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Anotace 

Diplomová práce s názvem „Požár v Měděnci: od reality a novinových a TV zpráv k 

filmovému zpracování, až po filmové recenze“ pojednává o kriminálním případu Evy 

Kováčové, která v noci 1. listopadu roku 1984 zapálila Ústav sociální péče v Měděnci, a 

připravila tak o život dvacet šest mentálně postižených dívek. Motiv byl útěk z ústavu, kam 

byla chybně zařazená, a pomsta zaměstnankyním ústavu, jež k její výchově podle 

Kováčové používaly drsné metody a tresty. Za tento čin byla odsouzená k pětiletému trestu 

odnětí svobody. V roce 1990 vyšla publicistická kniha s názvem Brutalita novináře Josefa 

Klímy, ve které se případem detailně zabýval. Kniha dále sloužila jako předloha pro scénář 

k filmu Filipa Renče Requiem pro panenku, který měl premiéru v roce 1991. Podle 

zaměstnanců ústavu tento film překrucuje realitu a z vychovatelek vytvořil krutá monstra, 

naopak z Evy Kováčové oběť. Práce má za cíl prezentovat výsledky referování o této 

kauze od novinových článků, Klímovy Brutality, filmu Filipa Renče, až po filmové 

recenze a bulvární boom po roce 2009, kdy případ opět otevřel novinář Tomáš Poláček. 

Součástí práce je i hloubkový rozhovor s páterem Františkem Líznou, u kterého Eva 

Kováčová pobývala po propuštění z věznice a se kterým udržovala vřelý vztah až do její 

smrti v roce 2014. 

 

 

Annotation 

Diploma Thesis titled ‘Fire in Meďenec: from reality, newspaper and TV news to the film 

interpretation and film reviews‘ examines the criminal case of Eva Kovačová, who set a 

social care home on fire on the night of September 1st 1984, and thereby took the lives of 

twenty six mentally handicapped girls. Her motives were was escaping the institute into 

which she was wrongly admitted and revenge against its employees who used harsh 

methods and cruel punishments. For this crime she was sentenced to five years 

imprisonment. The year 1990 saw the release of a book titled Brutality by journalist Josef 

Klime, which dealt with the case in detail. The book further served as an inspiration for the 

script to Filip Renč‘s film Requiem pro panenku, which premiered in 1991. According to 

the employees of the home, the film twists reality by portraying the caretakers as cruel 

monsters and Eva Kovacova as the victim. The purpose of the Thesis is to present the 

narrative regarding this case from newspapper articles, Klima‘s Brutality, Filip Renč‘s film 



 

 

 

 

to the film reviews and the tabloid boom after the year 2009, when the case was re-opened 

by  journalist Tomáš Poláček. A section of the Thesis builds on thorough interviews with 

pastor František Lízna, with whom Eva Kovac lived after her release from prison and with 

whom she kept a warm relationship until her death in 2014. 
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Úvod 

Tato diplomová práce se věnuje kriminální kauze požáru v Měděnci, podle které 

natočil režisér Filip Renč celovečerní film s názvem Requiem pro panenku. Pro toto téma 

jsem se rozhodla z důvodu dodnes ne zcela uzavřeného sporu o vině či nevině žhářky Evy 

Kováčové, která byla chybně zařazena do ústavu sociální péče pro mentálně postižené 

dívky. Její pobyt v ústavu ji duševně pokřivil, jelikož se mezi postiženými dívkami cítila 

osamocená, a nepochopení ze strany ošetřujících vychovatelek v ní vyvolal pocit hněvu a 

nenávisti. Jediné, co si přála, bylo dostat se mimo zdi ústavu v Měděnci. Neměla touhu 

vrátit se k rodičům. Jen se dožadovala správného zařazení do příslušného dětského 

domova. Tyto okolnosti a výchovné praktiky některých zaměstnanců ústavu ji v noci z 1. 

na 2. listopadu roku 1984 donutily škrtnout sirkami. Při vzniklém požáru uhořelo dvacet 

šest mentálně postižených chovanek a další utrpěly zranění. Eva Kováčová si za své činy 

odseděla devítiletý trest a na svobodu se dostala díky amnestii Václava Havla v roce 1993. 

Mezi potrestanými byly i některé vychovatelky za své drastické výchovné metody. Ty však 

svou vinu nepřiznaly a odsouzení dodnes vnímají jako křivdu ze strany státu, který tímto 

rozhodnutím pouze maskoval nedostatečné zabezpečení budovy proti požáru, neproškolené 

zaměstnance a především chybné umístění Evy Kováčové do ústavu. 

V teoretické části se budu zprvu věnovat filmové dramaturgii, historii a vystavění 

příběhu ve filmu i v literatuře s důrazem na podobu scénáře. V druhé kapitole se zabývám 

dramatickými motivy, jež často lákají diváky do kin, a které se objevují i ve filmu Requiem 

pro panenku. Nejdříve popisuji děje několika filmů z prostředí psychiatrické léčebny. 

Konkrétně se jedná o filmy One Flew Ober th Cuckoo´s Nest; Girl, Interrupted; Twelve 

Monkeys, K-Pax, The Jacket a Shutter Island. V druhé části stručně nastiňuji 

charakteristiku různých duševních poruch, které čeští i světoví filmaři zpracovávají ve 

svých dílech. Po konzultaci s doktorkou Lucií Kališovou působící v Psychiatrické klinice 

1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy tak vznikl seznam filmů, které věrohodně 

zpracovávají psychické nemoci, a divákům tak přibližují duševní útrapy nemocných. 

Posledním motivem, jímž se zabývám, je požár ve filmu. Vnímám ho jako symbol 

několika sdělení, které chtějí filmaři divákovi prostřednictvím filmových pláten sdělit. 

Symbol utrpení, bolesti, ničení, společnosti, humoru - to vše se dá vyčíst z užití požáru ve 

vybraných filmech. V další části diplomové práce se již věnuji samotnému případu Evy 

Kováčové - od nešťastného dětství, po tragický skon. Důrazněji se soustředím na léta 
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strávená v ústavu a především na osudnou noc, kdy se Eva stala viníkem ničivého požáru. 

Dle zjištěných faktů jsem se pokusila a rekonstrukci případu a dále o popis průběhu 

vyšetřování. Při hledání dobových zpráv týkajících se případu požáru v Měděnci jsem se 

setkala s cenzurou a zatajení informací, které by mohly znehodnotit fungování státní 

správy za dob komunistické vlády. Z toho důvodu jsem se rozhodla vložit do své 

diplomové práce kapitolu, kde ve stručnosti nastíním fungování dobových médií 

kontrolovaných KSČ. Dobová média o této kriminální kauze informovala jen velmi 

skoupě. V Rudém právu se objevilo pouze pár vět v rubrice Černá kronika. Blíže se 

případu věnoval až novinář Josef Klíma po roce 1989. Jeho reportáží, která se zároveň 

stala součástí Klímovy knihy s názvem Brutalita, jsem se zabývala ve čtvrté kapitole. Dle 

výpovědi některých ošetřujících vychovatelek se Klímova reportáž zakládala na pravdě 

pouze z části. Novinář ve své publicistické knize démonizoval jejich výchovné metody a 

ospravedlňoval chování Evy Kováčové. Dodnes Josef Klíma tvrdí, že tato reportáž patří 

mezi jeho největší novinářské chyby, což také potvrdil v dokumentárním pořadu České 

televize s názvem Třináctá komnata, kde se postiženým vychovatelkám omluvil. Mediální 

dopad měla tato chyba o to větší, když se Klímovou verzí případu nechal inspirovat Filip 

Renč při psaní scénáře svého filmu Requiem pro panenku, kterému se věnuji v další 

kapitole. Popisuji okolnosti vzniku filmu, podrobně představuji filmový příběh a 

nevynechávám ani rozbor snímku dle filmové kritiky Jaromíra Blažejovského, která byla 

otištěna v časopise Film a doba. Svou práci uzavírám kapitolou o vnímání této tragické 

události v čase od uvedení filmu po současnost. 

Při psaní své diplomové práce se zaměřím převážně na osobnost Evy Kováčové a 

na otázku viny. Byla Eva oběť či vrah? Byla psychicky nemocná již před umístěním do 

ústavu, či za její psychické zkraty mohl až pobyt mezi mentálně postiženými dívkami? 

Kdo nese vinu za smrt dvaceti šesti nevinných dívek, pokud ne Eva? Jaký podíl viny se 

odnáší novinář Josef Klíma za své pochybení? Ovlivnil svou reportáží vnímání 

společnosti? Může být film Filipa Renče vnímán jako záměrné překrucování pravdy a 

mystifikaci, či se jedná pouze o umělecké dílo bez snahy definovat realitu? Otázek při 

hledání „pravdy“ vzniklo opravdu mnoho. Především – je vůbec možné být objektivní? 

Objektivita, jakožto hlavní rys žurnalistiky, znamená informovat o věci pravdivě, bez 

příměsi vlastních názorů, domněnek, pocitů a zdání.1 V současné době se o objektivitě 

v žurnalistice přemýšlí jako o nedosažitelném ideálu. Každá zpráva, novinový článek, 
                                                           
1
 POUPEROVÁ, Olga. Regulace médií. Praha: Leges, 2010. s. 190 . 
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reportáž i dokument mají svůj vlastní filtr. Pokud onu událost přímo neprožijeme, nejsme 

očitými svědky, stále se bude jednat pouze o jakousi výseč reality pohledem 

zprostředkovatele, která nevyhnutelně obsahuje výklad či hodnocení.2
 

Pro shrnutí jsem si vytyčila následující výzkumné otázky: 

1. Jak případ popisují zjištěná fakta a výpovědi svědků téměř třicet pět let po události? 

2. Jak o události informovala dobová tištěná média? 

3. Jak případ popsal ve své reportáži novinář Josef Klíma? 

4. Jak kauzu pojali filmoví tvůrci snímku Requiem pro panenku z hlediska adaptace 

skutečnosti? 

