 Nepřátelé 

 

Hrdinovým úkolem je bojovat proti svým nepřátelům. Stejně jako Foglarův hrdina se i jeho 

nepřátelé paralelně uskupují do podobných skupin. Ty jsou charakteristické jedním 

dominantním chlapcem, jenž manipuluje se svým okolím a svými nohsledy v neprospěch právě 

hrdiny. Úkolem hrdiny je nepřátelskou skupinu porazit a vydobýt si nad ní morální převahu, 

kterou znatelně pocítí i okolí. Zde bych zdůraznila fakt všepřítomnosti antihrdinů, nacházejí se 

totiž jak v novém, tak i výchozím světě. Zkušenosti nabité po překročení prahu, tak vedou 

k zneškodnění nepřítele v rovině výchozí. 

                                                           
65 Foglar, J.: Modrá rokle. Praha: Olympia, 1995, s. 92. 
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Základním předpokladem k tomuto činu je však samotné rozpoznání nepřítele a vzbouření se 

proti jeho dominantnímu vlivu. Odhalení nepřítele je problémem, který hrdinovi nedělá až na 

výjimku66 potíže. Hlavní postava identifikuje zápornou postavu již podle jeho 

charakteristických vlastností. Zcela typicky se projevuje již zmíněnou tendencí budovat si 

autoritu prostřednictvím ponižování slabších chlapců a jejich manipulací. S takovým tyranem 

Rudou Lorencem se potýká Petr Solnar (Boj o první místo). Proti jinému, Otovi Šperkovi, se 

obrňuje Jiří Dražan (Přístav volá). Neustálé trable podobného základu má i Mirek Trojan, 

kterého nejprve vydírá jeho bývalý kumpán Ondra dřívějšími Mirkovými nečestnými úmysly 

se skautským oddílem, podruhé listinou s Mirkovým podpisem (Pod junáckou vlajkou, 

Devadesátka pokračuje). Všichni zmínění pocházejí z původního hrdinova světa, přesto 

chlapcům komplikují jejich života i ve světě za prahem. Celá obrana proti tomuto druhu 

nepřítele tkví v morální obrněnosti a vymaněním zpod jejich vlivu, výjimečně přechytračením 

(Mirek nalézá úpis na ukrytém místě). Tyto schopnosti se u hrdiny vyvinou až po zkušenosti 

s dobrodružstvím v cizím světě. 

 

3.3.2.1 Důležitost pojmenování 

 

K zápornosti protagonistů nás vede i pojmenování skupinek, do kterých se seskupují. Názvy 

odkazují k jejich způsobu života a mají vyvolat respekt. Setkáváme se s takovými označeními 

jako Zelené vesty (trampové žijící na hranicích zákona svým zlodějským způsobem života 

v Dobrodružství v Zemi Nikoho), Stepní vlci (Poklad Černého delfína), Přístavní povaleči 

(Strach nad bobří řekou), pracovní označení Michalova banda (Přístav volá), Eckrtovci 

(dostávají opět jméno podle hlavního tyrana z knihy Když duben přichází), zabíječi (skupinka 

chlapců ve třídě Petra Solnara v Boji o první místo, jejichž otcové pracují na městských jatkách 

a kteří se také vyžívají ve fyzickém násilí).  

Proti nim stojí uskupení dobrá: Saturn (Modrá rokle), Svorná sedma (Historie svorné sedmy) 

nebo skautské oddíly, které ale nemají příznačnou přezdívku. Trefný příklad, reflektující 

důležitost pojmenování klubu, nacházíme v knize Tajemná Řásnovka.  Jindra se již regulérně 

pohybuje v této tajemné čtvrti. Dokonce je přizván do nového klubu, kde se střetává s jeho 

                                                           
66 Touto výjimkou je soupeření s tajemným spolkem Tarantule v Chatě v Jezerní kotlině, který zpočátku hlavním 

hrdinům jen vyhrožuje prostřednictvím dopisů. Tento jedinečný případ však neznačí, že by hrdina nedokázal 

nepřítele rozpoznat, kdyby ho viděl osobně. Pavel to dokonce pocítí již při prvním setkání s jejich vedoucím 

Lojzou Rejzkem: „Zezadu mu [Lojzek] podrazil nohu, Pavel silně klopýtl. Chlapci se vděčně, poslušně 

rozchechtali. Vše, co udělal Lojza, bylo přece obdivuhodné, správné a k smíchu.“ (Foglar, J.: Chata v jezerní 

kotlině. Praha: Olympia, 1988, s. 23.). 
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prozatímním vůdcem Vildou právě u výběru jména klubu: „, Jako název navrhuji Goliáš!‘ 

pravil pak dále Vilda.“67 

 Jelikož se však jedná o jiný významný sportovní klub v Řásnovce, ostatní členové nesouhlasí: 

„ ‚Ale vždyť se to bude plést, Vildo!‘ odvážil se namítnout Míra. ‚Podívej se: Budeme mít třeba 

někde vývěsní skříňku s nápisem Klub Goliáš a lidé si budou myslet, že je to skříňka toho 

opravdového klubu!‘“68  

Pak do diskuze zasahuje i Jindra: „ ‚Tak když se nemůžeme dohodnout, já vám poradím: dejme 

klubu název podle hlavního účelu, který by náš klub měl mít.‘ ‚A jaký je účel, myslíš, že to je?‘ 

zeptal se Vilda jízlivě. ‚Hodně jsem o tom přemýšlel,‘ pokračoval Jindra, ‚a hlavní účel našeho 

klubu vidím v tom, že budeme klukům a děvčatům z celé Řasnovky vzorem! […] Máme a 

chceme být ochránci všeho správného, dobrého a pěkného. Dejme tedy našemu klubu jméno 

Stráž Řásnovky!‘“ 69  

Tento návrh sklidí úspěch u všech chlapců, vyjma samotného Vildy, který jako výrazná 

dominantní osobnost sobeckého tyrana, není schopná akceptovat cizí názory. Chabě přichází 

ještě s jedním návrhem: „‚Ale nic, nic. Žádná Stráž Řásnovky! To nic není! […] V názvu klubu 

má být přece vždycky nějaká síla, odvaha nebo takového něco […], tak dáme jméno jiné […]! 

A už vím jaké: Toreador! […] ‚Ale my přece nebudeme nikdy zápasit s býky!‘ opovržlivě se 

usmál Ríša. Bylo zřejmé, že ani jemu, ani Mírovi se název Toreador také vůbec nelíbil.“70 Vilda 

se nezmění a pro neshody s Jindrou z klubu odchází, a právě Jindra je jeho nový vedoucí. 

Někdy mají symbolická jména i jednotlivé postavy, jež odkazují k jejich vlastnostem. Již 

zmíněný Ota Šperk je nejbohatší člověk z celé Jiřího školy (Přístav volá), do níž se nechává 

vozit autem. Okruh svých kumpánů získává uplácením. Luborův spolužák, jenž si vysloužil 

přezdívku Opičák Denk, je popisován jako příklad hloupého člověka, kterému rodiče od útlého 

mládí dávali pít pivo (Když Duben přichází). Příkladem za všechny je však kolaborant ze 

Strachu nad Bobří řekou, jehož jméno je Zinek Greizlinger71, známý jako Udavač. Foglarovou 

aluzí de facto na sebe sama je klub Ontario z knihy Dobrodružství v Zemi Nikoho, jehož členové 

přímo napodobují klub Rychlých šípů a sebevědomě se k tomu hlásí: „Dokonce se i barevně 

oblékali, jak Rychlé šípy znázorňovaly kresby v časopisech – a když byli sami mezi sebou, říkali 

                                                           
67 Foglar, J.: Tajemná Řásnovka. Praha: Olympia, 1997, s. 43. 
68 Tamtéž, s. 43. 
69 Tamtéž s. 44. 
70 Tamtéž s. 44. 
71 V tomto kontextu si neodpustím upozornění na Foglarovo ztvárnění okupačních reálií, jež byly pro knihu 

očividnou inspirací. Greizlinger je členem uskupení Prapor (podle fašistické československého politického hnutí 

Vlajka).  
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si i jejich jmény! Nejstarší z nich Milan Virkl byl pak Mirkem Dušínem, Jenda Bičík Jarkou 

Metelkou – a byli tu i Jindra Hojer, Rychlonožka a Červenáček!“72 

Zmapováním hrdinových nepřátel získáme informace i o samém hrdinovy: právě jeho 

vymezením vůči nim. Nejen že se tak protivník distancuje sám, protože se nedokáže smířit 

s přítomností hrdiny a snaží se ho zničit, popřípadě převést pod svůj vliv, ale také svým 

charakterem, který je příznačný pro „zbytečné“ a hrubé chlapce, jejichž problematiku jsem 

naznačila už na začátku (viz s. 14 a 15). Vydělení hrdinů je tu průhledné a schematické, a proto 

dobře srozumitelné a efektně působící na nejširší čtenářské vrstvy. 

Záporné postavy jsou také hlavními iniciátory kladení překážek pod nohy hlavnímu hrdinovi, 

tudíž inhibitorem všech dobrodružství. Ty zde vypisovat nebudu, jednak protože byly a budou 

nastíněny v průběhu mé práce, a jednak protože si myslím, že nejsou pro mytologický koncept 

hrdiny tolik podstatné.  

 

3.3.3 Archetypy centrálního prostoru 

 

Místo toho se trochu důkladněji podíváme na prostory, které se ukrývají za prahem výchozího 

světa. Už jen samotný způsob vylíčení těchto prostor signalizuje jejich výjimečnost, což vede 

až k jejich povýšení na posvátné místo. Ačkoli se jedná o místa v našem světě běžná, 

Foglarovou optikou získávají zcela nový rozměr. Tento náhled na prostor je sice individuálně 

pojímán otevřenýma očima citlivých chlapců, vypravěč příběhu se však ztotožňuje s jejich 

vnímáním a představuje čtenáři centrální prostory narativu subjektivně. Zároveň však natolik 

sugestivně, že je recipient vnímá jako obecnou platnost. 

