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Povídání o žánru fantasy

Zuzana Hloušková

            Pojem fantasy byl převzat z anglosaského literárního prostředí a dnes je tento literární termín běžně užívaný a 

rozšířený téměř stejně jako pojem science fiction. Za zakladatele žánru jsou považováni R. E. Howard díky řadě 

časopiseckých povídek ztvárňujících divoká dobrodružství neporazitelného válečníka barbara Conana, dále J. R. R. Tolkien, 

autor kultovní trilogie a zřejmě i nejvýznamnějšího fantasy díla, Pána prstenů, a jeho přítel a kolega C. S. Lewis s fantasy 

sérií pro mládež Letopisy Narnie.

Podstatnou složkou žánru fantasy je nevysvětlitelný, nadpřirozený úkaz nebo přímo projev magie. Příběhy se odehrávají ve 

vymyšleném světě, v historizujícím prostředí, inspirovaném často mytologií, světem pohádek a středověkých romancí, z čehož 

vyplývá i charakter pro fantasy typických žánrových rekvizit. Základními motivy je boj dobra se zlem a motiv cesty. Mezi 

typické rekvizity žánru fantasy patří již zmíněná magie, archetypální postavy vč. dominantního hrdiny, fantastická stvoření a 

topos jiných světů. Výskyt magie ve fantasy bývá považován za typický a také odlišující prvek, který napomáhá zařadit dílo do 

správného žánru, tedy do fantasy (třeba na rozdíl od sci-fi). Ze tří zásadních magických principů fantasy většinou pracuje se 

slovními formulemi a mistrem kouzlení. Magie je ve fantasy považována za skutečnou sílu, která se v imaginárním světě 

projevuje paralelně s běžnými přírodními zákony. Zasvěcené osoby (čarodějové či mágové) pak mohou s pomocí magie tyto 

přírodní zákony ovládat. Magie také může představovat podstatu rovnováhy fiktivního světa, tzn. že obě strany – Dobro i Zlo –

magii používají a jde jenom o to jak, zda nepřekročí únosnou mez, kdy by mohla být rovnováha mezi silami fiktivního světa 

narušena. Magie ve fantasy příbězích tvoří také intelektuální protiváhu k hrubé muskulatorní síle, kterou disponuje jednak 

kladný hrdina, jednak přisluhovači Zla. Zvláštní roli představují magické předměty, které oplývají nějakou magickou 

schopností, příp. ji propůjčují svému nositeli (létající koště, prsten, plášť, meč), jednak přispívají k ovládnutí magie či 

dočasnému převzetí role čaroděje (kniha čar a kouzel, zaklínací pergamen apod.).

Pro fantasy je typický dominantní hrdina, který musí splňovat alespoň jednu z těchto vlastností: má výjimečné vlastnosti či 

dovednosti, ať již fyzické či psychické, nebo výjimečný původ (příp. jeho zrození doprovázely výjimečné jevy) nebo zažil 

významné historické události a disponuje významnými sociálními kontakty (zná hrdiny minulých dějů, padlé krále, mocné 

čaroděje apod.) nebo vlastní výjimečný (magický) předmět nebo získal osobní výhodu získanou magií (je neviditelný, 

nezranitelný, nesmrtelný apod.). Vedle hlavního hrdiny vystupuje v klasické fantasy paleta typizovaných postav. Na začátku 

nebo během cesty hrdina obvykle získá různé společníky, kteří mu pomáhají překonávat překážky. Putující skupina (tzv. 