5. Jak odborné filmové magazíny hodnotily filmové pojetí případu Evy Kováčové? 

6. Jaký mediální dopad měl film Filipa Renče na veřejnost? 

Kvůli již zmíněnému nedostatečnému mediálnímu pokrytí případu Evy Kováčové jsem se 

rozhodla odklonit od plánované výzkumné metody sběru dat, jež by nám zprostředkovala 

analýzu mediálních článků v období od roku 1984 do roku 1990 – tedy do vydání Klímovy 

reportáže. Místo toho jsem se pokusila o hloubkové rozhovory s lidmi, kteří se s Evou 

Kováčovou přímo setkali, s novinářem Tomášem Poláčkem a páterem Františkem Líznou, 

u kterého Eva pobývala po svém propuštění z věznice, a pokusila se tak o osobnostní profil 

dívky, která škrtla sirkami. 

                                                           
2
 BURTON, Graeme a JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001. s. 123. 
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1 Filmová dramaturgie 

Pojem dramaturg pochází z řečtiny a vznikl spojením slov drama (jednání) a érdō 

(dělám). Dle výkladového slovníku výraz dramaturgie znamená „teorie a praxe framatické 

kompozice“. Abychom zachytili příběh do podoby románu, dramatu či filmu, musíme ovládat 

základy dramaturgie, kterou můžeme chápat jako „nauku o stavbě a zákonitostech 

dramatického díla. (…) Ale ani znalost základů dramaturgie, ani znalost vypravěčského 

řemesla nejsou zárukou vzniku dobrého románu, filmového scénáře, potažmo filmu nebo 

televizní hry, chybí-li jeho demiurgovi to základní: nápad, idea.“3 

1.1 Co je příběh? 

 

Příběhy si lidé vypráví už od nepaměti. Ať už jsou znázorněny formou pravěkých 

jeskynních maleb, černobílých němých grotesek s Charliem Chaplinem či lechtivých 

románových bestsellerů, lidé mají potřebu příběhy vytvářet a živit se jimi. Jsou součástí 

každodenního života. Příběhy nás provází už od raného dětství. Naši fantazii tvořily 

pohádky, které nám rodiče četli před spaním, ve škole nás pak při hodinách českého jazyka 

učili, jak takový příběh přenést na papír, ti nejlepší měli dokonce tu čest přednést svou 

slohovou práci před třídou, a mnohdy si ani neuvědomujeme, že vyprávěním zážitku s 

páteční oslavy narozenin, vytváříme příběh, pomocí kterého se snažíme v druhých vyvolat 

emoce, ať už je pro efekt přibarvený či nikoliv. 

 

„Z hlediska příběhu, ať jakoukoliv formou podaného, byl na počátku demiurg – 

ten, který postavy stvořil, vdechl jim život, vložil do úst slova, kdo vyprávěl jejich 

příběh. Z hlediska příběhu jsme tedy demiurgy všichni. Jen o tom mnozí z nás nevědí.“4
 

 

Teorie vyprávění se nazývá narotologie. Zabývá se tím, jak jsou jednotlivé příběhy 

vystavěny, co se nám snaží sdělit a jak na sebe navazují. Nejčastěji se setkáváme s 

vyprávěním literárním, které se dá snadno analyzovat. Narativní analýzu můžeme provést i 

u vyprávění filmového, divadelní hry či novinového článku. Teoretici rozlišují dvě 

základní dimenze narativu: příběh a narativní diskurz. Příběh je to, co je vyprávěno, 

                                                           
3
 NOVOTNÝ, David Jan. Budování příběhu, aneb, Demiurgie versus dramaturgie. Praha: Karolinum, 2007, 

s. 18-19. 
4
 Tamtéž. s. 9. 
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narativní diskurz představuje to, jakým způsobem je příběh vyprávěn.5
 Synonymy pro toto 

označení používané ruskými formalisty jsou fabule a syžet. 

 

1.2 Historie přemýšlení o příběhu od počátku k dnešku 

 

 

První zmínky o psané podobě příběhu sahají do Číny z roku 2100 před n. l. a 

přibližně 2000 let př. n. l. vznikl Epos o Gilgamešovi, pravděpodobně se jedná o první 

příběh, který se skládal ze tří nosných sloupů - tedy začátku, středu a konce.  Ve 

starověkém Řecku přibližně od 1500 let později byly sepsány dva hrdinské eposy známé 

pod názvy Ilias a Odysseia, jejichž autorství je připisováno dobovému básníku Homérovi. 

Roku 335 před n. l. zde slavný filozof sepsal dílo s názvem Poetika zabývající se 

klasifikací dramatu, kde se mimo jiné zabývá i skladbou příběhů. 

 

„Začátek je to, co samo následuje nutně po něčem jiném, ale po čem přirozeně 

následuje nebo se děje něco jiného; konec je naopak to, co samo přirozeně - buď nutně, 

nebo zpravidla - následuje po něčem jiném, ale po čem už nenásleduje nic jiného; střed je 

to, co samo následuje po něčem jiném a po čem následuje něco dalšího.”6
 

 

Podle Aristotela je základem příběhu přiměřenost a uspořádanost. Autor by měl 

myslet na správnou délku příběhu, aby byl dobře zapamatovatelný a pro čtenáře (či diváky) 

přehledný. Aristoteles dělí děje na jednoduché a složité. V ději je důležité stále pamatovat 

na pravděpodobnost. Ve sledu událostí nesmí být nic, co by se příčilo zdravému rozumu. 

Za nejdůležitější bod příběhu Aristoteles považuje zápletku a rozuzlení, které musí 

obsahovat každé dílo. 

 

„...zápletkou je vše od počátku tragédie až po tu její část, po níž jako po jakémsi 

předělu začíná obrat ke štěstí nebo k neštěstí; rozuzlením je pak všechno o počátku tohoto 

obratu až do konce hry…”7
 

                                                           
5
 KUBÍĈEK, Tomáš, HRABAL, Jiří a BÍLEK, Petr A. Naratologie: strukturální analýza vyprávění. Praha: 

Dauphin, 2013,  s. 82. 
6
 ARISTOTELÉS. Poetika. Překlad: Milan Mráz. 1.vyd. Praha: Svoboda, 1996. s. 72. 

7
 Tamtéž. s. 91. 
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V devatenáctém století se dramaturgií příběhu zabýval literární teoretik Gustav 

Freytag, který Aristotelovu teorii a začátku, středu a konce posunul dál. Jednotlivé části 

každého příběhu pojmenoval jako expozice, kolize, krize, peripetie a katastrofa, přičemž 

svou teorii aplikoval v rámci dramatu. Na práci Gustava Freytaga navázal Joseph 

Campbell a ve své práci The Hero with a Thousand Faces z roku 1949 pronikl do filozofie 

mýtů. O dvacet let dříve vyšla slavná Morfologie pohádky, kterou napsal ruský lingvista 

Vladimir Jakovlevič Propp. V této knize se autor zabývá velmi podrobně žánru pohádky a 

identifikuje neměnné vzorce postav a jejich základní charakteristiku. Vladimir J. Propp ve 

své knize zdůrazňuje, že jeho narativní analýza nezahrnuje pouze pohádky, tedy příběh, ve 

kterém vystupují kouzelné předměty či jiný nadpřirozený obsah pro pohádku typický, ale v 

zásadě se může jedna o jakoukoliv posloupnost dějových událostí.8 Mezi základní prvky 

příběhu Propp označil pestrost, barvitost, mnohotvárnost, ale také opakovatelnost a 

možnou jednotvárnost. Propp tvrdí, že v jakékoliv pohádce či příběhu může existovat 

nekonečný počet postav, ale jejich funkce a účel v příběhu se neustále opakuje.9 

 

„Pod pojmem funkce rozumíme akci jednající osoby z hlediska jejího významu pro 

rozvíjení děje“10
 

 

Mezi tyto funkce patří například: hrdina opouští domov; hrdinovi je něco zakázáno; 

zákaz je porušen; škůdce dostává informace o své oběti; hrdina je podroben zkoušce; 

hrdina dostává do ruky kouzelný předmět; škůdce a hrdina vstupují do boje; škůdce je 

poražen. 

Ať si do tohoto schématu zasadíte pohádku O červené karkulce, Star Wars či film 

Requiem pro panenku, který budeme později analyzovat, zjistíte, že pokud si za kouzelný 

předmět dokážeme dosadit  myslivce nebo sirky, toto schéma skutečně může fungovat. 

Podle Proppa funkce nejsou jedinými prvky, podle kterých se příběhy sestavují. 

Neměli bychom opomenout ani spojovací prvky, motivace a další atributy a rekvizity, 

které daný příběh doplňují. 

Neméně významným narativním teoretikem dvacátého století byl Seymour 

Chatman, který vyděluje dvě hlavní složky každého příběhu - události a existenty. Události 

                                                           
8
 Propp, Vladimir Jakovlevič a Šmahelová, Hana, ed. Morfologie pohádky a jiné studie. s. 15. 

9
 Tamtéž. s. 26. 

10Tamtéž. s. 26. 
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se dále dělí na dvě podskupiny - jednání a dění, mezi existenty se řadí postavy a 

prostředí.11
 Spojením diskurzu příběhu a událostí vzniká osnova daného narativu, kterou 

Chatman charakterizuje takto: 

 

„Pořadí, v němž osnova uvádí události, nemusí odpovídat přirozeně logickému 

sledu událostí v příběhu. Jejím úkolem je zdůraznit nebo upozadit určité události příběhu, 

některé interpretovat a jiné ponechat k vyvození, předvádět či vyprávět, komentovat či 

přejít mlčením, zaostřit na ten či onen aspekt události nebo postavy.“ 12
 

 

Z této teorie vyplývá, že posloupnost událostí v narativu je nějakým způsobem 

určena. Někdy může jít o lineární posloupnost, ale nejčastějším typem je tzv. posloupnost 

příčinná neboli kauzální, která může být vyjádřena buď explicitně či implicitně. V moderní 

literatuře se podle Chatmana snaží autoři kauzalitě spíše vyhýbat.13
 Stejně tak důležitá je u 

výstavby osy narativu hiearchie, kdy nejde pouze o souslednost, ale také o důležitost 

různých událostí. Chatman rozlišuje tzv. jádra, tedy klíčové body, a satelity, události s 

okrajovým významem. Jádro od satelitu rozeznáme tak, že jádro nelze vynechat bez rozbití 

logiky příběhu.14
 

Neopomenutelným prvkem příběhu je pravděpodobnost, což jsou jednání, která se 

v ději odehrávají, ale nejsou explicitně popsána, tudíž si je musí čtenář či divák sám 

domýšlet. Pravděpodobnost otevírá prostor pro vlastní interpretace.15
 

Existenty, která znázorňují postavy a prostor příběhu, jsou ve vyprávění velmi 

podstatné. Prostor příběhu se liší podle typu média, ve filmu je tento prostor omezený, 

jelikož divák vidí pouze to, co je před kamerou, na druhou stranu je filmový prostor zcela 

konkrétní, narozdíl od toho literárního, který se odvíjí pouze od naší fantazie. Podobně 

smýšlíme i o postavách. 