„Ten kdo proniká z jednoho místa do druhého, uskutečňuje tuto cestu ve svém nitru, místo 

profánní se mění v sakrální na základě jeho duchovního rozpoložení, proměny jeho vnímání,“73 

jak předestírá Daniela Hodrová. Dále svůj koncept sakrálního místa rozvíjí v termín „místo 

s tajemstvím“. Jedná se o místa, která v sobě nesou vzpomínky lidí a jejich příběhy. Místo 

s tajemstvím je „místem individuální lidské zkušenosti.“74 Profánní místa proti tomu by bylo 

možné charakterizovat jako místo kolektivní, místo probíhajícího dialogu. Místem 

s tajemstvím, vyznačující se monologem, tak může v některých případech být samo nitro. 

Teorie míst s tajemstvím by se mohla zdát neadekvátní pro vyjádření prostoru ve Foglarových 

knihách. V následujících odstavcích budou popsány dva základní Foglarovy centrální prostory: 

                                                           
72 Foglar, J.: Dobrodružství v zemi nikoho. Praha: SNTL, 1990, s. 34. 
73 Hodrová, D.: Místa s tajemstvím. Praha, KLP – Kiniasch Latin Press, 1994, s. 7. 
74 Tamtéž, s. 11. 
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panenská příroda a tajemné město.  Zároveň bude ukázáno, že teorie Hodrové není ani na tento 

literární materiál, aspoň částečně, neaplikovatelná. 

 

3.3.3.1 Tajemné uličky temného města 

 

Jedním z iniciačních prostor, které Foglar ve svých knihách konstruuje, je prostředí města. 

Jedná se však o město specifické charakteristiky a vzezření. Na některých místech této práce 

jsme se již tohoto prostoru dotkly, přesto je na místě znovu konzistentně pojmenovat jeho 

důležité znaky. Pro tento účel poslouží dva nejpodstatnější a nejvýraznější městské prostory – 

čtvrť Řásnovka a Přístavní čtvrť. Tyto čtvrti jsou bezesporu vymyšlené, i když mají své reálné 

předobrazy.75 

Díky nim také získávají důslednější funkci reálné průhledy do Staré Prahy. Tyto skutečné 

prostory mají svou působnost právě v jednoznačné identifikaci s reálným světem, a i tady se 

tak objevuje realističnost chlapeckých zážitků. Vyprávění tak získává na větší věrohodnosti. Ve 

Foglarových knihách se takovéto skutečné městské části sice objevují na počátku překročení 

hrdinova prahu, ale tvoří pouze jakýsi předstupeň celého procesu (například v knihách Poklad 

Černého delfína nebo Pod junáckou vlajkou). Přesto je jejich vzhled podobný těm 

vykonstruovaným a neidentifikovatelným. 

 

3.3.3.1.1 Čtvrť Řásnovka 

 

Jindra Sochor utíká do čtvrti Řásnovka před špatnými rodinnými vztahy, na což jsme již narazili 

výše, stejně jako na dlouhou distanci, kterou musel překonat tramvají. Nyní však se zaměříme 

na atributy této čtvrti. Při vjezdu do tohoto magického místa se prostřednictvím hlavní postavy 

nejprve dovídáme, že čtvrť není nejmodernější, ale také není zcela na spadnutí. Zároveň si 

Jindra všímá dvou protichůdných tváří čtvrti: ulice živé plné lidí proplétající se mezi 

tramvajemi jsou proloženy ulicemi tichými, liduprázdnými, kde se dokonce „mezi kameny 

dlažby zelenala trávy. “76 Nejvíce však chlapce fascinuje železnice, která se proplétá mezi domy 

i nad nimi.  

Řásnovka i přes svůj tajemný charakter chlapce v první řadě fascinuje. Vtíravá atmosféra 

temnoty je pak umocněna nejen nočním přespáváním v zastrčeném dvoře v pilinách, ale i 

                                                           
75 Ulice Řásnovka se dodnes nachází na Starém městě v Praze, ačkoli charakter prostředí by odkazoval spíše 

k pražskému Žižkovu.  
76 Foglar, J.: Tajemná Řásnovka. Praha: Olympia, s. 1997.  



                                                        Tereza Poláková, Mýtus a chlapectví: Postavy v díle Jaroslava Foglara 

41 

 

nočním útěkem před dvěma cizími chlapci nebo podzimním obdobím, během něhož se celý 

příběh odehrává. Vábivost místa a spjatost s osudem hlavního hrdiny je zpečetěna nalezením 

místa nazvaného jako „místo šťastného rozhodnutí“. Jindra zde právě díky duševnímu 

propojení s místem dochází k prvnímu kroku vedoucí k proměně. „A tam viděl moře střech a 

stříšek s kouřícími komíny, dvorky mezi bloky domů, bludiště řásnovských ulic, mezi nimiž se 

proplétaly koleje železnice s viadukty a podjezdy a závorami. […] Nad celou Řásnovkou tam 

dole stoupal jemný namodralý závoj lehké mlhy, smíšené s kouřem. Dopolední slunce slabě 

hřálo a prosvětlovalo tento opar. […] Tajemná Řásnovka! “77 Radostné chvíle z nového 

začátku spojené s novým klubem, kde se Jindra angažuje jako jeho vůdce, poté střídají 

okamžiky méně šťastné vázající se k hledání nové klubovny a boji o dobrou pověst klubu. 

Dokonce Jindru a jeho přátele několikrát ovane přítomnost smrti. Poprvé je to prostřednictvím 

příběhu Jiříka, který zemřel po nedoléčeném zápalu plic ve srubu, o něhož se chlapci ucházeli 

jako o klubovnu. Podruhé je to skrze nešikovného chlapce, kterého klub zachrání topícího se 

ve stoce. Zde je vidět, že čtvrť na sebe poutá mrazivé události a nevzdává se svého statutu 

záhadné strašidelnosti, jak ostatně deklaruje celý název knihy. 

 

3.3.3.1.2 Přístavní čtvrť 

 

Již jsme se seznámili s Jiřím Dražanem, který svůj práh dobrodružství překračuje právě přes 

mostek do čtvrti. Ta „měla velmi špatnou pověst, získanou ještě v dobách, kdy její uličky 

přeplňovali křičící opilí lodníci […]. Došlo zde také víc než kde jinde k mnoha hrubým 

zločinům, i několik hochů se zde ztratilo, aniž byli kdy vypátráni.“78 Přesto je Jiří místem opět 

nevysvětlitelně přitahován. Vedle temné historie čtvrti je to jistě jeho podoba, která chlapci 

imponuje: „Byla to čtvrť starodávných spletitých uliček, všelijak točených, křivolakých. 

Tajemné domy a domečky se tísnily v ustavičném šeru a na jejich malé zapáchající dvorečky 

málokdy zasvitlo slunce. Mnohé uličky tu spojovaly tmavé průchody, pro neobeznámeného 

chodce naprosto nepozorovatelné.“79 

 Jiří se pak ještě mnohokrát musí vypravit do čtvrti, než se spřátelí s Láďou Vilemínem, který 

mu pomůže dovršit jeho přeměnu v hrdinu. S přátelstvím se mění také charakter čtvrti, Jiří se 

dokáže adaptovat na toto prostředí a orientovat se v něm. Tím pro něho čtvrť ztrácí svou 

strašidelnou polohu, kterou ještě pociťuje několik stránek zpátky, kdy se setkává s místním 

                                                           
77 Tamtéž s. 29. 
78 Foglar, J.: Přístav volá. Praha: Olympia, Praha 1991, s. 16. 
79 Tamtéž, s. 15. 
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fantomem: mužem s deformovanou tváří. Muž, jemuž „od levého spánku až k rameni z hlavy 

vystupoval ohromný nádor – zvící lidské hlavy.“ 80 Toto hororové setkání je umocněno i prací, 

kterou muž po Jiřím vyžaduje a která není během celé knihy vysvětlena – probourání zdi 

v jednom ze skrytých dvorů. Pro úplnost je třeba dodat, že se to děje za listopadové pošmourné 

noci a Jiří se pak do Přístavní čtvrti vrací až se začátkem jara, kdy potkává Láďu. 

 

3.3.3.1.3 Archetyp labyrintu 

 

Po podrobnějším náhledu vystupuje do popředí několik základních rysů Foglarova města. 

V první řadě je to jeho spletitost a nepravidelnost. Vučka v tomto kontextu zcela výstižně 

hovoří o archetypu labyrintu. Na něj by se dalo pohlížet dvěma způsoby. Jednak 

charakteristickými vlastnostmi jako uzavřenost a starobylost. Tato představa je poté podložena 

dalšími, které korespondují s momentálním psychickým rozpoložením hrdiny. Opět je záhodné 

zmínit dobrodružství v noci, podzimní sychravé počasí, starousedlíci s mrazení nahánějící 

osudy a vzpomínkami, ale i starobylost místa je někdy doprovázena přítomností stok a špíny, a 

dokonce hniloby některé zapadlejší uličky. 

Za druhé, naproti koncepci vzhledové, stojí poté vnímání labyrintu jako spletité cesty vedoucí 

k poznání. Bloudění labyrintem města vede k dosažení ráje v hrdinech samých. S tímto 

duševním rozměrem by se dala propojit inspirace, která vede místní chlapce a děvčata 

k aktivnímu životu, na rozdíl od nových, moderních a strohých čtvrtí.  

Celou dobu jsem město označovala jako prostředí, je to skutečně ale tak? Vzpomeňme si na 

korelaci hlavního hrdiny a projevy města, dále pak na příběhy, které jsou spjaté s daným 

místem. Terminologií Daniely Hodrové bych město zařadila někde na pomezí města jako 

prostředí a města jako svébytného subjektu81. Tyto úvahy dokazují pouze svébytnost 

foglarovských temných uliček a jejich nezastupitelnou roli na cestě hrdiny. 

 

3.3.3.2 Ráj – návrat k přírodě 

 

Proti městu-labyrintu stojí prostor naprosto antagonistický. Vypodobnění panenské přírody 

nezasažené člověkem tvoří protiklad k městu, místu vytvořené právě člověkem. Tak jako 

Vučka popisuje město jako archetyp labyrintu, krajinu označuje za archetyp ráje. Zase bych 

tento koncept aplikovala na příkladech.  