družina) může vzniknout i proti vůli společníků, vynuceně vlivem okolností, nebo jako dobrovolné seskupení. Typickými členy 

družiny jsou: čaroděj (mentor, mistr), věrný sluha, dobrý rytíř (jakýsi charismatický a věrný bojovník, vždy připravený k boji za 

správnou věc) a horší rytíř (má nějaké temné tajemství ve své minulosti, příp. slabou vůli a hůř odolává Zlu a někdy i zradí či 

udělá osudovou chybu), trickster (mizera, smíšek) – veselý kumpán, který ale může neúmyslně přivolat potíže, zároveň však 

může přispět k nečekanému zvratu, který přinese družině určitou výhodu, dívka v ohrožení – stává se členkou družiny 

náhodou nebo pod tlakem okolností a může družině významně pomoci překonat nějakou obtížnou překážku (pomocí důležité 

informace, klíče, léku, výjimečně zbraní), často je to převlečená princezna či jiná urozená osoba. Každý hrdina pak musí mít 

zákonitě svého protivníka (zástupce Zla) – bezcharakterní a vědomě volící zlo, Temný pán, který touží po absolutní moci a 

ovládnutí druhých, někdy protivníka zosobňuje také pobočník Temného pána, jakýsi „druhý nejvyšší“ (kapitán armád, 

podřízený čaroděj) nebo nástroj jeho vůle (stvořený netvor či temný bojovník).

            Kromě těchto typických postav se žánr fantasy hemží také nejrůznějšími fantastickými tvory, kteří opět tvoří 

v imaginárním světě jeho integrální složku. Může jít o zcela nová, dosud neznámá stvoření (obvykle netvoři) nebo převzatá 

intertextově z jiných imaginárních světů (ze starověké mytologie, ze známých literárních děl), přičemž mohou zachovávat 

původní rysy, nebo dochází k jejich nové modifikaci anebo se může jednat i o stvoření známá z našeho světa jako hypotetická, 

„historicky“ nedoložená, příp. zprofanovaná (bohové, svaté osoby a andělé, mimozemšťané). Poslední žánrově typickou 

rekvizitou je jiný svět. Ten vzniká buď jako úplně novýimaginární svět, který může zahrnovat ještě další „mikrosvěty“ (kulturně-

sociální enklávy, jejichž společenské zřízení je převážně feudální a předtechnické), nebo jako jakýsi paralelní svět, který se od 

našeho výrazně odlišuje, přičemž musí být jasně definován způsob přechodu („dveře“ do jiného světa). Jednou z možností, 

hodně oblíbenou v poslední době, je vstup do pseudohistorie našeho světa, který se sice vyznačuje podobností s reálnou 



historií, avšak vytváří její alternativu se zapojením smyšlených postav, novým pozadím historických událostí apod. Ať již je 

imaginární svět vytvořen svým autorem jakkoliv, je dobrým zvykem, aby byl propracován topograficky do nejmenšího detailu a 

příběh opatřen mapkou. Vykonstruovaný svět zahrnuje obvykle téměř všechny známé geologické útvary – pohoří, roviny, řeky, 

moře a nejrůznější fenotypy (lesy, mokřady, pouště) tak, aby byl tento svět pestrý a umožňoval vytvářet různé překážky a 

ztížené podmínky po něm se pohybujícím postavám. Pokud je imaginární svět zabydlen různými rasami, jsou vždy spojovány 

s nějakým typickým prostředím (elfové - les, trpaslíci - hory).

            Přestože zrod žánru můžeme datovat do 30. let 20. století, za jeho krátký vývoj se vytvořilo již několik podtypů. Patří 

k nim např. epická fantasy (high fantasy),která se zaměřuje na hrdiny „klasického“ typu (známého i z legend), někdy se též 

užívá pojem artušovská fantasy a podle již zmíněného slavného autora je tato fantasy nazývána také tolkienovská. 