 

1.3 Příběh ve filmu 

 

V roce 1979 aplikoval americký scénárista Syd Field Aristotelovu a Freytagovu 
                                                           
11

 Chatman, Seymour Benjamin. Příběh a diskurs: narativní struktura v literatuře a filmu.. Brno: Host, 2008. 

s. 18. 
12

 Tamtéž. s. 43. 
13

 Tamtéž. s. 47. 
14

 Tamtéž. s. 54. 
15

 Tamtéž. s. 54. 
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teorii na film a napsal knihu s názvem Screenplay, která má sloužit jako příručka pro 

začínající autory a scénáristy. Ten dramatickou stavu dělí na tři části: expozice, 

konfrontace a rozuzlení. Field tvrdí, že dějová linie ve filmu závisí na obrazech a dialozích, 

nikoliv na myšlenkovém proudu hlavního hrdiny, jako tomu bývá v románech. Scénář je 

celek, který je postaven z několika různých částí: děj, postavy, obrazy, sekvence, dějství, 

události, epizody, hudba, místa, atd. Struktura filmového vyprávění určuje všem těmto 

jednotlivým částem jejich pevné místo. 

První dějství, tedy expozice, je část scénáře, která vymezuje dramatický kontext a 

exponuje příběh, postavy, dramatickou premisu a situaci a nastoluje vztah mezi hlavní 

postavou a dalšími osobami. Field prvních deset stránek scénáře považuje za jeho 

nejdůležitější část, při které se divák rozhodne, zdali ho film baví, či nebaví. 

Druhé dějství čili konfrontace je nejdelší částí scénáře, tvoří zhruba dvě čtvrtiny. 

Zde hlavní postava naráží na jednu překážku za druhou v cestě za uspokojením své 

dramatické potřeby. 

 

„Drama je vždy konflikt. Bez konfliktu nelze vytvořit postavu, bez postavy není děj, 

bez děje není příběh a bez příběhu není scénář.”16
 

 

Poslední dějství - rozuzlení není chápáno jako konec příběhu, nýbrž jako jeho 

rozřešení. Zakončením rozumíme konkrétní obraz, kterým scénář končí. 

V českém prostředí se filmovou dramaturgií zabývá profesor scénáristky David Jan 

Novotný a ve své knize Budování příběhu aneb demiurgie versus dramaturgie podává 

čtenářům návod, jak napsat filmový scénář. U filmového scénáře se začíná námětem. Podle 

Novotného je ale nejdůležitější tvorba postavy Nejen její vnější charakteristika, ale i 

například způsob mluvy, který nám o postavě mnohé prozradí. Syd Field rozlišuje tři 

základná sféry života postavy. První sféra je osobní, zde autor scénáře určuje, zda je 

postava svobodná, má či nemá děti, atd., druhou sférou je profesní život a tou třetí život 

soukromý, který nám odkývá, co postava dělá, když je sama. Tyto tři sféry nám vytyčují 

výchozí bod, neboli kontext postavy, který si můžeme libovolně doplnit.17
 Novotný ve 

svém díle uvádí i jiné přisouzené souvislosti, které bychom neměli u tvorby postavy 

opomíjet a předem si je určit: společenské, rodinné, historické, politické, zeměpisné, 

                                                           
16

 FIELD, Syd. Jak napsat dobrý scénář: základy scenáristiky.  Praha: Rybka Publishers, 2007. s. 20.  
17

 Tamtéž. s. 45. 
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náboženské, sexuální, ekonomické, zdravotní a psychotické.18
 

Námět můžeme čerpat z literární předlohy či reálné události, jako je tomu například 

u našeho analyzovaného filmu Requiem pro panenku. Téma filmu je „základní námět 

uměleckého díla, jasně formulovaný a uzavřený celek vystupující ve funkci základního 

myšlenkového materiálu.“19
 

Podle Fielda by si měl každý začínající autor nejprve určit jasný konec příběhu. 

Nelze tvořit příběh postupně a čekat, že se to samo vyřeší. Vše musí být promyšlené a 

jasné. 

Novotný radí nejdříve vytvořit krátký výtah neboli synopsi, což je: „jednoduchý 

filmový přepis zamýšleného nebo adaptovaného (…) díla, vypracovaný tak, aby byl dokonale 

přehledný, aby podával informaci o tom, zda je vůbec vhodný k filmovému zpracování, má-li 

dost látky pro celovečerní film.20 

Na deseti až patnácti stranách synopse bývají představeny hlavní zápletky a postavy. 

Novotný poté radí rozpracovat synopsi a vytvořit filmovou povídku, kde je zcela nastíněn 

dramatický děj i charakter postav. Tento treatmen zpravidla obsahuje i dialogy. Takto 

zpracované dílo se už podobá scénáři.21 

Existují dvě formální podoby scénáře. Podoba tzv. evropská vypadá tak, že je na levé 

straně popsáno vše, co je vidět (kde, kdo a co) a na pravé je zaznamenáno, co je slyšet 

(dialogy, hudba, ruchy). Scénář psaný stylem americkým je typický tím, že je vše sepsáno 

v jedné rovině.22 

Rozlišujeme dvě základní složky textu v dramatické tvorbě – dialog a monolog. Novotný 

dále dělí dialogy do několika druhů: informativní; osvětlující; charakterizující, stylizovaný, 

odstředivý, dostředivý, historický, paralelní, milostný atd. 

V dnešní době je velmi oblíbený tzv. zcizující efekt, který vzniká tak, že se filmová 

postava začne uprostřed děje do kamery komentovat příběh.23
 

 

 

 

 

                                                           
18

 NOVOTNÝ, David Jan. Budování příběhu, aneb, Demiurgie versus dramaturgie. Praha: Karolinum, 2007. 

s. 13-15. 
19

 Taméž. s. 21. 
20

 Tamtéž. s. 43. 
21

 FIELD, Syd. Jak napsat dobrý scénář: základy scenáristiky. 1. vyd. Praha: Rybka Publishers, 2007. s. 76.   
22

 ŠTROBLOVÁ, Soňa. Film a televize jako audiovizuální zprostředkování světa: filmová a televizní 
dramaturgie a programová skladba. 1. vyd. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2009, s. 130.   

23
 Deadpool, House of Cards 
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2 Dramatické motivy 

 

2.1 Odraz duševních poruch ve filmu 

„Jaká psychologická potřeba tkví za světovou oblibou filmů o zdravotně a zvláště 

pak mentálně postižených lidech? Možná, že kontakt s handicapovanou bytostí je pro 

současníka pravděpodobnější zkouškou mravní síly, nežli válka či zápas o společenský 

ideál. Tyto filmy nabízejí specifický druh napětí - vyžadují, aby divák neodvrátil pohled od 

trpících, čímž má šanci přesvědčit se o své humanitě a získat morální katarzi.”24
 

 

Duševní poruchy jsou častým motivem, kteří s oblibou využívají filmaři napříč 

světem. Ať už se tvůrci věnují jakémukoliv žánru, psychické nemoci do snímku vkládají 

aspekt něčeho zvláštního, nepředvídatelného, děsivého či naopak velmi komického. V této 

části bych ráda představila několik vybraných snímků, které se tematicky věnují duševním 

poruchám a tíživého prostředí psychiatrické léčebny, a neodmyslitelně se tak zapsaly do 

filmové historie. 

 

 

2.1.1 Filmy z prostředí psychiatrických léčeben 

 

Filmaři ve svých filmech vytvářejí stigma psychiatrické léčebny jako děsivé 

nemocnice. Vše je zde nevyzpytatelné. Nejčastěji se ve filmech z prostředí psychiatrických 

léčeben setkáváme s drastickými druhy léčby a omezovacími prostředky, které pacienti 

vnímají jako hrozbu – elektrošoky, lobotomie, svěrací kazajky, upoutání na lůžko pomocí 

pout. Doktoři jsou často zlí a léčí za trest. Nemají soucit s postiženým a nechtějí 

uzdravovat, spíše utlumují a léčbu prodlužují. Pacientům vidí do hlavy a manipulují s nimi. 

Z historického hlediska prostředí psychiatrické léčebny a dokumentace zdejších 

pacientů použil již v roce 1924 ruský dokumentarista Dziga Vertov do filmu Kinoglaz, kde  

ukazuje mnoho drobných epizod ze života člověka žijící v SSSR. O rok později se v hororu 

Rolanda Westa s názvem The Monster stane blázinec jedním z míst vyšetřování vraždy. 

Filmového laika by ale jako první v souvislosti s počátky psychiatrické léčebny ve filmu 

jistě napadl snímek Dracula z roku 1931, ve kterém si krvechtivý hrabě volí jednoho 
                                                           
24

 BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Marika v pekle. Film a doba. Praha: Orbis, 1992, roč. 38, č. 1-4. S. 58. 
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pacienta senatoria pro duševně narušené za svého věrného sluhu. Já se v této podkapitole 

zaměřím na filmy ze světové historie, kterým prostředí lidského neštěstí dopomohlo k 

uznání kritiků i diváků. 