                                                           
80 Tamtéž, s. 78. 
81 Hodrová, D.: Místa s tajemstvím. Praha: KLP – Koniasch Latin Press, 1994, s. 94. 
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Krajina se vyskytuje téměř ve všech Foglarových dílech (vyjma výše popisovaných: Tajemné 

Řásnovky a Přístav volá, kde dominantní postavení má město). Všechny postavy však přicházejí 

z města, a opět se do něho vrací: v krajině nezůstávají.82 Cestu za tímto rájem-krajinou jsem již 

důkladně vylíčila v kapitole popisující překročení prahu (viz s. 27 až 29), v tomto okamžiku 

tedy znovu akcentuji jeho nedostupnost a vzdálenost od výchozího místa.  

Kontakty s krajinou a přírodou jsou tedy postupné, dochází k pozvolné adaptaci na její pravidla 

a vrcholem bývá dlouhodobý pobyt spojený s dovršením přeměny v hrdinu a také splynutí 

s jejími principy.83 Jedná se většinou o završení celoroční klubové a skautské aktivity. Já bych 

se zde ráda zaměřila na tři taková prostředí: Modrou rokli, Jezerní kotlinu a Zemi Nikoho. 

 

3.3.3.2.1 Modrá rokle 

 

Kniha Modrá rokle je zajímavá hlavně svou stupňovitostí překračování prahu. Hlavní postava, 

Denny Santar, jak již bylo v této práci zmíněno, poprvé překročí práh, když se vydává do 

vzdálené čtvrti. Poté se pak stává členem klubu Saturn a je opět součástí procesu vstupu do 

nového světa, ale tentokrát jako člen skupiny chlapců – cestu tak podniká celý klub. 

Na začátku jejich putování stojí komplex jeskyní, který se chlapcům podaří překonat a dostane 

se jim odměny v podobě objevení rajské krajiny, Modré rokle: „ […] stanuli totiž nad rozlehlou 

nížinou, ve které se rozprostíralo nádherné jezero s ostrůvkem uprostřed. V jeho čisté vodě se 

tak silně zrcadlila obloha, že jezero vypadalo jako modré.“84 Chlapci se pak několikrát na místo 

vrací, a nakonec zde zůstávají na celé prázdniny.  

Přes zdánlivou idylu místa je harmoničnost pro nastolení dramatičnosti narušena. Nejdříve se 

jedná o záhadné deníkové záznamy dvou chlapců, kteří očividně navštívili rokli před klubem 

Saturn, a kteří se málem utopili v Modrém jezírku. Tímto postojem se snaží Foglar pro své 

didaktické záměry udržovat vztah s realitou (v tomto konkrétním případě jde o varování 

nepřeceňovat své schopnosti, z kterých se pak poučuje i klub Saturn). Druhým momentem je 

pak zásah zvenčí, kdy rokli navštíví vetřelci z vnějšího světa. Chlapci jsou ale již v tomto 

momentě vyprávění jmenováni ochranáři správci oblasti a mají právo vyhnat kohokoli 

z prostoru Modré rokle. Posvátnost a nedotknutelnost jejich prostředí je tak potvrzena i okolním 

světem. 

                                                           
82 Vučka, T.: Cesta za modrým světlem. Olomouc: Pistorius & Olšanská, 2015, s. 181. 
83 V tomto ohledu se poněkud vymyká chystaný letní pobyt na Dalekém palouku v Historii svorné sedmy. 

Palouk dětí je jim sebrán mužem, který si zde chystá po prázdninách postavit dům. Žal postav je nakonec 

umírněn, když je jím nabídnuto členství v junáckém oddíle. 
84 Foglar, J.: Modrá rokle. Praha: Olympia, 1995, s. 53. 
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3.3.3.2.1.1 Magický měsíc  

 

Jestliže byla zmíněna posvátnost daného místa je v případě Modré rokle žádoucí upozornit na 

roli úplňku měsíce, který jako by místu v daný moment propůjčoval magický charakter a dával 

již tak posvěcené krajině ještě intenzivnější a vizuálně uchopitelnou hloubku: „To už se obzor 

nad černými obrysy borovic tajuplně rozsvětlil do žlutavé záře a v jeho středu se zableskl cíp 

úplňku. Všichni hoši v ta místa zírali jako očarovaní, nikdo nepromluvil. […] A v tom žlutavém 

středu se poznenáhlu zjevoval měsíc v úplňku jako veliký bílý disk. Vznášel se nad borovicemi 

výš a výš, až se vyhoupl nad stříbrně ozářenou krajinu – a tak plul po nebi a majestátně se 

zhlížel v klidné vodní hladině. Na všechny chlapce působilo to zvláštní světlo hluboce a mocně 

jako nějaká pohádková scéna. Báli se promluvit, aby neporušili posvátné kouzlo.“85 Denny také 

tento okamžik zaznamenává do kroniky jako „bílou noc plnou jasu a kouzla“. S příchodem 

úplňku na scénu se zastavuje čas a chlapci se tak stávají součástí nejen okolní krajiny, ale 

zároveň i něčeho většího, mýtického, přesahující aktuální čas vyprávění. Navíc co je podstatné 

– jsou si toho vědomi, vnímají okamžik velmi intenzivně.  

Měsíc se objevuje i v Hoších od Bobří řeky, a to prostřednictvím Písně úplňku, kterou Rikitan 

zasadil do vyprávění o statečném Royovi. Hraje ji chlapcům právě při úplňku na zvučící dřevo. 

Stejně jako v Modré rokli, i zde je moment spjat s obřadností a zásahem do vědomí chlapců: 

„Veliký bílý měsíc v úplňku stoupal po nebi a jeho kouzelný svit zaléval kraj. Hoši si pomalu 

začali vidět navzájem do tváře; v měsíční záři byli všichni bledí jako půlnoční zjevení. […] 

Každý nový akord struny vznikal do jeho [Vilíkovi] duše a rozezníval v ní ozvuky citů dosud 

nepoznaných. Zvučící dřevo jako by žalovalo, tak tklivé byly jeho tóny, a zase jako by hrozilo  i 

chlácholilo a kolébalo…“86 V této ukázce kouzlo chvíle ještě markantněji zasahuje osobnosti 

chlapců a má vliv na hrdinovo sebeuvědomění. Úplněk, ale hlavně rituál s ním spojený, má 

přímý dopad na průběh monomýtu. 

 

3.3.3.2.2 Jezerní kotlina 

 

Zde navážu přímo na moment, kdy Pavel Zeman překonává náročnou cestu k Jezerní kotlině 

(viz s. 28) a poprvé ji spatří: „[…] a náhle se Pavel octl na kraji skalní kotliny, na jejímž dnu 

svítilo modré jezírko a zelenala se tráva. Jako kamzík seskákal po skalních útesech až na dno 

tohoto podivuhodného objeveného kousku země. K západu se kotlina otvírala do pustého 

                                                           
85 Tamtéž s. 143. 
86 Foglar, J.: Hoši od Bobří řeky. Brno: Blok, 1969, s. 42. 
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skalního údolí. Celou ji zalévalo odpolední slunce, žhavé a jásavé. […] Samý písek! Čistý, zlatý 

a hrubozrnný písek. Pavel ho viděl v průzračné vodě.“87 Jezerní kotlina je zpočátku pro Pavla 

pouze únikem z okolního světa, ale později je pro něj něčím mnohem podstatnějším: je to 

útočiště pro přátelství mezi ním a Ludvíkem Grygarem.  

Paralelně s Modrou roklí i v případě Chaty v Jezerní kotlině nalézáme okamžiky podtrhující 

exkluzivitu prostředí a zároveň patentují nárok chlapců na ně. Šílený muž Dernet pronásleduje 

chlapce, protože již zapomněl, jak se dostat do Jezerní kotliny. V průběhu vyprávění se 

dovídáme, že Dernet místo navštěvoval jako chlapec. Se svým kamarádem do ní chodili trhat 

vzácný šafrán (další znak výjimečnosti tohoto kraje). Jeho kamarád však při jedné výpravě 

zahynul – chlapci dokonce nalézají Dernetem ručně vyrobený hrob – a Dernet zešílel a stal se 

agresivním. Jeho agresivita kulminuje zvláště za deštivých a sychravých nocí, kdy zpívá hrůzu 

nahánějící nápěv beze slov. Hlavní hrdina, Pavel, se s ním poprvé setkává při Ludvově 

zasvěcovacím rituálu (mimochodem také se odehrává za úplňku), kdy mu odhaluje tajemství 

své kroniky: „Jakési podivné zvuky sem doléhají z půdy, něco naráží na trámy. Chvíli se 

záhadné zvuky blíží k Ludvově skrýši, pak zase umlkají a zdánlivě se vzdalují, aby se najednou 

ozvaly skoro až u dveří.“88 Dernetovo nenadálé zjevování, nesmyslné mumlání, jeho šílenost 

vrcholící za sychravého počasí i temný příběh smrti propůjčují této postavě auru nadpřirozena 

a vyprávění zachází až do hororového žánru. A to navzdory tomu, že se postava a její osud drží 

striktně v hranicích racionálního světa. 

Jako hoši z Modré rokle, tak i Ludva s Pavlem se stávají strážci posvěceného místa. Dosvědčuje 

to Pavlův rozhovor s lékárníkem, jenž má zájem o drahý šafrán: „‚Našel jste to tajuplné místo, 

milý příteli. Řekněte nám, občanům ve Spálených Mlýnech, kde to místo je!‘ […] Lékárník 

s dychtivostí čekal, co mu Pavel odpoví. […] ‚Prosím vás, nechtějte po mně, abych prozradil 

ono místo, posvěcené smrtí zabitého. Je to tiché a krásné místo – je to kousek nebe na zemi. 

