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Je mu třicet let, napsal prvo-
tinu, sám si ji vydal a používá 
pseudonym Ergall. Pan Tomáš 
ze Žďáru nad Sázavou je začí-
najícím spisovatelem. 

 Antonín Zvěřina

Proč jste si vybral pseudonym?
Myslím si, že k žánru, který píši, 

fantasy, je to vhodné. Prostě jsem 
nechtěl mít svoje jméno na obálce. 
Aby i autor byl takový jiný, tajemněj-
ší. 

Nestojíte tedy o popularitu?
O popularitu opravdu tolik nesto-

jím. 

Můžete přiblížit knížku Galgad 
- příběh strážce Země, kterou jste 
právě vydal? 

Jedná se o fantasy příběh s přírod-
ním námětem. Snažil jsem se napsat 
něco jiného, než je běžná klasika. 
Abych se odlišoval a šel svojí cestou. 
Aby příběh lidem něco řekl a zamys-
leli se nad ním.  

Jak jste k psaní dostal?
To je asi pět a půl roku nazpět. Teh-

dy mě napadlo napsat příběh o pří-
rodě. Jak se k ní lidstvo chová. Což 
není vůbec nic dobrého pro budouc-
nost. Jednou to může příroda lidem 
vrátit. Knihu jsem psal téměř čty-
ři roky. Pak jsem zkusil napsat do 
literární agentury a ta mi nabídla 
smlouvu o zastupování. Nabízela to 
různým nakladatelstvím, ale žádné 
to nechtělo, právě proto, že je to ně-
co jiného.  

Kde jste čerpal inspiraci?
Než jsem začal psát, nakoupil jsem 

si spoustu knížek, abych si prostu-
doval témata, kterých jsem se chtěl 
dotknout. Osm měsíců jsem vlastně 
jenom četl. Abych se něco dozvěděl 
o době, do které jsem chtěl děj umís-
tit, a nastudoval spoustu dalších věcí, 
které obohatí příběh.

Přibližte nám obsah knihy. 
Hlavní hrdina střeží přírodní řády 

na planetě. Pak zjistí, že se vše ubí-
rá jiným směrem a začne se pídit, 
proč k tomu dochází. Jedním z mých 
cílů bylo očistit vlka. Tuto šelmu 
si lidé zaškatulkovali jako zlo. A to 
i v pohádkách, například Červená 
Karkulka. Ale i v dalších příbězích. 
Chci, aby si čtenář uvědomil, že je 
to také jenom zvíře, které do přírody 
patří pro její rovnováhu. Lva si člo-
věk vytvořil jako krále zvířat a vlka 
jako zlo. Přitom oba jsou šelmy.

Zajímal jste se o historii vlků u 
nás?

Ano. Poslední pomník vlka se 
nachází nedaleko hradu Pernštejna. 
Toto místo jsem navštívil. Kniha o 
vlcích, kterou jsem četl, také pojed-
nává o tom, jak mezi lidmi bylo toto 
zvíře nenáviděné, a proto se na něj 
pořádaly zběsilé hony. Vlk se lidem 
prostě nehodil, tak si vymýšleli 
spousty nesmyslů. Fantazie uděla-
la své a příběhy o krvelačných bes-
tiích burcovala lid, až ho dohnali na 
pokraj vyhubení. Vlk je jedno z nej-

nenáviděnějších zvířat ve volné pří-
rodě. 

Proč jste si vybral vlka a ne třeba 
tygra?

Je to místní šelma. U exotických 
zvířat bych neznal prostředí. Chtěl 
jsem, aby příběh byl z naší oblasti. 

Kde se příběh odehrává? 
Krajinou jsem si inspiroval i tady 

z okolí. Děj se odehrává v době, kdy 
lidé ještě jezdili na koních, měli luky 
a meče, ale krajina je zdejší - evrop-
ská. Do budoucna chci Vysočinu ješ-
tě více procestovat, abych se inspiro-
val znovu i zdejšími místy. Z pohledu 
přírody se děj odehrává v období, 
kdy tady žila dnes již vyhubená zvířa-
ta a v lesích vládla rovnováha.  

Bavilo vás psaní od útlého věku?
Ne. Skoro jsem nečetl a k psaní 

neměl žádný vztah. Spíš mě bavila 
hudba. 

Říkal jste, že jste musel prostu-
dovat hodně knížek.

Samozřejmě jsem musel získat 
určité informace o psaní jako řemes-
lu. Pak jsem začal také číst příběhy, 
abych věděl, jak je ve skutečnosti píší 
autoři. 

Jak vám psaní šlo? 
Někdy to šlo samo, někdy ne. 

Neměl jsem žádné zkušenosti, tak 
jsem často přepisoval. 

Takže jste pasáže i mazal a psal 
znovu?

Začátek jsem přepisoval několikrát. 
I když byla kniha dopsaná, vracel 
jsem se k ní, abych odstranil začáteč-
nické chyby. 

Co to jsou začátečnické chyby?
Třeba opakování slov, mnoho pří-

davných jmen, špatné dialogy. Aby 
příběh měl logiku, aby čtenář neřekl, 
tady něco nesedí. 

Vše o psaní jste se učil jako 
samouk?

Nikdo konkrétní mně neradil. Ně-
co jsem pochytil z internetu a také 
jsem si koupil knížky o tvůrčím psa-
ní. I když všechny rady nemusí na 
každého platit. 

Máte mezi spisovateli nějaké 
vzory?

To ne. Líbí se mi někteří autoři, ale 
hledám si svoji cestu.

Jak je složité, vymyslet si příběh?
Když jsem četl různé knížky, dělal 

jsem si poznámky, co mě zaujalo, 
čím bych se mohl inspirovat. Byly 
to knihy o přírodě, historii, předcích 
atd. Tímto způsobem se mě začal 
příběh skládat v hlavě.

A vymyslet u jednotlivých postav 
jejich charaktery?

V knížkách o tvůrčím psaní radili, 
někdy si pověsit něčí fotku, kde tvář 
bude podobná, jakou si představuje 
autor. Napsat k ní smyšlený životo-
pis včetně povahových vlastností. 
Když pak člověk kolem té fotky den-
ně chodí, postava lépe ožije. A u mne 
to fungovalo.

Co plánujete do budoucna?
Chtěl bych na příběh navázat, aby 

měl víc dílů. 

Knihou chce očistit špatnou pověst vlka

ERGALL navštívil pomník posledního zastřeleného vlka na Vysočině u Bytřice 
nad Pernštejnem. Foto: archiv Ergall

KNIHA je k dostání v obou žďárských 
knihkupectvích.