 

One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) 

 

Adaptace románu One Flew Over the Cuckoo's Nest (1962) režiséra Miloše Formana se 

stala nejtypičtějším a nejúspěšnějším snímkem pro motiv psychiatrické léčebny. Samotný 

román Kena Keseye vychází z vlastních zkušeností, kdy autor pracoval několik let jako 

ošetřovatel. Kniha a následně i film si hraje s myšlenkou, že ne každý blázen je skutečný 

blázen. Ve filmu, který získal několik Oscarů, zazářil hollywoodský herec Jack Nicholson 

v hlavní roli Randalla Patricka McMurphyho, jenž přichází do psychiatrické léčebny na 

soudem nařízenou léčbu. Plný elánu se snaží ostatní pacienty, kteří na svůj nešťastný život 

již zanevřeli, probudit. Do cesty mu ale vstoupí vrchní sestra Ratchedová a hodlá 

McMurphyho snahu potlačit všemožnými prostředky. To ovšem není tak jednoduché. Za 

úspěchem filmu jistě stojí i fakt, že natáčení probíhalo v reálné psychiatrické léčebně, tudíž 

kompars tvoří skuteční pacienti. 

 

Girl, Interrupted  (1999) 

 

Snímek z přelomu tisíciletí s ženskou hlavní hrdinkou, kterou ztvárnila Winona Ryder a 

jako vedlejší postava ji doprovázela Angelina Jolie, vznikl pod taktovkou režiséra Jamese 

Mangolda. Životopisné drama dějově zasazené do šedesátých let je příběhem mladé dívky, 

které se od lékařů dozví znepokojující diagnózu, je psychicky narušená, což se projevuje 

nejistotou o vlastní osobnost. Míří proto rovnou do ústavu, kde poznává nové přátele, které 

by ji mohli pomoct najít cestu zpátky k vlastnímu já. Angelina Jolie s hlavní 

představitelkou mimo natáčení vůbec nemluvila, aby svou postavu mohla zahrát správně, 

nejspíš i díky tomu za svou roli získala Oscara. 

 

Twelve Monkeys (1995) 

 

Postapokaliptický snímek režiséra Terryho Gilliama vypráví příběh o jednom procentu 

přeživších, kteří žijí hluboko pod zemí. Na konci dvacátého století se totiž lidstvo nakazilo 
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virem vypuštěným do ovzduší, který usmrtil pět miliard lidí. Bruce Willis v roli James 

Cola se vydává zpátky do minulosti, aby odhalil zdroj nákazy. Na své misi se dostane do 

psychiatrické léčebny, kde se setkává s šíleným Jeffrey Goinesem v podání Brada Pitta, 

jenž se stává jeho jediným spojencem. Scény v blázinci se natáčely v nepoužívaném vězení 

Eastern State ve Philadelphii. Nejen Pittův skvělý herecký výkon, ale i práce režiséra a 

strhující hudba dostaly tento film na vysoké příčky pomyslného žebříčku divácky 

nejoblíbenějších filmů. 

 

 

K-PAX (2001) 

 

Kevin Spacey jako pacient psychiatrické léčebny, který tvrdí, že pochází z jiné planety 

jménem K-PAX. Vyléčit se ho snaží psychiatr Marc Powell, kterého ztvárnil oscarový 

herec Jeff Bridges. Ten na základě Protových projevů a odolnosti vůči léčebným 

prostředkům začíná brzy o svých racionálních úsudcích pochybovat. Film je také adaptací 

románové předlohy. Konkrétně se jedná o stejnojmennou knihu spisovatele Gena Brewera, 

autor knihy stál zároveň u vzniku scénáře k filmovému zpracování. Mimo režiséra Iaina 

Softleyho tvořili filmový štáb mimořádné osobnosti ze světa filmu, proto není divu, že 

dnes tento snímek patří mezi kritiky lépe hodnocené filmy. 

 

 

The Jacket (2005) 

 

Snímek režiséra Johna Muyburyho Svěrací kazajka je dalším filmem věnujícím se tíživé, 

syrové a beznadějné atmosféře psychiatrické léčebny. Veterán, který je nespravedlivě 

obviněný z vraždy, se následně ocitne v péči psychiatrů. Zde se postava Jacka Starse v 

podání Adriena Brodyho vlivem experimentálních léků naučí cestovat v prostoru a čase. 

To mu pomáhá zvládat utrpení ze ztráty osobní svobody a pohybu, které mu znemožňuje 

svěrací kazajka. Tato nové nabytá schopnost však ztratí své kouzlo ve chvíli, kdy se Stars 

dozví příčinu a okolnosti své vlastní smrti. Adrian Brody se údajně nechal zavírat do 

stísněného prostoru i mimo natáčení, aby se mohl lépe sžít s rolí. 
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Shutter Island (2010) 

 

Nervy drásající detektivní příběh režiséra Martina Scoreseseho, který do hlavní role 

detektiva obsadil Leondarda DiCapria. Ten se vydává na izolovaný ostrov, kde je před 

okolním světem ukryta vězeňská psychiatrická léčebna Ashecliffe. Mladý detektiv zde 

zjišťuje, že on sám není po psychické stránce zcela v pořádku, což mu znesnadňuje 

vyšetřování vraždy, kterou údajně spáchala šílená vražedkyně Rachel Solando. Na jedné 

straně detektivovi nesedí praktiky zdejších ošetřovatelů, na straně druhé ho celým filmem 

provází vlastní děsy, halucinace a paranoia, až by se dalo říct, že se ocitl na tom pravém 

místě. Aby bylo prostředí filmové psychiatrické léčebny autentické, najal režisér snímku 

doktora Jamese Gilligana, který v sedmdesátých letech řídil podobné zařízení. 

 

Dalšími filmy, které bychom mohli v tomto výčtu jmenovat, jsou např. Závěť doktora Das 

Testament des Dr. Mabuse (1933), Love Crazy (1941), Edward Munch (1974), Amadeus 

(1984), Átame! (1989), Gothika (2003), Madhouse (2004), Šílení (2005), Sucker Punch 

(2011), Terapie láskou (2012), Stonehearst Asylum (2014), Marie Heurtin (2014), Nise - O 

Coraçăo da Loucura (2015), Špína (2017)  a spoustu dalších. 

 

 

2.1.2 Nejčastější duševní nemoci zobrazené ve filmu 

 

Témata ztvárňující psychotické příznaky jsou často filmařsky atraktivní. Postavy, 

které trpí duševní poruchou, obecně nahánějí strach. Jsou nepředvídatelné a tajemé. Proto 

se této tematice filmaři věnují především v dramatických žánrech – drama, horor, thriller. 

Zřídkakdy se setkáváme s komedií. Některé z těchto filmů strachnahánějící stigma nemoci 

udržují, a proto se lidé s duševní poruchou hůře začleňují do společnosti. 

Naopak filmy, které vycházejí ze skutečných příběhů a napsali je sami nemocní či 

jejich příbuzní, ztvárňují nemoc věrohodně. V této podkapitole nejdříve představím 

nejčastější duševní poruchy zobrazované ve filmu a poté nastíním děj několika filmů, které 

tyto nemoci předvádějí v pravém světle, a filmy, kdy spíše podlehly hollywoodským 

trendům. Charakteristiku duševních poruch i jejich zobrazení ve filmu jsem sepsala po 
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konzultaci s doktorkou Lucií Kališovou působící v Psychiatrické klinice 1. lékařské fakulty 

Univerzity Karlovy. 

 

Schizofrenie 

 

Schizofrenie patří mezi nejzávažnější duševní poruchy a je řazena do skupiny 

psychotických duševních poruch. Kvalitu života nemocného ovlivňuje zásadním 

způsobem. Schizofrenií trpí 1 až 1,5 % populace napříč různými kulturami. Nejčastěji se 

objevuje v nízkém adolescentním věku, tudíž jeho příznaky okolí může často zaměňovat s 

pubertálními výkyvy nálad.25
 Lidé trpící touto nemocí mají v akutní fázi onemocnění 

narušené vnímaní reality - slyší nebo vidí jevy, které nejsou skutečné, věří bludům, které se 

nezakládají na realitě. Poruchy myšlení a vnímání se navenek projevují změnami v chování 

a řeči. Chování nemocných může působit zmateně, někdy bizarně, až vyhroceně. Může být 

přítomno také agresivní jednání zaměřené vůči sobě nebo okolí. Tito lidé mají problém s 

udržením pozornosti a nezvládají řešit stresové situace. Rozvoj schizofrenie je pozvolný, 

změny v chování nastupují postupně. Jedním z prvních signálů může být uzavřenost a 

stranění se společnosti, příklon k alternativnímu životnímu stylu. U schizofrenie 

rozlišujeme dva soubory příznaků – pozitivní, tj. laicky řečeno věci, o které je psychika 

nemocných „obohacena“ – bludy, halucinace, změny chování. Tyto příznaky lze velmi 

dobře léčit léky zvanými antipsychotika. Druhou skupinou jsou příznaky negativní, které 

jsou odrazem ochuzení psychiky – neschopnost prožít radost, ochuzení emocí, mimiky, 

prožívání, zhoršení sebepéče, snížené zapojení do sociálních interakcí.26
 Řada nemocných 

nemá na chorobnost svého stavu náhled a to i po zaléčení akutních známek nemoci. Tito 

lidé jsou přesvědčeni, že jsou zdraví i přes jednoznačné známky poruchy. Tohle zhoršuje 

jejich spolupráci v léčbě a vede k opakovaným hospitalizacím na psychiatrii. Akutní 

příznaky nemoci jsou dobře léčitelné, léčba je často celoživotní a komplexní 

(farmakoterapie, psychoterapie, sociální dopomoc atd.) 

Tato nemoc je spojená s velkou stigmatizací – předsudky veřejnosti. Dle soudů 

veřejnosti jde o nebezpečné jedince a měli by bát umístěni v léčebnách, aby nikomu 

neblížili. Jde ale o přesvědčení, která se z velké máry nezakládají na pravdě. Nemocní se 
                                                           
25

 PRAŠKO, Ján, BAREŠ, Martin, HORÁČEK, Jiří. Léčíme se s psychózou. Praha: Medical Tribune, 2005. 
s. 55. 
26VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. 4. vydání. Praha: Portál, 2008. s. 115. 
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schizofrenií mohou s dostatečnou formou podpory žít spokojený a právoplatný život 

v běžné společnosti. 

