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Pokud chcete dobrou domácí antologii,
je to prostû sázka na jistotu. Jire‰ je umí.

V‰ak je také vidût, kdyÏ s ním na toto téma
dáte fieã, Ïe je dûlá nejen s nad‰ením, ale hlavnû
promy‰lenû, s dÛrazem na kaÏd˘ krok. 

Lacinou metaforou ze svûta gastronomie:
jako kaÏd˘ správn˘ ‰éfkuchafi si Jire‰ kon-
troluje suroviny i dodavatele, dohlíÏí na
vafiení i míchání omáãky a servíruje nejen
vydatnou, ale i esteticky upravenou porci…
A rozhodnû se nestydí b˘t megaloman –
vÏdy si v‰ak vûdom˘ urãit˘ch omezení.

NEJEN HISTORIÍ ŽIV

JE EDITOR

„UÏ od roku 2003 mám v plánu

asi dvacet antologií. Tenhle plán se

pfiíli‰ nemûní, spí‰ se mûní pofiadí

jednotliv˘ch titulÛ podle aktuální

situace. Napfiíklad jsem chtûl pfiipra-

vit sborník o dracích, ale pfiedbûhl mû

Michael Bronec, nebo antologii steam-

punku, jenÏe nyní se chystají dokonce

dva tituly a na tfietí sborník na stejné

téma ve stejné dobû nemáme ani autory,

ani ãtenáfie.“

Îe se ne v‰echny plány podafií hned
zrealizovat, to nás jako ãtenáfie nemusí

zas tak bolet. AspoÀ se Jire‰ drÏí historické
fantasy, které v posledních letech pomohl
stát se královnou domácí fantastiky, a tam
problém s nedostatkem zájmu rozhodnû
nehrozí.
„âe‰tí a sloven‰tí autofii tenhle subÏánr

opravdu umí. Asi deset autorÛ pí‰e historic-

kou fantasy bûÏnû, ale není problém najít

i takové autory, ktefií si chtûjí tento

Ïánr vyzkou‰et. Také se najde hodnû

ãtenáfiÛ, ktefií o subÏánr jeví zájem,

takÏe jsem se rozhodl, Ïe se pfii této

konstelaci mÛÏu vrhnout rovnou do

série antologií historické fantasy.“ 

CoÏ znamená, Ïe se máme je‰tû na co tû‰it.
„Ano, sám mám historickou fantasy rád

a konãit s ní nehodlám. Rád bych v bu -

doucnu pfiipravil nejménû dal‰í dva díly

série. Stejnû tak bych ov‰em chtûl udûlat

pokraãování i jin˘ch jiÏ vydan˘ch titulÛ 

a také bych chtûl udûlat i nûco úplnû

nového.“

Takovému pfiedsevzetí se asi nebude bránit
Ïádn˘ ãtenáfi Pevnosti. AÈ uÏ se totiÏ Jire‰
pustil do ãehokoliv, v˘sledek vÏdy stál za to.
A to dokonce i ve chvíli, kdy nemûl v‰e pod
kontrolou. CoÏ je nûkdy zdrojem konfliktÛ,
ale jindy zase platí, Ïe víc hlav víc ví… 
„Antologii mûstské fantasy mûl tenkrát 

v plánu i Kry‰tof Kudláã. Napadlo mû, Ïe

bychom mohli své projekty spojit do jed-

noho, a vznikl z toho titul Pod koãiãími
hlavami. Spolupracovali jsme uÏ od zaãátku,

ale kaÏd˘ oslovil jiné spisovatele. V˘sledek

pfiedãil na‰e oãekávání. Antologie je ne -

smírnû pestrá a dotaÏená do posledního

detailu. Myslím, Ïe spolupráce dvou editorÛ

s odli‰n˘m pfiístupem mÛÏe v˘raznû pomoci

v˘slednému dojmu z knihy. Musejí se ale

umût dohodnout.“

MISTR VYJEDNÁVAČ

Dohodnout se je prostû umûní. A pfii tvorbû
antologie to platí dvojnásob. Nejen s pfiípad-
n˘m spolueditorem ãi osloven˘mi autory,
ale pochopitelnû i s nakladatelem, protoÏe
antologie pfiece jen nejsou takov˘mi hity
jako romány… Jak by fiekl Joker, je tfieba
mít plán…

„Antologii nabízím nakladatelÛm uÏ pfied

tím, neÏ oslovím první autory. Jde o nezá-

vaznou dohodu s rámcov˘m rozpoãtem 

a definovan˘m potenciálem. Pokud se poz-

dûji ukáÏe, Ïe o knihu nakladatel ztratil

zájem, najdu náhradní fie‰ení. 

Ale protoÏe skoro v‰echny mé antologie pár

korun vydûlaly, je o nû mezi nakladateli

zájem. Vûdí, Ïe na tom neprodûlají kalhoty.

Navíc jim znaãnû usnadním práci i tím,

Ïe jim po‰lu hotové podklady pro tiskárnu

a po máhám i s následn˘m marketingem.