Ale je o tam tak krásné jen proto, že o tom místě nikdo neví a nikdo na ně nechodí. Přestalo by 

být krásné, kdyby se o něm lidé dozvěděli. Budu vám taky nosit šafránové kvítí, potřebujete-li, 

a nevezmu za ně ani haléř. Ale nechtějte na mně, abych někoho v ta místa dovedl!‘“89  

 

 

 

                                                           
87 Foglar, J.: Chata v Jezerní kotlině. Praha: Olympia, 1988, s. 28. 
88 Tamtéž, s. 46. 
89 Tamtéž, s. 169. 
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3.3.3.2.2.1 Rituál slunce 

 

Tak jako se v knize Modrá rokle objevuje rituál spojený s úplňkem, tak se v díle Chata v Jezerní 

kotlině objevuje i jeho zdánlivý protiklad v podobném rituálu odehrávající se při západu slunce. 

Podobně jako měl měsíc úlohu stmelovacího charakteru, západ slunce je čistě záležitost 

Ludvíka, tedy ryze individuální. Výjev je popsán v příhodně pojmenované kapitole Slavnost 

červeného nebe: „Slunce se již klonilo k západu. Červánky zaplavily celý kraj svou rudou 

krásou, vše bylo od nich červené zářící. Útesy skal byly zbarveny do nachova a nebe se stalo 

jedinou červenou výhní, hrající nejkrásnějšími odstíny od žluté až do fialové.“90 Ludva, 

převlečen do indiánského obleku, tak stojí čelem k ohnivému slunci, „k sluneční desce 

roztaveného zlata,“91 a jeho rty něco šeptají. Důležité je, že tento samý rituál se objevuje i 

v knize, kterou Ludva píše, v indiánském příběhu o Černém jaguárovi: „Není už pochyb! Ludva 

se nespokojuje jen s psaním, co ve své fantazii vidí, on to i ve skutečnosti prožívá! Ano – zde 

v té sluneční záplavě se Ludva na několik chvílí zříká všeho skutečného a noří se celou svou 

podivnou bytostí do vidin a snů. Je na chvíli celou svou myslí indiánským chlapcem, žije jeho 

život.“92 Magická hranice mezi snem a skutečností, chlapeckou imaginací a realitou se tu 

smývá. Dokonce bych se odvážila říct, že je to jedna z nejsignifikantnějších vlastností 

Foglarovy tvorby a vůbec dětského, potažmo mladistvého způsobu nazírání na svět - realita 

těsně propojená se sny a fikcí. Kromě toho západ slunce je tu opět vylíčen se všeplatností 

přesahující přítomný okamžik, a to nejen odkazem k indiánské kultuře. 

Přesto bych odkázala pro úplnost role tohoto obrazu na ještě jeden okamžik, tentokrát z knihy 

Boj o první místo. Petr za jednoho červnového večera, kdy „zdálo se, že všechno hoří. Celý kraj 

zalévaly večerní červánky. V červeném světle viděli široké lány země, louky a pole, i kopce, 

skály a lesy. Mezi tím se bělaly maličké vesničky, sotva viditelné ve fialových stínech, Uprostřed 

luk svítily malé rybníčky jako rozžhavené zlato. Větřík se utišil. Bylo hluboké velené ticho. 

Červeň za západě ztemněla, mraky zfialověly,“93 dochází k finálnímu vyzpovídání se 

skautskému vedoucímu Salimu ze svého dřívějšího chování. Tímto aktem, posvěceným právě 

západem sluncem, je Petr připraven ještě téhož večera složit skautský slib a tím završit svou 

cestu hrdiny. Západ slunce se tu stává důležitým prostředkem usnadňující překročení poslední 

                                                           
90 Tamtéž, s. 70. 
91 Tamtéž, s. 72. 
92 Tamtéž, s. 72. 
93 Foglar,J.: Boj o první místo. Praha: Olympia, 1995, s. 84. 
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Petrovy překážky, protože Petr miluje západy slunce a skautský vedoucí Sali to, jako správný 

mentor, moc dobře ví.94 

  

3.3.3.2.3 Země Nikoho 

 

Zemi Nikoho je záhodno v této práci představit jako svébytný krajinný prostor, který není čistě 

přírodní záležitostí. Jedná se o oblast, kde se prolíná lidská tvorba a přírodní síla, o starý 

vápencový důl. Původně člověkem zasažená krajina, však v době příchodů chlapců95 už žije 

svým vlastním životem – divočí: „Vnořili se do spleti roklí, podivuhodných propadlin a 

zarostlých obrovských dolíků a jam, přeskakovali malé potůčky, a zase vystupovali na nízké 

svahy a lezli na skaliska, aby za nimi objevovali další a další nečekané útvary […] a vzduch byl 

plný opojné kořenné vůně mateřídoušky, šalvěje, heřmánku a jiného kvítí. Zde nebyly žádné 

ruce, které by tyto dary země sklízely, zde všechno rostlo zbytečně, bez užitku […].96  

Odkazem na zásah člověka je poté nestálost povrchu země vlivem poddolování. Kvůli tomu 

jsou chlapci dokonce několikrát ohroženi na životech. Dalším urbanistickým motivem je poté 

spletitost prostředí, chlapci si musí nakreslit mapu, aby se vůbec dokázali v Zemi Nikoho 

orientovat. Naopak mezi přírodní odkazy patří Jeskyně obřích trilobitů, která dokonce odkazuje 

na prapočátek bytí, kdy člověk do přírody výrazněji nezasahoval, respektive neměnil její profil. 

Druhým přírodním motivem je opět malebné místo odkazující k ráji, středobod Země Nikoho, 

nazvané Vláďou Stříbrné peřeje: „Potok měl nízké písečné břehy – a písek byl nanesen 

v souvislých plochách i dále od břehu mezi sporou a trávou. Tu a tam byly v něm otištěny staré 

stopy králíků, Místy tvořily půdu jednotlivé skalní pláty, pevně v zemi zarostlé. A všude v okolí 

vyrůstaly opět shluky borovic, bříz i keřů, teď modrých a červených trnkami a šípky. Vzduch 

zde byl průzračný, prosvícený světlem, v jeho záři se blyštěla nazelenalá voda potoka a 

prohřátá jím byla i země a vodorovné skalní desky.“97 Stříbrné peřeje jsou tak jediným místem 

v celé Zemi Nikoho, kde příroda definitivně převzala vedoucí úlohu a dokázala přetvořit 

původní ráz krajiny. Soupeření přírody a města se nevyskytují pouze v Dobrodružství v Zemi 

                                                           
94 Tamtéž, s. 84. 
95 Vládi, Vincka, Bartoně a Pepína a později i klubu Ontaria, trampského klubu Zelených vest a cikánského 

chlapce Pedra. Již z množství postav můžeme indikovat, že se nejedná o tolik uzavřený prostor jako v případě 

Modré rokle nebo Jezerní kotliny, ačkoli se o to čtyři první chlapci snaží. Odcituji Pepínovu slavnostní 

proklamaci: „Toto je sídlo moje, tady je můj kraj. A kdokoli sem přijde, vetřelcem se stává, byť jeho úmysly 

sebelepší byly.“ (Foglar, J.: Dobrodružství v Zemi Nikoho. Praha: SNTL, 1990, s. 104). Možným důvodem této 

prostupnosti a neuzavřenosti může symbolicky být i právě přechod mezi přírodou a lidskou činností.  
96 Foglar, J.: Dobrodružství v Zemi Nikoho. Praha: SNTL, 1990, s. 63-64. 
97 Tamtéž, s. 106. 
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Nikoho, vzpomeňme se na trávu, která si v těch nejzapadlejších částech Řásnovky drala zpod 

dlažby (viz s. 40). 

 

3.3.3.2.4 Archetyp ráje  

 

Tak jako se k městu vázalo pár neodmyslitelných charakteristických rysů, i příroda ve 

Foglarově pojetí disponuje napříč knihami velmi podobnými přívlastky, které jako by se přímo 

vymezovaly vůči městským -  stály s nimi v kontradikci. Tak jako město bylo výrazně temné, 

pošmourné a staré, tak přírodní prostor je svěží, panensky čistý a prosluněný. To už souvisí jen 

s tím, že se do přírody chlapci vydávají na letní tábor, který je dovršením jejich mravní 

proměny. Ukažme si to už jen na samých názvech, které na sebe navazují pozitivní konotace 

napojené na indiánskou tradici, a vzbuzující touhu po dobrodružství. Pojmenování jsou 

následující: Sluneční zátoka u Bobří řeky (Hoši od Bobří řeky, Strach nad Bobří řekou), 

tábořiště u Vydří řeky (Pod junáckou vlajkou, Devadesátka pokračuje), Zlatonosná říčka (Boj 

o první místo), Daleký palouk se Zlatou řekou a Opičími stromy (Historie Svorné sedmy). Tábor 

až na dalekém Slovensku v Pokladu Černého delfína, který sice nemá svůj název, ale zobrazení 

místa koreluje s krajinou ostatních knih: A tábořiště samo bylo úplnou pohádkou! […] Velké 

prostranství, obklopené divoce rostoucími jehličnatými stromy a jalovcovými keři, bylo z jedné 

strany obtékáno bouřlivou řekou s křišťálově průhlednou ledovou pitnou vodou, která na 

pohled byla modrozelená. A tam za řekou byl ostrov, další ramena řeky, peřeje a vodopády i 

zase lučiny a písčité pláže, stráně, skály a lesy, lesy, nekonečné lesy. Směrem k východu pak se 

nad ně tyčil majestátní horský masiv.“98  

Zde nám vystupuje podstatný rys, a to vztah chlapců k ohraničeným prostorům tábořiště a 

rozlehlou divokou krajinou za jeho hranicemi.99 Neznámá divoká krajina budí v chlapcích 

respekt a vtíravý pocit strachu z neznáma, čímž se úměrně místo táboření ještě více zvelebuje 

a idylizuje. 