Nejzásadnějším filmem, který věrohodně zobrazuje schizofrenii je A Beautiful 

Mind režiséra Rona Howarda z roku 2001. Film je inspirovaný autentických životním 

příběhem Johna Nashe mladšího, který získal Nobelovu cenu za ekonomii. Předlouhou pro 

sepsání scénáře byla biografie bývalé novinářky ekonomické rubriky The New York 

Times, Silver Nasar. I přesto, že film není doslovným převyprávěním jeho života, příznaky 

a léčba schizofrenie, kterou John Nash trpěl, je zde popsána velmi uvěřitelně. 

Dalšími filmy pojednávající o boji se schizofrenií, které se nechaly inspirovat 

opravdovými příběhy, jsou např. Englar alheimsins (2000), u kterého napsal knižní 

předlohu bratr pacienta, či  Proof  (2005). 

Neměli bychom opomenout ani jiné filmy, které se sice o skutečné události 

neopírají, ale tematika schizofrenie prochází celým filmem: Shutter Island, 2010, Spider, 

2002, Shine, 1996, The Fisher King, 1991, Canvas, 2006, The Bell Jar, 1979. 

 

 

Demence 

 

Demence jsou velmi časté poruchy, jejichž riziko propuknutí narůstá s věkem. 

Prvními a nejnápadnějšími příznaky je částečná ztráta paměti a zmatené chování. Tato 

porucha je považována za obzvlášť závažnou, jelikož nejde zcela vyléčit, pouze zmírnit a 

zpomalit průběh. Demence sama o sobě je jakýmsi souborem charakteristických příznaků, 

které mohou mít různé příčiny. Objevuje se porucha kognitivních funkcí, kdy člověk ztrácí 

paměť i úsudek, nezvládá přemýšlet, upadá schopnost organizování a plánování. 

Každodenní aktivity se stávají přítěží, které postižený člověk sám bez pomoci nezvládne. 

To může souviset s podrážděností, úzkostí a agresivitou. Lidé postižení demencí jsou ke 

svým problémům apatičtí. Často si ani neuvědomují, že mají problém, tudíž je odhalení 

příznaků velmi obtížné, zvlášť pokud není postižený obklopen rodinou. Některé příznaky 

demence se také dají snadno zaměnit za časté projevy stáří bez vážnějšího významu. 

Demence může mít mnoho podob, nejčastější forma je Alzheimerova choroba. Příčiny 

demence jsou stále nejasné. Existují ale určité faktory, které riziko této poruchy zvyšují. 

Jedná se o vyšší věk, dědičnost, ženské pohlaví, genetiku, nízkou duševní aktivitu a nízkou 
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úroveň vzdělání.27
 

Still Alice z roku 2014 režiséra Richarda Glatzera v hlavní roli s Julianne Moore je 

snímek vyprávějící životní příběh šťastně vdané matky tří dospělých dětí, které se jednoho 

dne změní život k nepoznání. Je uznávanou profesorkou lingvistiky, ale stále častěji 

zapomíná slova. Lékaři jí diagnostikují ranou fázi Alzheimerovy choroby. Alice nyní čeká 

děsivá zkouška - zůstat stále tím, kým kdysi byla. 

Dojemné a zároveň velmi smutné příběhy lidí postižené demencí využili filmaři i 

do snímků jako je např. IRIS (2001, Richard Eyre) či The Notebook (2004, Nick 

Cassavetes). 

 

 

Návykové poruchy 

 

Závislost je stav plynoucí z opakovaného užití drogy, ať už látkové či jiné, a 

projevuje se charakteristickými změnami v chování. Závislost se dělí na psychickou a 

fyzickou. Psychická závislost je u jedince, který si myslí, že drogu potřebuje k tomu, aby 

se vypořádal se svým životem. Naopak fyzická závislost se projevuje ve stavu, kdy je tělo 

zvyklé na pravidelný přísun drog a jedinec se jejím braním snaží vyhnout abstinenčnímu 

syndromu. Abstinenční příznaky se projevují značnou nervozitou, závratěmi, nevolností, 

zažívacími potížemi, agresivitou, pocením, dušností, problémy s tlakem, návaly horka a 

jinak. O závislosti můžeme mluvit tedy, když se v průběhu jednoho roku projeví 

minimálně tři z těchto znaků závislosti: craving (bažení), problémy se sebeovládáním při 

užití návykové látky, somatický odvykací stav, nezájem o jiné aktivity, i přes prokazatelně 

škodlivé následky jedinec pokračuje v užívání drog.28
 Následky užívání drog jsou 

intoxikace a psychotický porucha, která může končit demencí. 

Ve filmu je nejčastěji ztvárněna závislost na alkoholu a opiátech. Většinou s 

pohledem na sociální pád a obtížnost zbavit se závislosti. Takovým příkladem je film 

Leaving Las Vegas režiséra Mika Figgise z roku 1995, který byl natočen na motivy příběhu 

Johna O´Briena, jenž se snažil vymanit ze závislosti na alkoholu po tom, co ho opustila 

žena a postavení hollywoodského uznávaného scénáristy postupně ztrácí. O´Briean spáchal 

sebevraždu dva týdny po začátku natáčení. Československý film Dnes naposled od režiséra 
                                                           
27  

ZGOLA, M., J.: Úspěšná péče o člověka s demencí. Grada Publishing. Praha, 2003. s.182. 
28   NEŠPOR, Karel. Návykové chování a závislost, Praha: Portál, 2005.s. 35. 
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Martina Friče, který natočil roku 1958, je příběh skupiny můžu scházejících se v hospodě 

U Kroců. Stejně jako hlavní filmové postavy, tak i sám režisér byl závislý na alkoholu. Ani 

tento příběh neměl šťastný konec, Frič zemřel na otravu alkoholem po invazi sovětských 

vojsk. Dalšími filmy zabývající se tematikou závislosti na alkoholu jsou Dobří holubi se 

vracejí (1988, Dušan Klein), Láska v hrobě (2012, David Vondráček), Ikarův pád (1977, 

František Filip) či Sweet and Lowdown (1991, Woody Allen). 

Mezi filmy dokumentující závislost na opiátech patří zcela jistě  The Basketball 

Diaries natočený roku 1995 Scottem Kalvertem, kde hlavní roli závislého Jima Carolla, 

který žije na ulici a kvůli drogám se dostává na úplné dno, ztvárnil Leonardo DiCaprio. 

Skutečný Caroll zemřel v šedesáti letech na infarkt. Již kultovním filmem o opiátech je 

Requiem for a Dream z roku 2000 režiséra Darrena Aronofskyho. Snímek vznikl na 

motivy stejnojmenného románu Huberta Selbyho, který vypráví příběh čtyř různých lidí, 

jimž závislost změnila život odlišnými způsoby. Spíše dokumentárními filmy, které 

zobrazují život závislého člověka, neméně však zajímavými, jsou KATKA (časosběrný 

dokument, Helena Třeštíková), Mandragora (1997, Wiktor Grodecki), Pavučina (1986, 

Zdeněk Zaoral), Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo (1981, Uli Edel), Anděl exit 

(2000, Vladimír Michálek) nebo Memento (1990, Samuel Ivaška). 

 

 

Afektivní poruchy 

 

Afektivními poruchami rozumíme klinické změny nálady od hlubokého smutku a 

pocitu zoufalství až po nadneseně dobrou náladu. Takovéto extrémní změny nálad dokáží 

výrazně zhoršit kvalitu lidského života a v případě depresí i vyvolat sebevražedné jednání. 

Afektivní poruchy se klasifikují podle intenzity, příčiny, polarity a délky trvání. Při 

rozdělování afektivních poruch vycházíme zejména ze symptomatologie, jelikož příčiny 

těchto psychických nemocí nejsou stále zcela známy. Dělíme je na depresivní epizodu, 

manickou epizodu, bipolární afektivní poruchu, rekulentní depresivní poruchu, trvalé 

poruchy nálad a jiné poruchy nálad.29
 Nejčastější depresivní epizoda se vyznačuje velmi 

smutnou náladou, která trvá minimálně dva týdny. Postižený jedinec mívá pocity 

beznaděje, ztrácí zájem o okolní svět, trpí únavou, panickými úzkostmi a strachem z 

                                                           
29

 RABOCH, J., ZVOLSKÝ, P.: Psychiatrie. Galén, 1. vydání, Praha, 2001. s. 77. 
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následujícího dne. Má pocity viny a vlastní nedostačivosti, nedokáže se soustředit a často 

mívá nechuť k jídlu, nebo se naopak přejídá. Zanedbává se, má somatické obtíže a poruchu 

psychomotoriky. Nemoc provází celková nechuť k životu a myšlenky na sebevraždu. 

Momentálně trpí depresí 340 milionů lidí na světě. Naopak mánie je charakteristická 

nadnesenou náladou až vzrušením. Takový člověk má velké sebevědomí a megalomanské 

sklony. V hlavě mu probíhá trysk myšlenek. Ztrácí zábrany a chová se riskantně. V mánii 

lidé často utrácí, berou návykové látky a jsou promiskuitní. Mánie trvá alespoň několik po 

sobě jdoucích dní. Mohou být přítomny bludy a halucinace v souladu s náladou. Člověku 

trpící bipolární poruchou se střídají mánie a deprese stále dokola. 

Filmy věnující se tématu deprese jsou u filmařů daleko více oblíbenější než ty s 

manickou tematikou. Jedním z nejvěrohodnějších filmů jsou The Hours režiséra Stephna 

Daldryho z roku 2002. Film byl natočen podle knižní předlohy Michaela Cunninghama, 

který získal Pulitzerovu cenu. Příběh vypráví o životě Virgine Woolfové a zejména o 

životním období stráveném ve svém venkovském domě, kde píše jedno ze svých 

vrcholných děl Paní Dallowayovou. O třicet let později si tuto knihu kupuje těhotná žena v 

domácnosti Laura Brownová, která trpí těžkou depresí. Clarissa Vaughnová z roku 2001 

žijící v New Yorku připomíná moderní paní Dallowayhovou. Jeden den ze života tří 

různých žen žijících v různé době nabízí pohled na bolesti, touhy a nejistoty, které je souží. 