Z původního názvu meč & magie (sword and sorcery), použitého v roce 1960 F. Leiberem, se vyvinula hrdinská fantasy

(heroic fantasy). Můžeme se setkat také s fantasy s vědeckými prvky (science fantasy), která stojí na rozhraní fantasy a sci-fi, 

představuje jakýsi hybrid, používající prvky typické pro oba žánry. Podobně smíšená je i pohádková fantasy, která 

sicevychází z pohádek a bajek, ale původní motivy jsou narušeny logikou současného reálného světa a pohádkové bytosti řeší 

„dospělácké“ problémy (někdy též označována jako moderní fantasy nebo adult fantasy). Velkou oblibu si získala už zmíněná 

historická fantasy (někdy nazývána též historica magica), v níž se vymyšlený klíčový historický moment spojuje 

s vykombinovanou sérií následků, obsahuje nezbytný element magického „kdyby“ (tj. co by se stalo, kdyby se tato historická 

událost nestala, kdyby se tato historicky doložená osoba rozhodla jinak, kdyby konkrétní bitva dopadla opačně apod.). Na 

hranici s hororem se pohybuje temná fantasy (dark fantasy), popisující především příběhy o upírech. S čaroději, mytickými 

postavami a silami Zla v úplně nových rolích se můžeme setkat v městské fantasy (urban fantasy): jakýsi punk-rock, kde 

magie a fantazie jsou součástí života ve velkoměstě, elfové, démoni a jiné magické bytosti hrají v rockových kapelách, jezdí 

metrem a v noci se toulají od McDonalda až k Central Parku, kde se odehrává ta největší bitva Dobra se Zlem. Velmi blízko 

k ní má i nejnovější odnož nazývaná „computerworld“ fantasy, v níž se hrdinové zmocňují výdobytků civilizace a využívají 

k tomu nejmodernější techniku. Velmi populárním subžánrem se v poslední době stává tzv. new weird, který je chápán jako 

snaha o ideální prolnutí fantasy, sci-fi a hororu. Poněkud stranou u nás zůstává křesťanská fantasy, která akcentuje 

křesťanské principy a motivy a častým tématem je fenomén sebeobětování. Na rozdíl od západních zemí se u nás příliš 

nerozvíjí ani feministická fantasy, v níž ženy vystupují jako hlavní hrdinky, schopné hájit svou samostatnost a svobodu volby. 

Zcela jinak je na tom satirická fantasy, parodující známá literární díla či současný stav reálného světa, proslavená především 

cyklem o Zeměploše z pera Terryho Pratcheta, a to zejména díky geniálnímu překladu Jana Kantůrka.

Byť se o žánru fantasy tvrdí, že je to především literatura pro mládež a z převážné většiny ji tvoří brak, není ani jedno z 

toho úplně pravda. Mnohá díla se vyznačují poměrně složitou kompozicí, myšlenkovou náročností s noetickým přesahem a 

můžeme zde najít skutečné perly, které svou kvalitou mnohdy předčí díla obecně uznávaná za představitele vysoké literatury. 

Český knižní trh je bohužel zahlcen celou řadou nekvalitní překladové literatury, v níž je poměrně složité se vyznat. Pokud 

bychom se pídili po významných představitelích žánru fantasy, je vhodné zmínit jména jako L. Carroll, E. R. Burroughs, S. 

King, C. A. Smith, T. Williams, R. Silverberg, D. Eddings, P. S. Beagle, J. M. Moorcock, A. Sapkowski, R. Holdstock, 

z modernějších předevšímR. Jordan, G. G. Kay, N. Gaiman, P. Pullman,U. K. le Guinová. Díky filmovým adaptacím se do 

povědomí české veřejnosti dostala také díla J. K. Rowlingové (Harry Potter), S. Meyerové (Stmívání), Ch. Paoliniho (Eragon) 

či G. R. R. Martina (Hra o trůny). Z českých autorů se pak výrazněji prosadili Jaroslav Mostecký, Vilma Kadlečková, František 

Novotný, Miroslav Žamboch, Jana Rečková, Vladimír Šlechta, Jiří Walker Procházka, Františka Vrbenská, Veronika Válková, 

Petra Neomillnerová a Pavel Renčín. Nezbývá než vzít některý z titulů uvedených autorů do ruky a přesvědčit se osobně.
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