Podle Vučky je například Sluneční zátoka ztraceným rájem, stává se více ideou než skutečností 

a ve své čistotě v sobě zachovává prapůvodní harmonii. Další její charakteristikou je její 

centrálnost, představuje středobod, který obsahuje zhmotnění a koncentraci té nejvíce možné 

krásy české přírody. Krajina-ráj sama o sobě představuje esteticky objekt.100 Vučka sice 

                                                           
98 Foglar, J.: Dobrodružství Černého delfína. Praha: Atos, 1991, s. 128-129. 
99 Dalším příkladem je například temný bažinatý prostor vyskytující se pod tábořištěm ve Sluneční zátoce. 
Rikitan přiživuje prostředí mimo tábořiště vyprávěním o Zelené příšeře.  
100 Vučka, T.: Cesta za modrým světlem. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2015, s. 187 
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přiřazuje tento popis pouze k Sluneční zátoce, já se však domnívám, že jde o všeobecně platnou 

charakteristiku. 

Prapůvodnost, která je ale svou realizací nestárnoucí, působí navždy svěže. Stejně jako město, 

tak i krajina však v sobě v některých momentech zachovávala příběh lidí (příkladem může být 

šílený Dernet nebo bývalé vápencové doly či příběh Roye), mohli bychom tedy částečně hovořit 

o místech s tajemstvím. Tento princip pak naznačuje, že v některých případech není hranice 

mezi přírodou a lidskou působností příliš zřetelná.  

Stejně také jako městský archetyp i prostředí krajiny se stává místem sakrálním, kde hrdinové 

dokončují svou proměnu, své putování. Role přírody vychází z narativu jako výrazně mocnější 

a původnější, zaštítěna koloběhy dne a noci – uctíváním slunce a měsíce v jejich vrcholných 

proměnách. V sounáležitosti člověka a přírody je možné spatřit Rousseauův koncept návratu 

člověka k idylické divočině. 

  

3.4 Vrchol dobrodružství aneb překonání sebe sama 

 

Prostor ráje na zemi vypodobněný pomocí české přírody, podobně jako v menší míře prostor 

města, pro hrdiny znamená nejen místo, které zapříčiňuje stále větší zdokonalení jejich 

schopností a charakteru, ale také je místem nejzazšího bodu jejich putování.  

Campbell ve své knize představuje několik druhů triumfů, na které má hrdina nárok po zdolání 

závěrečné zkoušky, popřípadě překážky. Za prvé se může jednat o pohlavní spojení s ženou, 

symbolizující bohyni-matku. Díky ní tak hrdina dokáže pochopit úlohu lásky, což vede k jeho 

uchopení života bez časového omezení, jako schránku věčnosti.101 Zároveň hrdinu donutí se 

vzdát takových vlastností jako touha, překvapení nebo strach. Odměnou může být také usmíření 

se s otcem, bohem-stvořitelem, jehož poznáním a pochopením se hrdina vzdává vlastního ega. 

Další možností je apoteóza neboli zbožštění hrdiny, kdy hrdina začne uvažovat místo o 

prospěchu své vlastní osoby, o blahu celé společnosti. K poslednímu typu triumfu dochází 

v případě, pokud hrdina nedokázal zaujmout přátelský postoj k mocnostem cizího světa, 

dostává se mu triumfu v podobě ukradené trofeje (nevěsty, ohně). Všechny tyto dílčí konkrétní 

a představitelná vítězství jsou synonymem pro duševní expanzi hrdiny. S osvobozením svého 

vědomí z hranic lidství, dochází i k překročení bytí znázorněné osvícením, proměněním a 

svobodou.102 

                                                           
101 Campbell, J.: Tisíc tváří hrdiny. Přel. H. Loupová, Praha: Portál, 2000, s. 113. 
102 Tamtéž, s. 222. 
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Závěrečná zkouška Foglarových hrdinů skutečně souvisí s překonáním svého minulého já a 

dosáhnutím specifického druhu osvícení. Vyskytují se však všechny výše zmíněné způsoby 

odměnění u Foglarových hrdinů? Domnívám se, že ano, ačkoli ne v jedné či druhé vyhraněné 

podobě, jak nám předkládá Campbell. Obecně jsou získanými triumfy tyto hodnoty: utužení 

přátelství (obdoba pochopení lásky skrze bohyni, akorát bez přítomnosti ženského elementu), 

morální dokonalost obsahující zdravou hrdost, ohleduplnost, ochotu pomáhat svému okolí 

(zbavení se svého ega). Dokonce se objevuje i princip ukradené trofeje, v podobě konkrétních 

předmětů. První dva triumfy se drží neodmyslitelně spolu. Vše náležitě podtrhne již tradiční 

doložení na příkladech. 

 

3.4.1 Triumf přátelství 

 

Pokud Campbell předkládá jako vrchol dobrodružství setkat se a spojit se s ženou, je tento 

způsob u Foglarových postav nemyslitelný už jen pro věk postav. Problematika lásky už je 

aspektem dospělého světa, kterému se snaží hrdina, respektive Foglar, vyhnout. Jako náhradu 

za tento koncept však Foglar zdůrazňuje jinou formu vzájemných sympatií, než je partnerská 

láska, a to přátelství103. To stojí v hierarchii hodnot na prvním místě a otevření se přátelství by 

hrdina nikdy nedosáhl své proměny.  Ačkoli přátelství není tím prototypem, který by byl 

konotován právě s láskou, v autorově podání povyšuje na stejnou úroveň.  

Předpokládám, že právě pro svá intenzivní a emocionální líčení přátelství dochází k pochybám, 

zda už zobrazený vztah mezi dvěma chlapci nepřerůstá v mileneckou lásku. Jak si však všímá 

Jan Zachariáš, jedná se o koncept účelový a hodící se do spisovatelova moralistického psaní: 

„Předčasnou sexualitu pokládal za jeden z hlavních činitelů nezdravých vývojových 

urychlovačů přestože mnohdy jistě nemohl necítit marnost svých pokusů. […] Dívky, Foglarem 

zakomponované do stránek jeho knih, nesměly zkrátka narušovat stav hlavních hrdinů, 

zpoetizovaný pojmenováním CHLAPECTVÍ.“104 V našem případě tak přátelství slouží jako typ 

triumfu plnohodnotně paralelního s láskou mileneckou, a proto jsou takovéto úvahy nad 

specifikací vztahu mezi chlapci pro tuto práci nepodstatné.  

Opravdu intenzivně je zdůrazněna moc přátelství v Chatě v jezerní kotlině, kdy se vrcholným 

bodem narativu dokonce stává boj o přátelství Ludvíka, který podlehne mámení dospělosti a na 

cesty do Jezerní kotliny a přítele Pavla úplně zanevře. Jak již bylo několikrát v této práci řečeno, 

                                                           
103 Pro úplnost výkladu je však nutné akcentovat, že to není jediná forma lásky. Velmi výrazně do popředí 

vystupuje i láska mateřská. Ve Foglarově světě však není v tomto ohledu podstatná, protože chlapcův vztah 

k matce je kontinuálně vroucný a pozitivní. 
104 Zachariáš, J.: Stoletý hoch od Bobří řeky. Praha: Ostrov, 2007, s. 341. 
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Ludvík se ocitá tváří tvář smrti. Pavel však zapře sám sebe, zapomene na okamžiky oddálení 

chlapců a bojuje o Ludvíkovo přátelství, které je ve vrcholné etapě knihy ztotožněno 

s Ludvíkovým životem. Zároveň tak s touhou věčného přátelství vystupuje do popředí silná 

vůle žít: „ ‚Jsi ještě ke mně tak hodný, Pavle! Pamatuješ se, jak jsi mi tenkrát, když jsme tam 

[v Jezerní kotlině] naposled o prázdninách seděli u ohně, pořád dával tu přikrývku? Pavle, šel 

bys tam zase se mnou, kdybych se uzdravil? Řekni, že ano!  Prosím tě, řekni to! Vím, že tam 

nikdy, nikdy nepůjdu! Ale chci, abys mi řekl, že bys tam se mnou šel, kdyby to bylo možné.‘ 

[…] ‚Chtěj, a vše se vyplní,‘ řekl Pavel prorocky. ‚Uvidíš, uvidíš!‘“105  

Závěrečného stmelení dokonce celého kolektivu se dočkáme v Dobrodružství v Zemi Nikoho, 

kdy je Vláďa podroben poslední zkoušce ve chvíli, kdy se dva chlapci propadají vlivem 

nestabilnosti podloží ve starém lomu. Vláďá se odvážně spouští do propadliny a záchraňuje 

nejen chlapce ze své družiny, ale i chlapce z konkurenčního klubu Ontario. Tento akt 

v důsledku má za následek vedle stmelení obou rivalských skupin také dovršení přeměny 

v hrdinu. Zlomovým bodem je překonání strachu, který ho doprovází během celé knihy. 

Posledním případem, který zde uvedu, má ilustrovat soudržnost tak velké skupiny chlapců, jako 

je skautský klub Devadesátky. Mirek brzy po příchodu do sdružení seznává, že její pospolitosti 

je to, co mu na ní nejvíce imponuje, protože panuje mezi chlapci „hezké přátelství, takové, na 

které se nezapomíná celý život. Zde neměla místo žádná nelibost a faleš. Přestože hoši byli 

různých povah a stáří, snášeli se dobře. Opravdu bratrské přátelství bylo jedním z nepsaných 

železných zákonů Devadesátky. U Devadesátky nebylo také zvykem, že by se zde dělaly nějaké 

malé kroužky přátel, jimž by ostatní byli lhostejní. Devadesátka byla celek jednolitý, v němž byl 

každý na svém místě, nikdo nevynášen do nebes, ale také nikdo opomíjen.“106 Právě 

„skupinkování“ je vedle bezohlednosti, prostořekosti a nezájmu hochů  

o klubovou činnost příčinou úpadku celé Devadesátky v následující knize Devadesátka 

pokračuje. Zde už se Mirek, jako proměněný hrdina, stane členem Bratrstva nápravy, které se 

snaží klub z vnitřku napravit. Této problematice působení hrdiny na své okolí se budu šířeji 

věnovat v poslední kapitole (viz s. 55 a 56). 