Film získal 8 nominací na Oscara, z čehož jednu proměnil. Melancholia režiséra Larse von 

Triera z roku 2011, kde jsou ztvárněné intenzivní depresivní prožitky, jako je zpomalení, 

bezmoc obavy z něčeho, co přijde či beznaděj, vypráví příběh dvou sester, z nichž jedna 

chystá veselku na rodinném venkovském sídle. Atmosféru zkazí hrozba v podobě rudé 

planety, která se má srazit se zemí. Neschopnost prožít svatební pohodu, pocit selhání, 

úzkost a temnota jsou hlavními motivy tohoto filmu. 

Jak už bylo zmíněno, mánii ve filmech často nevidíme. Manické stavy by se ale daly 

skrývat pod ztřeštěnými výlevy některých herců v bláznivých amerických komediích. 

Manické stavy by se například mohly připodobnit chování Jimma Carreyho téměř ve všech 

jeho filmech, například ve filmu The Mask (1994, Chuck Russell) či Ace Ventura: Pet 

Detective téhož roku (Tom Shadyac). 
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Autismus 

 

Autismus je jednou z poruch dětského mentálního vývoje a řadíme ho mezi tzv. 

pervazivní poruchy, což znamená, že bylo ve vývoji dítěte zasaženo více oblastí, a to 

především sociální interakce, komunikace a fantazie. Toto zasažení způsobuje nesprávné 

vyhodnocování informací rozdílnému vnímání, chování a prožívání u dítěte mající 

autismus a zdravým dítětem. Tato duševní porucha se nedá vyléčit, ale existují již účinné 

terapie, které dokáží stav jedince výrazně zlepšit. 

Jedinci s autismem jsou často navíc i mentálně retardovaní, což jim ve spojení s obtížemi s 

komunikací a začleněním se do společnosti stěžuje kvalitu života. Jedním z hlavních znaků 

autismu je neschopnost chovat se ve společenském životě podle očekávání. Lidé s 

autismem mají rádi samotu, odmítají společnost a vyhýbají se i tělesnému kontaktu, včetně 

toho mateřského. Nedokáží navázat citovou vazbu s rodiči a vztahům mezi lidmi nerozumí. 

Jejich chování spadá do určitého stereotypního vzorce, ze kterého nikdy nevybočují. 

Odmítají jakoukoliv změnu, naopak jim vyhovuje daný řád. Příčina autismu není známá. 

Důležitou roli bude pravděpodobně hrát genetika. Dnes se zkoumá, zdali mezi příčiny 

můžou patřit např. virové infekce, znečištěné ovzduší či komplikace během těhotenství.30
 

Kultovním snímkem, který je nejčastěji spojován s autismem, je Rain man v hlavní roli s 

Dustinem Hoffmanem. Režisér Barry Levinson v roce 1988 natočil příběh o egocentrickém 

a bouřlivém Charliem, který zjistí, že má autistického bratra Raymonda, a rozhodne se ho 

odvést domů. První problém nastane ve chvíli, kdy Raymond odmítne letět letadlem. Takto 

se Charlie postupně dostává do světa autisty, který je zvyklý na pravidla a řád, což jejich 

okružní jízdu po Americe mnohdy komplikuje. Podle knihy J. Kosinskiho Being there 

natočil Hal Ashby v roce 1979 film s názvem Byl jsem při tom. Jedná se o provokativní a 

komický snímek mapující zlom života zahradníka, který strávil celý dosavadní život 

uzamčený v domě a vše zná pouze z televize. Náhle se ale ocitá ve skutečném světě a musí 

se s tím vypořádat. Dalšími filmy ukazující život jedince s poruchou autismu jsou 

například Molly (1999, John Duigan), The Black Balloon (2008, Elissa Down), Mary and 

Max (2009. Adam Elliot), I rymden finns inga känslor (2010, Andreas Öhman) či český 

Děti noci (2008, Michaela Pavlátová). 

                                                           
30THOROVÁ, Kateřina. Poruchy autistického spektra: dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův 
syndrom, dezintegrační porucha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. s.17. 
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Poruchy osobnosti 

 

U člověka s poruchou osobnosti se vyskytují projevy maladaptivního chování, mezi 

které se řadí: porucha navázání a udržení si vztahů, pocit nadřazenosti, nedostatečná 

sebekontrola, narušená autonomie a projev (zranitelnosti vůči nebezpečí, závislost), 

sebeobětování, zaměření se na druhé, potřeba souhlasu a uznání, nadměrná odtažitost, 

obava z chyb, hyperkritičnost či perfekcionismus a jiné. Jedná se o soubor trvalých 

vlastností, které se utvářejí v průběhu individuálního vývoje a které předurčují schopnost 

adaptace jedince ve společnosti. Tíže tohoto onemocnění odráží fungování postiženého ve 

společnosti – směrem „dovnitř i ven“. Příčiny poruchy osobnosti mohou být z 50 % 

genetický podklad, z 50 % se jedná o zkušenosti získané za života (výchova, deprivace, 

traumata, atd.)  Často tito lidé mají narušené sebehodnocení - neodpovídající zvýšené 

sebevědomí, ale naopak i komplex méněcennosti. Neadekvátně pak popisují i své okolí, ať 

už zidealizovaně či velmi kriticky. Jedním z projevů je i odlišná emotivita. Typická je 

nevyrovnanost emočního prožívání, kdy může docházet i k afektivnímu agresivnímu 

chování a neovladatelnému vzteku. Jedinci s poruchou osobnosti často nevidí problém u 

sebe, ale u ostatních. Poruchy osobnosti bývají poruchami stabilní, k výkyvům dochází při 

nepříjemných a vyhrocených situacích, například v době partnerské krize či při problémech 

v práci.31
 Výskyt nemoci je velmi vysoký, trpí ji až 10 % populace a nemocných stále 

přibývá. Poruchy osobnosti mohou koexistovat s dalšími duševními poruchami. 

Rozlišujeme několik forem poruch osobnosti. První z nich je paranoidní porucha 

osobnosti, kdy je narušený jedinec dlouhodobě podezíravý, vztahovačný, chová nedůvěru a 

nepřátelství k jiným lidem. Emočně je plochý, bez známek empatie. Takový člověk je hrdý 

na svou objektivitu. Připadá si lepší než ostatní a bojuje za svá práva. Ostatními lidmi 

pohrdá. Omračuje ho moc a autorita. Neodkáže odpustit a je přecitlivělý na odmítnutí. 

Veřejností jsou označováni jako kverulanti, žárlivci a fanatici. Film, kde hlavní hrdina trpí 

paranoidní poruchou, je Conspiracy Theory  Richarda Donnera z roku 1977. Příběh 

vypráví o podivínském taxikáři, který svým cestujícím vypráví zvláštní příběhy o spiknutí, 

v jejímž pozadí stojí právě oni sami. Nikdo mu nevěří, ani právnička Alice Sutton. 

Narozdíl od ostatních se mu ale snaží pomoci. 
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Další neméně častou formou poruchy osobnosti je schizoidní porucha. Lidé trpící 

touto nemocí jsou plaší, samotářští a sociálně izolovaní. Netouží a nemají potěšení ze 

vztahů s lidmi. Ke chvále či kritice jsou neteční. Nedokáží vyjádřit emoci a ve vztazích se 

nevyznají. Žijí ve svém vnitřním světě. Touto poruchou trpěli často uznávaní vědci, jako 

byli A. Einstein, Ch. Darwin či G. Mendel. 

Velmi blízko je této poruše dissociální porucha osobnosti. Takto narušený jedinec 

není schopen se podřídit normám společnosti. Je impulzivní, nezodpovědný a 

pomstychtivý. Cítí lhostejnost vůči druhým. Vztah si vytvořit dokáže, ale neudrží ho. Má 

nízkou toleranci frustrace a velmi snadno se rozčílí. Necítí vinu, nedokáže se poučit 

z trestu a svaluje vinu na okolí. Tato nemoc je věrohodně ztvárněná ve filmu Cape Fear z 

roku 1991 či ve více známém The Silence of the Lambs z téhož roku.  

Histrionská porucha je další formou poruch osobnosti. Tito lidé jsou egocentričtí. 

Vyhledávají vzrušení a aktivity, při kterých budou v centru pozornosti. Jsou vyzývaví, 

sexuálně svůdní, afektovaní, extrovertní, emocionální, ovlivnitelní ostatními či okolnostmi. 

Vztahy považují za intimnější, než skutečně jsou. Nadměrně se soustřeďují na tělesnou 

přitažlivost. Blue Sky z roku 1994 od Tonyho Richardsona je film ztvárňující histrionskou 

poruchu. V hlavní roli Jessica Langeová, jako svůdná, nestálá a nevypočitatelná Carly, je 

typickým příkladem člověka s touto poruchou. 

Další formou je závislá porucha osobnosti projevující se nadměrnou potřebou být 

opečováván, která vede v podřízené chování a vybudování si závislosti na jiného člověka. 

Lidé s touto poruchou jsou samostatně nerozhodní, chtějí, ať zodpovědnost a rozhodnost 

přebírají jiná. Nedokážou říkat “ne”, aby neztratili podporu. Jsou nesamostatní, nejistí a 

často se podceňují. Nechávají se skličovat obavy, že budou opuštěni. Takové chování 

můžeme vidět ve filmu Ireny Pavláskové z roku 1989 s názvem Čas sluhů. 

Narcistickou poruchu osobnosti poznáme podle toho, že postižení lidé mají 

zvýšený pocit vlastní důležitosti, jedinečnosti a vyžadují obdiv. Mají zvýšené nároky na 

okolí a špatně snášejí kritiku. Opájí se fantaziemi o vlastní úspěšnosti a moci. Cítí se 

pochopeni pouze vybranou společností. Druhé zneužívají ke svému prospěchu. Jsou 

arogantní, povýšení a mají domýšlivé chování či postoje. Film American Psycho Maryho 

Harrona z roku 2000 se natáčel podle knihy Breta Eastone Ellise. Hlavní roli narcistního 

finančníka zde ztvárnil Christian Bale. 