Doposud jsem spolupracoval s Tritonem

a Argem a nemÛÏu si na nic stûÏovat. Tritonu

patfií navíc velk˘ dík, Ïe mi dal jako první

dÛvûru.“

To jsou v‰ak pochopitelnû vûci,
které bûÏn˘ ãtenáfi ocení aÏ v druhé fiadû.
Tím nejdÛleÏitûj‰ím je pro nûj autorské
obsazení antologie. A Jire‰ova stáj by jistû
mohla vést peloton i na Tour de France, na -
dopovaná kvalitou a obdivem fanou‰kÛ i pra-
videln˘mi transfuzemi ãerstvé krve.
„Pfiemluvit zaãínající autory zpravidla není

problém, hor‰í uÏ to je s autory, ktefií se pro-

sadili a na jejichÏ romány nedoãkavû ãekají

nakladatelé. Napfiíklad Îamboch nebo âer -

venák pí‰ou, co chtûjí, v‰echno jim vyjde

a dostanou za to mnohem vy‰‰í

honoráfi, neÏ kolik mohu nabíd-

nout já. 

Proto jsem rád, kdyÏ se mi podafií

vymyslet projekt, kter˘ zaujme i ta -

kové autory. Bonusem pro nû mÛÏe

b˘t i fakt, Ïe povídka v úspû‰né

antologii pomáhá propagovat zbylé

autorovo dílo.“ 

To zní skoro idylicky, ale urãitû se musel
vyskytnout aspoÀ obãas nûjak˘ zádrhel,
fiíká si pochybovaãn˘ ãtenáfi. VÏdyÈ tfieba
zrovna na tu historickou fantasy pfiece
autofii musí mít nûjaké pfiedpoklady, ne?
Minimálnû dvojku na gymplu z dûjáku!
„Problém je spí‰ jinde. Spolupráce s Pavlem

Renãínem mû pfiesvûdãila, Ïe dobrou histo-

rickou fantasy mÛÏe napsat jak˘-

koliv dobr˘ spisovatel. Není vÛbec

dÛleÏité, jestli má nûjaké zvlá‰tní

znalosti o historii. Na základû toho

jsem se rozhodl, Ïe u pfií‰tích dílÛ

cyklu oslovím více autorÛ a nebudu

ãekat na ty, ktefií nedodrÏí uzávûrku. 

UÏ se mi nûkolikrát stalo, Ïe autofii

nedodrÏeli uzávûrku o déle neÏ rok.

Tomu se jiÏ chci vyhnout, protoÏe

na to doplácejí spisovatelé, ktefií své

sliby plní. Obecnû ale nevidím prob-

lém se znalostmi historie u autorÛ

ani ãtenáfiÛ. Asi to souvisí s tím, Ïe

ná‰ národ má opravdu bohatou his-

torii a zároveÀ se ãasto ocitá v situa-

cích, kdy vzpomínka na úspû‰né pfiedky

zvedá celkové národní sebevûdomí. 

Dûjinám je také vûnována velká pozornost

ve ‰kolních osnovách a historické romány

u nás mají silnou tradici. MoÏná i proto

se ãe‰tí a sloven‰tí autofii více drÏí histo-

rick˘ch postav a událostí. Ale jde to samo -

zfiejmû i jinak – viz tfieba G. G. Kay, kter˘

pracuje s historick˘mi reáliemi, ale s fik-

tivními hrdiny a událostmi.“

JE NAČ BÝT HRD!

Jednou z nejzajímavûj‰ích Jire‰ov˘ch anto-
logií jsou Legendy ãeské fantasy, které se 
o historii otírají více neÏ jen jedním zpÛso-
bem – jednak mapují historii Ïánru u nás 
a jednak…
„Legendy mûly obsahovat nové pfiíbûhy

ze znám˘ch cyklÛ, coÏ je koncept podle

vzoru od R. Silverberga. Tehdy se pfiipravo-

valo pokraãování Stínu modrého b˘ka,

takÏe jsem Medka s Vrbenskou poÏádal 

o novelu z tohoto budoucího cyklu. JenÏe

druh˘ román dosud nebyl napsán a zfiejmû

se za tûch sedm let vÛbec nepohnul. Doufám,

Ïe jsem autory tou novelou nevyãerpal.“ 

To by bylo skuteãnû nemilé, ale na druhou
stranu zase tyto a podobné antologie pomo -
hly pofiádnû provûtrat stojaté vody domácí
fantastiky, byÈ se tfieba Jire‰ necítí jako ryzí
vyhledavaã talentÛ. 
„Nemám ambice objevovat úplnû nové

talenty, to bych se tomu musel vûnovat

mnohem více, jako napfiíklad Michael

Bronec, pro kterého je objevování nov˘ch

tváfií v˘znamná souãást jeho povolání

nakladatele. Na druhou stranu spolupracuji

s fiadou autorÛ, ktefií nepatfií mezi úzkou

‰piãku, ale uÏ dokázali, Ïe umûjí napsat

dobré povídky. Pokud se pfiedstaví v mé

antologii kvalitní povídkou, trochu jim to

pomÛÏe prosadit se. M˘ma rukama uÏ pro-

‰ly povídky od více neÏ tfiiceti rÛznû zku-

‰en˘ch a rÛznû úspû‰n˘ch autorÛ.“

âímÏ se dostáváme opût k úvodní gastro-
metafofie: dobr˘ kuchafi nepotfiebuje stovky
jídel, netfieba tfií‰tit síly. Antologie Ondfieje
Jire‰e jdou po kvalitû a b˘t jejich souãástí je
samo o sobû puncem kvality. Navíc kvality,
odpusÈte mi ten vtípek, fair trade… protoÏe
na co je Jire‰ jako editor nejvíce hrd˘? 
„Tû‰í mû, Ïe jsem mohl aktivnû pfiispût