 

3.4.2 Triumf duševní čistoty 

 

Těsně na přátelství se váže další dílčí hrdinovo osobní vítězství, a to mravní dokonalost. Ta, jak 

jsme si řekli, je zapříčiněna faktory jako vůle se změnit, přítomností mentora nebo pravidelné 

                                                           
105 Foglar, J.: Chata v Jezerní kotlině. Praha: Olympia, 1988, s. 183.  
106 Foglar, J.: Pod junáckou vlajkou. Praha: Olympia, 1969, s.55. 
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návštěvy přírody. Proměna se pak zakládá na popření starého já a odvrácení pozornosti od sebe 

sama ve prospěch širšího kolektivu. 

Co je charakteristickým momentem signalizujícím vyvrcholení přeměny? Je vhodné ho označit 

jako rituál. Může se jednat o složení skautského slibu. Tím postava legitimizuje svoji 

sounáležitost se skautským hnutím. Jak Mirek z Devadesátky, tak i Petr Solnar v Boji o první 

místo, jsou připuštěni k této poslední etapě, až když se distancují od svých minulých činů a 

provedou pokání (tím se de facto osvobodí od svého ega).  

Opět vymykající se z foglarovské ságy je finální osud chlapců a dívek ze Svorné sedmy. Ti se 

zdrceni ztrátou svého posvátného místa (Dalekého paloučku) vracejí do svého výchozího 

půsoiště, pavlačového domu U Grošáka. Zde se pak významně angažují při jeho záchraně před 

požárem, což jim umožní nabyté schopnosti během utužování ducha i těla právě v jejich 

odloučené krajině. Vrcholem tohoto posledního dobrodružství a zároveň jeho vyústěním je  

příchod švarného junáka a hezké skautky, kteří jim nabídnou členství ve skautském oddíle. Celá 

skupinka je už prostřednictvím mentora Pavla obeznámena se základními principy skautství: 

„‚Ano, vím vše, co se dělá v junáckém oddíle,‘ přitakal Pavel, ‚ mám celou skautskou 

knihovničku. Z té jsem též bral většinu těch věcí, které jsme dělali pak se Svornou sedmou.‘“107 

V Hoších od Bobří řeky se pravými hrdiny stávají ti, kteří dokáží ulovit posledního, třináctého, 

bílého bobříka ušlechtilosti. Jenom samotná cesta za tímto bobříkem je dlouhá (30 dní) a 

vyžaduje notnou dávku sebeovládání, kdy lovec nesmí promluvit jediné hrubé slovo, být hrubý, 

nečestný, nesmí lhát, požaduje se od něho konat dobro a pomáhat každému. Nesmí ublížit 

slabším, ale naopak je chránit před hrubci a rváči. Nikdy nikoho nesmí ošidit.108 Vysokou mírou 

obtížnosti, spočívající primárně v sebeovládání, se tak vyselektovali z celého uskupení pouze 

tři chlapci (Vilík, Jiřík a jejich vzor Luděk), kteří ulovením bobříka dokázali dovršit svou cestu 

hrdiny. 

Dalším příkladem je již výše zmíněný návod pro chování, jež vede k mravní dokonalosti – 

Modrý život (viz s. 17 a 18). 

 

3.4.3 Triumf v podobě ukradeného předmětu 

 

Získání konkrétního předmětu odcizením nepřátelské skupině je ve Foglarových knihách 

možností spíše výjimečnou. Přesto je činem komplementárním k opačné rovině abstraktní, 

která spočívá v nabytí duchovních schopností.  Jak již bylo předestřeno výše, v tomto případě 

                                                           
107 Foglar, J.: Historie Svorné sedmy. Praha: Jan Kobes, 1942, s. 98. 
108 Foglar,J.: Pátý zápisník třinácti bobříků. Mladá Boleslav: Šebek & Pospíšil, 1991, s. 26. 
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se jedná o získání z rukou (přesněji řečeno pomocí) přátelské strany nového světa. Hrdinovi 

spojenci vydávají své zkušenosti a pomoc zcela dobrovolně. Hrdina se tak nemusí pokoušet o 

získání těchto hodnot násilím.  

Jindra Sochor z Tajemné Řásnovky završuje své dobrodružství výpravou za pravdou. 

V místních novinách se objevuje článek o vynálezci místní strategické stolní hry Fan-Tan -  

fenoménu, který hraje celé mladistvé osazenstvo městské čtvrti Řásnovka. V novinách je jako 

vynálezce nepravdivě označen Jaroslav Hřivňas, jenž se z vyhlídky velkých peněz nehodlá 

svého falešného patentu vzdát. Důkazy o skutečném autorství Tondy Mečíka, v podobě jeho 

osobních zápisků109, má však v rukou nepřátelská skupina chlapců v čele s místním povalečem 

a sobcem Arnem Birdmannem. Nepřátelská skupinka hodlá z vydírání obou chlapců, co nejvíce 

profitovat. Jindra se tak v rámci odhalení pravdy musí vypravit do dvora, kde jsou zápisky 

uschovány a hlídány touto partou chlapců. Jindra a jeho klub Stráž Řásnovky nakonec důkaz 

lstí získají do svých rukou a včasným předáním redaktorovi novin se zapříčiní o vítězství 

pravdy. Ba co víc, Tonda Melčík se přidává do Jindrova klubu Stráž Řásnovky a utržené peníze 

za hru Fan-Tan věnuje na stavbu nové klubovny. Jindra si také natolik zlepší školní výsledky, 

že se usmíří se svým otcem, který se vrací z lázní mnohem klidnější než kdy dřív. 

Získání průkazných materiálů je zde podmíněno několika faktory, které posvěcují tento 

závěrečný triumf jako vrchol Jindrovy cesty za hrdinstvím. Za prvé je nutné vyzdvihnout 

Jindrovy pohnutky, které vychází ryze z čistého charakteru, jako je touha po spravedlnosti a 

nezištnost celého jednání. Jindra také, ač nejpodstatnější iniciátor a vůdce celé akce, je 

doprovázen nejen svým klubem, ale také klubem dívek. Díky hrdinství jedné z nich se může 

plán, který obsahuje získání Mečíkových poznámek, uskutečnit. Tedy opět zde vystupuje do 

popředí výrazný faktor pospolitosti a přátelství. 

Je patrné, že Jindrův finální úspěch je důsledek celé duševní proměny, získání nových přátel a 

celkového sebevědomí. Cesta za tímto úspěchem nebyla přímočará, což zpečeťuje právo na 

zisk artefaktu z nepřátelských rukou a vede zaslouženě k přerodu hrdiny bez negativních 

dopadů. Ne však všechny cesty, které hrdina podniká za zcizením trofeje dopadají tak šťastně. 

Prométheus ukradne bohům z Olympu oheň a přinese ho zpět lidem, protože si však zjednoduší 

                                                           
109 Ručně psané práce, ať už jsou to zápisky, deníky, mapy nebo kroniky dostávají v celém Foglarově díle status 

posvátného artefaktu nesoucí v sobě svébytnost jak daného uskupení, ale i konkrétního jedince. Tyto artefakty 

stojí často ve středu dění z důvodu výskytu důležitých informací, a stávají se tak častým slabým místem, které 

využívá skupina antihrdinů k poškození kladných postav. Srovnejme například s ukradenou kronikou 

turistického klubu Stepními vlky (Poklad Černého delfína), Ludvíkův indiánský příběh obsahující i mapu do 

Jezerní kotliny (Chata v Jezerní kotlině), ručně kreslená mapa sloužící k orientaci po Zemi Nikoho 

(Dobrodružství v Zemi Nikoho) nebo deník Viktora a Elviho, kde jsou zaznamenány jejich krušné chvíle během 

pobytu v Modré rokli a podle něhož klub Saturn tyto chlapce vypátrá (Modrá rokle). Tento výčet není zdaleka 

kompletní. 
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mytologickou cestu a oheň získává bez obtíží, je následně bohy potrestán přikováním ke skále 

a každodenním vytrháváním jater. 

Duševní dokonalost, přímo „vzorovost“, obdivuhodnost, a vůbec veškeré abstraktní vlastnosti 

tak vystupují do popředí jako odměna za absolvování celé cesty opravdu výrazně. Přesto je 

Foglar pedagogicky doprovází i odměnami hmatatelnými jako jsou utržené peníze za hru Fan-

Tan. Také Pavel s Ludvíkem získávají peníze od lékárníka za vzácný šafrán v Jezerní kotlině. 

Chlapci navštěvující Modrou rokli získávají benefitů hned několik. Nejprve jsou to nafukovací 

čluny, později finanční odměna za posílání článků o činnosti klubu Denny Santarem do 

místních novin a v závěru také významná společenská funkce a prestiž, kdy jsou chlapci z klubu 

Saturn jmenováni ochránci Modré rokle. 

 

3.5 Návrat aneb lidový hrdina 

 

Čím jsou Foglarovi hrdinové zcela totožní, je způsob jejich návratu z říše vyskytující se za 

prahem. Precizněji řečeno, hrdinové dokáží libovolně přecházet mezi jednotlivými světy a 

produktivně působit v obou z nich. Ačkoli jsou již navždy přivázáni ke svému novému světu, 

v němž se naučili pohybovat, přesto svými nově nabytými duševními schopnostmi dokáží 

vylepšovat svůj výchozí svět, ke kterému se po celou fázi cyklu vždy znovu vrací. Na základě 

tohoto stavu bychom, odkázáním se na Campbellův postřeh převzatý od Nietscheho, mohli 

pojmenovat hrdinu jako kosmického tanečníka. Onen hrdina nespočívá na jednom místě, ale 

dokáže se volně pohybovat z jednoho místa na druhé. „Svoboda překračovat hranice obou 

světů, putovat z perspektivy časových zjevení ke zjevením hlubinných příčin a zpět a přitom 

nesmísit zásady jednoho světa se zásadami druhého, ale dovolit, aby mysl na základě jednoho 

světa poznala ten druhý – to je dáno mistrovi.“110 Přeměněný protagonista se tak dokáže za 

pomoci svých zkušeností, ve Foglarově kontextu díky vzorovému charakteru, zasadit o obrodu 

výchozího (ale někdy i „cizího“) světa. 