Citlivost k odmítnutí, které vede k sociální inhibici a vyhýbání se kontaktům, je 

příznakem vyhýbavé poruše osobnosti. Takoví lidé touží po vztazích, ale jsou plaší, nejistí, 
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stýkají se pouze s lidmi, kde je jisté, že budou oblíbeni. Obávají se kritiky a nesouhlasu. 

Trápí je pocity méněcennosti. Tato porucha se vyskytuje často u dětí, které měli tvrdou 

výchovu. Typickým příkladem vyhýbavé poruchy osobnosti je postava Prasátka z pohádky 

Medvídek Pú od Alana Alexandera Milneho. 

Velmi známá obsendatně kompulzivní porucha osobnosti se projevuje milováním pořádku, 

emoční rigiditou, tvrdohlavostí, nerozhodností, opatrností, puntičkářstvím a spořivostí. 

Lidé trpící touto poruchou jsou zaujati pravidly, dokonalostí, řádem, detaily a programy. 

Špatně se přizpůsobují změnám. Jsou perfekcionističtí, často se zabývají prací na úkor 

zábavy. Nedokážou vyhodit nepotřebné věci, jsou vášniví sběratelé. Chtějí, aby se ostatní 

přizpůsobili jejich pravidlům. Hlavní hrdina detektivek Agathy Christie Hercule Poirot trpí 

touto poruchou. Nejnovější americké zpracování mohli diváci vidět v kinech minulý rok. 

 

 

Poruchy příjmu potravy 

 

Poruchy příjmu potravy se kvůli svému zákeřnému průběhu staví mezi nejnebezpečnější 

duševní poruchy s nejvyšší úmrtností v psychiatrické praxi (5 - 10 % takto nemocných lidí 

spáchá sebevraždu). Tato nemoc postihuje zejména mladé a dospívající dívky, což je 

přisuzované velkým psychickým i fyzickým změnám, které jsou spojené vývojem v 

pubertálním věku. Mezi tyto poruchy řadíme převážně mentální anorexii a mentální 

bulimii. Mentální anorexie je charakterizována úmyslným drastickým snižováním váhy 

pomocí hladovění, extrémního cvičení, různých přípravků na hubnutí či vyvolávání 

zvracení. Nejviditelnějším příznakem pro okolí je nepřirozeně nízká váha, která 

postiženému komplikuje zvládat činnosti běžného dne. Mezi méně patrné příznaky patří 

zaujatost vlastním tělem (porucha vnímání tělesného schématu – tj. vidí se tlustší než 

opravdu jsou), myšlenková schémata, kterým věří a řídí se jimi, nemoc udržující („když 

budu štíhlá, budu úspěšná; kdybych zhubla 10 kg, tak se mi v životě lépe daří”), nadměrná 

fyzická aktivita či ztráta menstruace. Mentální bulimie se vyznačuje záchvaty přejídání a 

následnému vyvolání zvracení, k charakteristice se pojí i přehnaná kontrola tělesné 

hmotnosti. U bulimiček není extrémní štíhlost nutností, proto nejsou příznaky pro laika 

mnohdy viditelné. Specifickými jsou ale právě ony pocity přejídaní, které pacientky 

popisují jako něco zcela neovladatelného, některé během záchvatu dokáží sníst opravdu 
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velké množství jídla, které se později různými prostředky snaží dostat ven z těla.32
 

Na druhé straně vzrůstá i obezita. Souvisí to také s danými trendy ve společnosti, 

jak je chápán ideál krásy. Rozvinutá společnost klade mnohonásobně vyšší nároky na 

jednotlivce, tudíž je těžké se adaptovat. Velmi hubené modelky, ani plus size modelky 

nejsou v normě. Dívky s poruchou příjmu potravy mají potřebu dokázat ostatním, že 

zvládnou zhubnout, chtějí se líbit. Tím, že na sebe svou hubeností upozorňují, může být 

také vnímáno jako prosba o pomoc. Anorexie se dá léčit pomocí psychoterapie. 

Filmem, který se vyloženě nezabývá tématem anorexie, ale závratně se tomuto 

problému dotýká už jen vizuální podobou obou hlavních hereček je Black Swan z roku 

2010 režiséra Darrena Aronowskiho. Kvůli tomuto snímku musela hlavní protagonistka 

Natalia Portman zhubnout devět kilogramů, vedlejší herečka Mila Kunis osm. Zde hlavní 

hrdinka trpí i psychotickými stavy, které si vyvolala přílišným stresem a touze po 

dokonalosti. Český film Víta Olmer z roku 2013 Lehká jako dech vypráví příběh o 

třináctileté dívce, která touží vypadat jako modelka z časopisu, bohužel se při hubnutí 

nevyhne poruše přijmu potravy. Zajímavostí je, že sama herečka ztvárňující hlavní hrdinku 

Simona Chytrová trpěla anorexií. 

 

 

Poruchy sexuality 

 

Poruchy sexuality se dělí do několika skupin. Prvních z nich je porucha pohlavní identity 

neboli transsexualismus. Transsexuální člověk chce žít a být akceptován jako člen 

opačného pohlaví. Prvotní příznaky jsou obvykle spojené s pocitem nespokojenosti 

s vlastním anatomickým pohlavím a s pocitem touhy po chirurgickém a hormonálním 

zásahu, aby tělo odpovídalo preferovanému pohlaví. Aby k takové změně mohlo dojít, je 

třeba posouzení komise. Často se stává, že tato komise změnu neschválí z důvodu, že 

jedinec doopravdy netouží po změně pohlaví, pouze je zmaten ze své sexuální orientace. 

Pokud ale ke změně dojde, pacient si prochází hormonální léčbou, ročním testování, 

chirurgickou operací a psychoterapií. Tento proces je psychicky i fyzicky velmi náročný. 

Jedním z filmů, který se touto poruchou zabývá, je snímek americké režisérky 

Kimberly Piearce z roku 1999 s názvem Boys Don't Cry. Jedná se o film natočený podle 
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skutečného příběhu, kdy děvče Teena z malého města utíká po krádeži auta před 

spravedlností. Při této příležitostí změní svou identitu a vydává se za chlapce. Na svém 

útěku se zamiluje do dívky Lany a prožijí spolu krátký románek, dokud Teenu nezavřou do 

ženské věznice. Lana se tak dovídá, že Teena je žena, což má tragické následky. 

Dalšími filmy věnující se poruše sexuality jsou např. Ma vie en rose (1997, Alain 

Berliner ) Glen or Glenda (1953, Edward D. Wood Jr.), Dallas Buyers Club ( 2013, Jean-

Marc Vallée), Todo sobre mi madre (1999, Pablo Amodóvar) The Crying game (1992, Neil 

Jordan), Transamerica (2005, Duncan Tucker)  The Adventures Of Priscilla Queen Of The 

Desert (1994, Stephan Elliot) či The Silence of the Lambs (1991, Jonatham Demme). 

Druhou skupinou jsou poruchy pohlavní preference, kdy postižený jedinec opakovaně 

prožívá intenzivní fantazie, které se týkají velmi neobvyklých objektů či aktivit. Člověk 

trpící touto poruchou buď touhám vyhoví, nebo je jimi celý život citelně obtěžován. Tato 

preference je přítomna minimálně šest měsíců. Rozlišujeme několik forem: fetišismus, 

fetišistický transvestitismus, exhibicionismus, voyeurismus, pedofilie, sadomasochismus, 

mnohočetné poruchy sexuální preference a jiné poruchy sexuální preference (frotérství, 

nekrofilie, zoofilie). 

Sadomasochismus se ve filmu objevuje velmi často. Masochismus je sexuální 

potěšení, při kterém je dotyčný vzrušován bolestí, která mu je způsobována. Tato nemoc 

tvoří hlavní dějovou zápletku ve filmu La Vénus à la fourrure z roku 2013. Režisér Roman 

Polanski svým pojetím vypráví příběh o mladém Severinovi, který se zamiluje do krásné 

Wendy natolik, že se chce stát jejím otrokem. Ta jeho nabídku přijme, ale čím je jeho 

trýzeň větším, tím víc se Wendy hnusí. 

Sadismus naopak způsobuje potěšení při způsobování bolestí jinému jedinci. 

Ikonický dílem, který ztvárňuje tuto duševní poruchu, je román Markýze de Sada s názvem 

Les 120 journées de Sodome ou l'école du libertinage. Markýz byl za svá zvrácená díla 

několikrát vězněn a nakonec zemřel v ústavu pro duševně choré. Filmového zpracování se 

ujal italský režisér Piere Paolo Pasolini v roce 1975. Děj přemísťuje do fašistické Itálie a 

symbolicky tak ztvárňuje diktaturu té doby. Pasolini za svůj poslední velmi kontroverzní 

film zaplatil nejvyšší cenou. Ještě téhož roku byl zavražděn mladým prostitutem. 