k tomu, aby se v‰eobecnû prosadili ãe‰tí

spisovatelé, o které v devadesát˘ch letech

nebyl zájem. Právû domácí autofii mohou

pfiinést ãtenáfiÛm to, co nikdo jin˘. Modelují

na‰i kulturu.“ w
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ANTOLOGIE OND¤EJE JIRE·E

Ondfiej Jire‰ je ãesk˘ publicista a editor, jeden
z nejvût‰ích znalcÛ domácí fantastiky, kter˘
pomáhá razit nové trendy. ZaloÏil a vedl interne-
tov˘ magazín Fantasyplanet.cz a pravidelnû pfii-
spívá do ãasopisu Pevnost. První antologii vydal
jiÏ v roce 2004. Vût‰ina z jím pfiipraven˘ch knih
se doãkala druhého vydání ãi dotisku. V sou-
ãasnosti pracuje v oblasti on-line marketingu.

• âas psancÛ (Triton 2004, 2008)
• Písnû temn˘ch vûkÛ (Triton 2005, 2013)
• Legendy ãeské fantasy (Triton 2006, 2008)
• Pod koãiãími hlavami (Triton 2007)
• Memento mori (Triton 2009)
• Hvûzdy ãeské sci-fi (Argo 2010, 2012)
• Krvavá ãest (Triton 2012)

připravil: Boris Hokr
w w w

„VIZUÁLNÍ PODOBA JE PRO 
Mù DÒLEÎITÁ, PROTOÎE KNIHU 
VNÍMÁM NEJEN JAKO âTIVO, 
ALE TAKÉ JAKO ARTEFAKT“

Z KUCHA¤KY EDITORA JIRE·E

„Na zaãátku si stanovím cílovou skupinu a spojovací téma. Poté oslovím autory,
jejichÏ pfiíspûvek mÛÏe knihu ‚prodat‘. Pokud se mi podafií je zaujmout, zvy‰uje
se pravdûpodobnost, Ïe kniha nebude z prodejního hlediska propadák, ale ke
komerãnímu úspûchu to samo o sobû nestaãí. Napfiíklad sborník Pod koãiãími
hlavami obsahuje povídky od fiady úspû‰n˘ch autorÛ, pfiitom prodeje zÛstaly
hodnû za oãekáváním. 
Poté oslovím dal‰í autory, o kter˘ch si myslím, Ïe je pro nû téma antologie to
pravé. Pak dlouho ãekám, co mi kdo po‰le. Z do‰l˘ch pfiíspûvkÛ vÏdy musím

nûjaké odmítnout, protoÏe mi buì nepfiijdou dostateãnû dobré, nebo se z nûjakého dÛvodu do knihy
nehodí. Nebojím se odmítat, protoÏe v dne‰ní dobû uÏ nemají autofii problém publikovat. Spousta
odmítnut˘ch povídek se pozdûji objevila v soutûÏích, ãasopisech nebo konkurenãních antologiích, takÏe
autofii nepfii‰li zkrátka. 
S nûkter˘mi pfiijat˘mi povídkami nemám Ïádnou práci, u jin˘ch vidím moÏnost vylep‰ení a snaÏím se
najít s autorem kompromis, v jakém rozsahu úpravy udûlat. Autor má ale vÏdy právo veta, protoÏe
povídka je jeho dílo. Já mám zase právo veta, jestli povídka v knize bude, nebo ne, protoÏe kniha je moje
dílo. Pfiijaté povídky projdou jazykovou redakcí, kterou dûlá pfieváÏnû Jana JÛzlová, se kterou se mi
v˘bornû spolupracuje. Navíc je vystudovaná historiãka, takÏe pro historické antologie odvádí nadstan-
dardní redakãní práci. 
Dále vyberu v˘tvarníky, o nichÏ si myslím, Ïe projekt sv˘m stylem obohatí. Vizuální podoba je pro mû
dÛleÏitá, protoÏe knihu vnímám nejen jako ãtivo, ale také jako artefakt. Nakonec v‰echno poskládám
dohromady a po‰lu sazeãi Petru Teichmannovi. Nakladatel pak dostane finální podklady pro tiskárnu 
a obstará v‰echny obchodní záleÏitosti.“

„PROTOÎE SKORO V·ECHNY MÉ 
ANTOLOGIE PÁR KORUN VYDùLALY, 
JE O Nù MEZI NAKLADATELI ZÁJEM“

Ondfiej Jire‰

ANEB NEJEN O ANTOLOGIÍCH S ONDŘEJEM JIREŠEM