Se schopností prostupování mezi světy úzce souvisí i duševní transformace. Hrdina popírá sám 

sebe, své specifické povahové rysy a stává se osobou univerzálně platnou, bez osobní ctižádosti. 

Disponuje otevřením své mysli okolním podnětům. Úkolem monomýtu je tak skloubit 

individuální vědomí s univerzální vůlí a rozptýlit tak potřebu nevědomosti o životě.111 Jinými 

slovy řečeno, jde o uchopení světa komplexně, s vědomím předchozích vědění. Splynutím 

                                                           
110 Campbell, J.: Tisíc tváří hrdiny. Přel. H. Loupová, Praha: Portál, 2000, s. 206. 
111 Tamtéž, s. 215. 
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se základním výchozím řádem přírody lze vnímat svět bez časového omezení daného 

okamžiku.  

 

3.5.1 Hrdinovo dobrodiní jako elixír 

 

V následujícím oddíle bude představeno působení hrdiny na své okolí právě za pomoci nově 

nabytých zkušeností získaných v cizím prostoru. Jak bude demonstrováno, ponávratová aktivita 

hraje v hrdinově monomýtu  roli, která zaručuje ukončení kruhu.  

 

3.5.1.1 Působení v novém světě 

 

Poté co Mirek Trojan složí svůj skautský slib na letním táboře, stává se plnohodnotným členem 

pražské Devadesátky. V tom samém okamžiku však odchází Mirkův mentor a přítel Jiří. Mirek 

tak přebírá jeho úlohu a pouhou aurou své osobnosti tak drží kontinuity skautského oddílu právě 

s odkazem na již historickou osobnost Ládi Velebila.112 V pokračování knihy je tato Mirkova 

úloha ztížena a můžeme říct, že kniha Devadesátka pokračuje je vlastně sledování Mirkova 

boje nejen za obrodu klubu, ale i obhajobu své pozice hrdiny. Stává se členem Bratrstva 

nápravy, jehož úkol již v této práci zazněl v otázce přátelství. Pokud zde ale přiblížíme princip 

jeho fungování, zároveň se nám odkryjí mechanismy morálního působení hrdiny. Opět 

podstatným faktem je, že se pokus o obnovu klubu děje právě na posvátném přírodním místě 

letního tábora. 

Za prvé každý člen Bratrstva musí získat aspoň jednoho člena z hochů z Devadesátky a za druhé 

je vyžadované být pro ostatní vzorem, což znamená, že člen Bratrstva nesmí nikdy selhat: bude 

vždy usměvavý, co nejobětavější a odloží svou hrubost, klackovitost a sobectví.113 Takto si 

Bratrstvo stanoví své poslání teoreticky, a takto se poté děje v praxi: „Když Mirek běžel se svým 

šálkem k řece, Žluťásek ho předběhl a prudce přitom do něho strčil. Bratrstvo nápravy, blesklo 

Mirkovi hlavou a hned nahlas pravil: ‚Odpusť, Žluťásku, že jsem ti vběhl do cesty!‘ Sám se mu 

omluvil, ač vina nebyla na jeho straně! Žluťásek otevřel ústa úžasem. Trochu se zarazil a řekl: 

‚Ale – nic – ty jsi dobrý, člověče! Vždyť jsem do tebe vrazil já!‘“114 Vrcholem obrodných snah 

je poté obnovení plného nadšení pro oddílovou činnost Jiřího a Josky, dvou stranících se 

chlapců, u nichž se ukáže, že jsou v kontaktu se záporným protagonistou Ondrou, jenž je 

                                                           
112 Poslední kapitola se jmenuje Mirek se stává Láďou. Otázce této kontinuity se ještě drobně dotknu v závěrečné 

kapitole (viz s. 55). 
113 Foglar, J.: Devadesátka pokračuje. Praha: Olympia, 1991, s. 152.  
114 Tamtéž, s. 158. 
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Mirkovým úhlavním nepřítelem (viz s. 37). Právě přerušením kontaktů s Ondrou jsou chlapci 

znova naplno zapálení pro skautskou činnost, stejně tak jako většina chlapců, kteří během 

předešlého roku stáli na polemické hranici vzorného chování a hulvátství.  

Tento příklad doložil, jak funguje náprava společnosti právě v místě hrdinova nového prostředí, 

v okamžiku, kdy se již hlavní protagonista adaptoval, a tudíž má moc měnit věci kolem sebe. 

Jak je to ale právě v případě, kdy hrdina má přímý vliv na svůj výchozí svět, tedy v případě 

kosmického tanečníka?  

 

3.5.1.2 Kosmický tanečník  

 

Příslušnost ke skautskému oddílu má pro Petra Solnara z Boje o první místo přímý vliv na jeho 

výchozí svět, tedy na školní výsledky a neshody se spolužákem a třídním tyranem Rudou 

Lorencem. Vstupem do skautského hnutí se mu lepší prospěch. Navíc je společensky povýšen 

na předsedu třídy (zvoleného samotnou třídou!). Morální převahu získává nad Lorencem za 

loajální mlčení o jeho morálním provinění, čímž ještě více získává na obdivu u ostatních 

spolužáků. Petrovi se taky dostává písemného potvrzení jeho výjimečného postavení 

prostřednictvím slohové práce na téma „Můj spolužák“: „Starostou naší třídy je Petr Solnar. 

Má mnoho kamarádů ve třídě, každý s ním rád mluví. S nikým nemá nikdy mrzutosti, snad 

jenom s Lorencem. Ale za ty Solnar nemůže. Nikoho se nebojí, ale sám nikdy nezačíná. Jednou 

mohl žalovat na svého nepřítele, ale neudělal to. Dobyl první místo v běhu Napříč městem. Řídí 

dobře třídní výbor. Je nás ve třídě čtyřicet pět, ale Solnar je jistě nejlepší…“115 

Vylepšení charakteru má vždy rozsáhlý dopad na prostředí, kde se hrdina objevuje a ve všech 

takových prostředích dochází k výrazným a pozitivním změnám. Dalším aspektem, který byl 

z úryvku patrný, je míra vlivu na ostatní chlapce i dívky: pokud by chlapec neměl, kam dál šířit 

své nové schopnosti a koho oblažovat svými vlastnostmi, žil by zkrátka sám v izolovaném 

prostředí, nikdy by se nemohl nazývat hrdinou. Statut hrdinství se totiž neodmyslitelně pojí 

s pojmenováním a vnímáním ostatními.  

 

 

 

 

                                                           
115 Foglar, J.: Boj o první místo. Praha: Olympia, 1995, s. 86-87. 
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3.5.2 Uchopení bezčasovosti okamžiku  

 

Jedním ze základních rysů platnosti mýtu je jeho neomezenost aktuálním časem. Po formální 

stránce nám to Foglar sděluje svým apelujícím tónem, kterým se obrací přímo na čtenáře. Jedná 

se o ponaučení, které by si z celého vyprávění měl čtenář odnést a hlavně zapamatovat.  

Někde je tento kód vyhraněn pro samostatné kapitoly knihy, které jsou odděleny od příběhu, 

tak jako v Pokladu Černého delfína: „Oddíl, o kterém jste v této knize četli není vymyšlen! 

Existuje doopravdy! A existuje i jeho pěkné prostředí, jeho hry, zvyklosti a vše ostatní, co k jeho 

barvité činnosti náleží. A je v moci každého z vás přispět k tomu, aby i váš oddíl nebo klub se 

také takovým stal - […]“116 Poté Foglar pokračuje ve výčtu pravidel, jak toho dosáhnout, 

následně ale dodává: „Pouhé pročtení těchto pravidel ovšem nestačí! To hlavní a nejtěžší teprve 

přijde: trvale se snažit o jejich plnění, aby vám přešly do krve.“117Tato paratextová skutečnost 

byla zmíněna pro doplnění celistvosti Foglarova smyslu pro vzdělání. 

Někdy tento apel je začleněn ještě v textu, tak jako v Boji o první místo: „A přesto se [Petr] 

nezmění! Dál půjde svou cestou, protože jeho konání se nebude řídit názory nízkých a 

průměrných lidí, s nimiž se v životě potká. Petr se bude řídit jen svým svědomím. A to svědomí 

mu bude říkat: Buď čestný a nesmlouvavý. Buď spravedlivý a dobrý, poctivý a přímý. Buď 

muž!“118 

Pro moje téma je však nejnosnější případ, kdy tento apel vyslovují přímo postavy. Kdy jsou si 

sami vědomi své dokonalosti, uskutečněné proměny a zároveň jsou schopné je formulovat a 

zpětně reflektovat. Jako příklad udávám závěrečný trialog hlavních protagonistů z knihy Když 

Duben přichází. Z úryvku je pocítitelné, že v tomto podání skrze postavy působí celá pointa 

příběhu pateticky až nepřirozeně: „‚Lubore,‘ pravil pohnutě Řezina, „několikrát jsi mě 

zachránil, vrátil jsi mi sílu k životu a sebedůvěru […] děkuji ti za všechno, jak nejlíp umím‘ ‚A 

já –‘ pravil zajíkavě Lubor, ‚myslím, že jsem byl k tobě víc špatný než dobrý, aspoň ze začátku. 

Nezasloužím si od tebe žádné díky. A všechno to dobré, co ve mně později vzklíčilo, to vše 

vyvolal vlastně jen tady Fanek. Tebe, Fanku, jsem měl pořád jako svůj vzor, tobě jsem se chtěl 

podobat v celém tvém jednání. […]‘ ‚Už dost, Lubore, už vážně dost, nebo začnu být ještě sám 

na sebe pyšný, ještě mě docela pokazíš! Škoda jen, že my tři jsme se spolu nekamarádili už 

mnohem dřív!‘“119 To nás navádí na specifičnost této knihy v rámci foglarovské produkce. A 

                                                           
116 Foglar, J.: Poklad Černého delfína. Praha: ATOS, 1991, s. 162. 
117 Tamtéž, s. 163. 
118 Foglar J.: Boj o první místo. Praha: Olympia, 1995, s. 88-89. 
119 Foglar, J.: Když Duben přichází. Praha: Olympia, 1991, s. 203-204.  
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to nejen třístupňovým systémem morálních vzorů, jak je z úryvku patrné (Vojta obdivuje 

hlavního protagonistu Lubora, jehož vzorem je módní a intelektuální ikona třídy Fanek Jelínek). 

 

3.5.2.1 Přichází Duben našeho žití 

 

Dílo Když Duben přichází je charakteristické vedle výše zmíněného systému vzorů, také 

nerovnoměrným rozložením cesty hrdiny. Celá kniha v podstatě mapuje pouze cestu za první 

změnou (překročení prahu), která se děje až s příchodem nového třídního Kováře v poslední 

třetině knihy. Nedochází zde tedy ani i k překročení prahu neznámého a tajemného prostoru, 

celý děj se odehrává jeden školní rok v jedné třídě. Sice se zde třída vypravuje na výlet do 

přírody, ta však nemá tak klíčovou roli jako v jiných Foglarových knihách. Přerod v hrdinu tak 

probíhá takřka najednou prostřednictvím aktivit a systému hodnocení, které nový třídní zavádí 

a o nichž byla zmínka již výše (viz s. 16 a 17). Dalším katalyzátorem je nenadálé procitnutí 

Lubora po výhružce sebevraždou Vojty Řezáče, vyvrhele třídy, za jehož přátelství se Lubor 

stydí.  

Navzdory této kompozici, je zde ale jeden moment vytknut zřetelněji než v jiných knihách, a 

to už jen samotným svým názvem. Duben, který je zde navíc psán vždy s velkým počátečním 

písmenem, je zde symbolem pro duševní reinkarnaci chlapců a pro jejich věčné mládí, které je 

bezesporu tím nejvýznamnějším aspektem, který sebou nese Foglarův přeměněný hrdina: „Ano 

– je Duben – Duben našeho žití – kmitalo se Luborovi horečně hlavou, - a Duben v lidském 

věku trvá dlouho – ano – nám pořád teprve DUBEN PŘICHÁZÍ, jak to bylo tehdy pod Fankovou 

fotografií. A na člověku samotném záleží, aby si DUBEN – to jest CHLAPECTVÍ – aspoň pro 

svou duši dovedl zachovat navždycky, když není možné udržet ho v tělu –“.120  

V této knize je mýtický moment věčného mládí v rámci foglarovských měřítek akcentován 

nejexplicitněji a nejnaléhavěji. Ale objevuje se i jinde, například v úvahách, které vede Rikitan 

se svými hochy ve Strachu nad Bobří řekou: „ ‚Ne-nezestárnete!‘ pravil [Rikitan] pevně a 

neochvějně. ‚Vy budete pořád chlapci - - a já budu pořád Rikitan. Snad na nás budu jednou znát 

přibývající věk. Ale ani to nemusí být brzy, když budeme správně žít, každodenně důkladně 

cvičit a když nepropadneme zahálce a nedobrým zálibám stárnoucích zpohodlnělých lidí. A 

jednou – za hrozně dlouhou dobu – nelekejte se – určitě všichni umřeme! Ale ani pak 

nezestárneme! My zůstaneme věčně mladí ve svých příbězích, zapsaných v našich 

                                                           
120 Tamtéž, s. 203. 



                                                        Tereza Poláková, Mýtus a chlapectví: Postavy v díle Jaroslava Foglara 

59 

 

kronikách.‘“121 Věčné mládí se tu přelévá v nesmrtelnost obecně. Všimněme si, že Foglar opět 

nezapomíná upozornit na praktickou radu ohledně jejího dosažení.  

Zafixování daného momentu a jeho expanze pro celou platnost světa je poeticky vyjádřeno 

v závěru knihy Pod junáckou vlajkou. Ještě naposled si tedy vrátíme k okamžiku, kdy se Mirek 

Trojan stává novým Láďou Velebilem, vzorným chlapcem, který stál v počátcích skautského 

oddílu Devadesátky.  Mirkova věčná vzpomínka na vstup do skauta, jeho uchování věčného 

mládí, je navždy uložená v obrazu tábora u Vydří říčky: „Pak tábor skončil. […] Ale Mirkovi 

v duši zněly dále zpívající splavy Vydří říčky, viděl stále tichá místa jejích tmavých tůní mezi 

plochými balvany, vyhřátými od slunce.“122 Pak je následující text stylizován jako Tapinova 

promluva adresována Mirkovi. Promluva je natolik dlouhá, že Tapinovo autorství výroku 

zaniká ve prospěch řeči implikovaného autora. Cituji z ní pouze část: „ […] Ano, Mirku, 

pohádka bude pokračovat! To jenom my zestárneme, to jenom my odejdeme! Ale přes naši Vydří 

říčku poletí znovu a znovu dny, naplněné slunečním jasem a mládím […] a zas noví a noví hoši 

budou přicházet […] A ona je bude pořád přijímat, protože hoši nevymřou nikdy, bude k nim 

trpělivá a odpouštějící, vlídná a usměvavá, neboť ona zůstane věčně mladá a krásná, krásná a 

mladá – věčně – věčně – věčně! […] ‚I kdyby všichni dnešní hoši z Devadesátky odešli, já 

zůstanu! Navždy! Pořád! Do smrti!‘“123 

Tímto příkladem se nám uzavírá nejen mytologický kruh hrdiny, ale také se nám kompletuje 

náhled na přírodu jako iniciační, prapůvodní prvek, který je základem bytí. Ve Foglarově 

podání se tak stává prostorem nositelem paměti a vzpomínek, tedy podle Hodrové místem 

s tajemstvím. Příroda je tak, analogicky s duševním věčným mládím, potažmo životem, 

východiskem Foglarova pojetí mýtu. 

4  Závěr 
 

V tomto závěrečném shrnutí je čas položit si znovu otázku ze začátku mé práce: je adekvátní 

aplikovat tezi monomýtu Josepha Campbella na materiál knih Jaroslava Foglara? V celé práci 

bylo ukázáno mnoho paralel mezi oběma materiály, tudíž si můžeme odpovědět kladně na 

úvodní otázku. Nyní bych však ráda zdůraznila elementy, které jsou pro každé pojetí 

nejpodstatnější.  

Stěžejním úkolem mýtu je podle Campbella porozumět světu, dodávat význam 

nesrozumitelným peripetiím života na základě časově neukotvené zkušenosti lidstva, dodávat 

                                                           
121 Foglar, J.: Strach nad Bobří řekou. Praha: Olympia, 1990, s. 193. 
122 Foglar, J.: Pod junáckou vlajkou. Praha: Olympia, 1969, s. 147. 
123 Tamtéž, s.147-148. 
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symboly, jež pozvedají ducha (viz s. 8). Campbellovou metodou je rozebírání již tradovaných 

příběhy různých kultur. Snaží se je roztřídit a zpřehlednit. Ve Foglarově případě je tomu právě 

opačně: vymýšlí si vlastní příběh, který poté zpětně legitimuje mýtickou atmosférou.124 Jak 

jsme již mohli pozorovat oba procesy fungují podle stejných mechanismů. 

U Foglara je velmi podstatným faktem, že jeho příběhy sledují nějaký záměr, konkrétně 

umravnění mládeže. Z tohoto důvodu jsou společným jmenovatelem obou teorií dodávat 

prostředky pozvedající mentální stránku jedince spíše než ty sloužící všeobecné porozumění 

světu, které Foglar nijak důkladněji nerozvádí.  

Dalším vztyčným bodem je již naznačená mýtická kontinuita. Ta se prezentuje skrze lidskou 

zkušenost (dobrodružné příběhy, které se přece zdají být nakonec tak uvěřitelné), ale i počátek 

všeho lidství, právě důsledným tíhnutím k přírodě a sepětí s koloběhem přírody. V tomto 

kontextu nesmíme opomenout ani archetyp městského labyrintu. Veškeré toto napojení 

mýtických prostorů na hrdinu, je to, co dává příběhům Jaroslava Foglara hloubku, barvitou a 

intenzivní pestrost, ale hlavně vznešenost.  

Na druhé straně se nám objevuje další prostředek, který dílům dává trvanlivost a mimočasovou 

ukotvenost. Jedná se o kult mládí, jenž nikdy nezmizí a celý fenomén získává atribut 

nesmrtelnosti. 

Jsme tedy svědky zrození specifického mýtu účelně vytvořeného pro mladé čtenáře, kteří jsou 

díky sugestivnímu vyprávění s hlubokým základem, přesahující moment vyprávění, pohlceni. 

Foglar tak, že nejen splnil svůj cíl a ovlivnil několik generací mladých lidí, ale podařilo se mu 

zároveň do děl přenést svoje okouzlení pro všední výseky každodenní skutečnosti. Jak píše 

Stanislav Sohr, najdeme u něj „vědomé využití touhy po romantice v poetizace všedního 

života.“125  

Vedle okouzlením a najití cesty k přírodě, akcentuje další základní lidské hodnoty jako 

přátelství, cit pro pravdu a svobodu. Předkládá nám bezbolestný návod, jak se nejen pro tyto 

hodnoty nadchnout, ale také jimi žít.  

Posledním mým příspěvkem je náhled v rámci (české) literatury. Zde jsem, dle mého soudu, 

splnila své předsevzetí z úvodu a poskytla jiný úhel pohledu na tvorbu Jaroslava Foglara. 

Odkryla principy fungování narativu, které doposavad byly spíše skryty, a tím také ukázala, že 

otázka umělecké hodnoty díla není za každou cenu tím nejpodstatnějším měřítkem pro přínos 

daného literárního díla. 

                                                           
124 Je nezbytné zde ale dodat, že spisovatel nesleduje vytváření mýtu jako takové. Způsob vyprávění odpovídá 

pouze mytologickým parametrům. 
125 Sohr, S.: Zase zní píseň úplňku: Vyprávění o Jaroslavou Foglarovi. Ostrava: ÚS PNS, 1968, s. 8. 
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