Filmy Belle de jour (1967, Luis Buñuel), Ultimo tango a Parigi (1973, Bernardo 

Bertolucci) Crash (1996, David Cronenberg), Romance (1999, Catherine Breillat), 

Antichrist (2001, Lars von Trier) La pianiste (2001, Michael Haneke) a Secretary (2002, 

Steven Shainberg) v sobě také skrývají prvky sadomasochismu. 
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Pedofilie je mezinárodní klasifikací nemocí definována jako „rekurentní, intenzivní 

sexuální fantasie, sexuální puzení a chování, zahrnující sexuální aktivity s prepubertálním 

dítětem nebo dětmi. Nejčastější je zde zaměření na děti ve věku 5–12 let.  Osoba je nejméně 

16 let stará a nejméně o 5 roků starší než dětský objekt nebo objekty. Pedofilové jsou lidé, 

kteří preferují jak fyzickou nezralost objektu, tedy nepřítomnost sekundárních pohlavních 

znaků, tak i jeho dětské chování.”33
 

Většina filmových fanoušků si pojem pedofilie propojí s filmem Lolita natočeným 

podle románu Vladimíra Nabokova z roku 1955. Tato nemoc, zároveň trestný čin, je ale 

dramatickým motivem v mnoha jiných filmech, kterými jsou např. La mala educación 

(2004, Pedro Almodóvar), Little Childeren (2006, Todd Field), Mystic River (2003, Clint 

Eastwood), Freeway (1996, Matthew Bright),  The Pledge (2001, Sean Penn),  Presumed 

Innocent (2000, Alan J. Pakula)  nebo Doubt  (2008, John Patrick Shanley) 

 

2.2 Požár jako dramatický motiv 

 

Oheň je odpradávna fascinující. Co za tím stojí? Snad to, že provází člověka od 

nepaměti. Byl zdrojem tepla, bezpečí, pospolitosti a světla. Možná, že i proto v době, kdy 

oheň dokážeme nahradit topením či žárovkou, v nás přetrvává pocit, že oheň je něco 

nadpozemského. Však vzpomeňme, jak je příjemné sedět u táboráku a zírat celé minuty 

nehybně přímo do nitra plamenů. Vždyť i v běžném hobby marketu se dá sehnat falešný 

oheň, který má navozovat příjemné pocity.  

V ohni můžeme hledat jistě i značnou symboliku. Snad pro všechny kultury na 

světě má oheň velký význam, co se jejich filozofie týče. Namátkou vyberme čínský 

symbol Jing Jang, kde je právě oheň či světlo znázorněno ve světlejší části, tedy Jangu a je 

protihodnotou k temnému Jingu. A z konceptu Jing Jang můžeme čerpat i nadále. Jak tato 

filozofie říká, nic není absolutním opakem a každá ze sil obsahuje část té druhé. U ohně to 

platí pochopitelně také. České přísloví říká „dobrý sluha, ale zlý pán“. Oheň i přes svoji 

světlost, vášeň a sílu, dokáže být hutně temný, nebezpečný, snad dokonce i magický.  

Obsese ohněm, odborně zvaná pyrománie, je oficiálně diagnostikovaná impulzivní 

porucha, která se projevuje již v dětství.34
 Fascinace ohněm tedy nemusí být jen nevinná a 

příjemná. Nemůžeme však tuto poruchu zaměňovat s úmyslným žhářstvím, které je 
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mnohem častější.  

Žháři využívají oheň také jako symbol. Zapálit malý kus novin zvládne i malé dítě 

a oheň se sám rozvine do rozměrů, které mu podmínky dovolí. Žháři chtějí být vidět, 

chtějí, aby jejich zločin byl všem na očích, aby byl transparentní. Možná ani tolik nechtějí 

ničit, jako spíš být vidět. Jako by křičeli a dožadovali se pozornosti, kterou jim společnost 

nedává v takové míře, jakou by si představovali. Většinou jim je bohužel jedno, jaký vliv 

bude mít požár na lidi, věci či životní prostředí.  

Důvody samozřejmě mohou být i mnohem primitivnější, například zahladit stopy 

po jiném zločinu, zničení věci, nebo zkrátka neopatrnost. Odhozená cigareta, zápalka, 

případně i nešťastné náhody, jako jiskra od projíždějícího vlaku. Další důvody mohou být i 

kurióznější, vzpomeňme na hasiče, který úmyslně zakládal požáry, aby zvýšil počet 

výjezdů své jednotky.35
 

Oheň má schopnost měnit věci a jejich podobu. Z části i proto je využíván v 

kinematografii jako symbol. Režiséři moc dobře vědí, jak silnou zbraň v ohni mají. Živelný 

oheň na plátnech kin vždy bude vyvolávat v divákovi cosi podprahového, co například 

voda či vzduch nedokáží. Nechat budovu shořet je zkrátka mnohem efektnější, než ji 

nechat sfouknout. Oheň zanechává syrové následky. Ohořelé kusy dřeva, budov, nebo aut 

dokáží působit až postapokalypticky. Oheň dokáže způsobit bolest. A to nutně hned 

nemusíme uhořet, stačí se popálit o hranu pánve, nebo nedopalkem cigarety. Možná i proto 

má oheň zdánlivě větší respekt než voda. I Jan Hus byl upálený, nikoliv utopený. Lidé mají 

pocit, že oheň mají ochočený a oheň pravidelně dokazuje, jak moc se lidé mýlí. 

 

Hoří, má panenko!, 1967 

 

Ve filmu Hoří, má panenko, který režíroval v roce 1967 Miloš Forman a za 

kamerou stála další legenda českého filmu - Miroslav Ondříček, se odkaz na oheň objevuje 

již v samotném názvu filmu. Celý snímek je postaven na geniálním, místy až 

tragikomickém, principu znázornění české společnosti, jež je ve filmu ztvárněna obyvateli 

vesnice, kteří se scházejí na hasičském bále. Film je veřejností vnímán jako komedie, 

přesto si dovolím nesouhlasit. Jistě, komediální prvky jsou primárním obalem filmu, ale za 

dialogy, jejichž autorem je trojice scénáristů Forman, Papoušek, Passer, se skrývá jasná 
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ukázka toho, jak zejména Forman vnímá českou společnost. Cynické pojetí filmu 

podtrhuje malost, přízemnost a mnohdy i hloupost postav, ze které je člověku, vyznávající 

podobné hodnoty jako Forman, místy až úzko.  

Samotný oheň zde má jasnou symboliku, kdy hasiči, vynáší z hořícího domu 

stařečka, kterého později ohni přibližují, „aby se ohřál“. Stařeček přihlíží, jak mu oheň 

bere prakticky všechno, co má. Scénu dokresluje dav lidí, který nečinně přihlíží plamenům, 

vrchní z hasičského bálu „kasíruje“ členy davu, aby nepřišel o tržbu. Je zde vidět i symbol 

nesvobody a manipulace, které stařeček musí čelit s prázdným výrazem ve tváři. 

Formanova genialita i v takto jednouché scéně dokáže znázornit jasný odraz společnosti. 

  

„Forman je ve své rané tvorbě velmi blízko principu tzv. krutého divadla 60. let, 

které se mimo jiné blíží reflexi reality bez uměleckého přikrašlování, tedy ve vší ošklivosti a 

trapnosti lidské existence.“36
 

 

Po uvedení filmu se hasiči distancovali od těch filmových. Jeden z producentů 

česko – italské koprodukce dokonce žádal vrátit zaplacenou část kapitálu, investovaného 

do filmu.
37

 Francouzský producent Claude Berri zbývající částku doplatil a film tak mohl 

být nominován na Oscara v kategorii cizojazyčných filmů. Nominaci však ve zlatou sošku 

neproměnil. 

 

Dunkerk, 2017 

 

Válečný film Dunkerk, zachycující v tísnivé atmosféře druhé světové války zmar 

spojeneckých vojáků, kteří jsou obklíčeni na francouzském pobřeží z jedné strany Němci a 

z druhé oceánem, byl jedním z hlavních favoritů posledního udílení Oscarů. Celkem osm 

nominací nakonec přetavil „pouze“ ve tři vítězství, a to bez výjimky, v technických 

kategoriích. Film byl však celosvětově přijat velmi dobře a to jak veřejností, tak i kritiky. 

Film jsem viděla až po opadnutí úvodního ohlasu, který okolo Dunkerku byl, a o to větší 

stopu ve mně zanechal. Film, který nemá hollywoodský příběh či milostnou zápletku 

mnohdy působí až dokumentárně. Syrově, autenticky a co se hlavního hereckého hrdiny 
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(Tom Hardy) týče, tak i tajemně, popisuje události jedné z největších evakuačních akcí 

druhé světové války.  

Požár se vyskytuje ve filmu opravdu jen chvíli, o to větší má sílu. V jedné z 

posledních scén z oceánu se mnoho vojáků snaží dostat k připlujivším lodím a bárkám, 

které z Anglie dorazily zachránit co nejvíce životů. Plavou však obrovskou olejovou 

skvrnou, která se utvořila z potápějícího se válečného plavidla. Nad touto děsivou scénou 

se pilotovi spojeneckého letadla daří sestřelit německý letoun, který nemilosrdně střílí 

bezbranné vojáky kulometem. Letadlo padá přímo do olejové skvrny a ihned mění hladinu 

oceánu v ohnivé peklo. Zde bych oheň přirovnala k tomu nejkrutějšímu symbolu bezmoci, 

samoty, bolesti, beznaděje a vyčerpání. Již není úniku a i ten nejoptimističtější voják musí 

vědět, že přichází smrt. Pomalá, bolestivá a definitivní. Nolanovi se zde nadmíru povedlo 

dokreslit zoufalství, kterým vojáci procházeli. 

Operace Dynamo, jak se evakuaci Dunkerku v roce 1940 přezdívá, byla úspěšná. Podařilo 

se zachránit přes 338 tisíc spojeneckých vojáků, 40 tisíc osob zůstalo na pláži smrti. Sám 

Winston Churchill označil tuto akci za „zázrak vysvobození“38
.  

 

Only Two Can Play, 1962  

 

Ve filmu režiséra Sidneyho Gilliata Jen dva mohou hrát (Only two can play) z roku 1962, 

který je natočen na motivy knižní předlohy od Kingsleyho Amise, se děj odehrává okolo 

Johna Lewise (Peter Sellers), který je knihovníkem na maloměstě, má dvě děti a velmi 

často přichází do rozepře se svojí manželkou. Lewis má rád ženy a s jednou takovou se 

seznámí i v průběhu filmu.  

Když Lewis, co by příležitostný kritik, vyrazí na rande s jistou paní Williamsovou 

(Mai Zetterling) do divadla, setkáváme se s prvkem ohně, který je zde využit pro 

dokreslení scény, kdy se hercům kvůli technickým problémům s kostýmem nedaří zahájit 

představení. Od louče jednoho z herců se vznítí část kulis a je jasné, že dojde k požáru. S 

tím už však divák konfrontován není, domněnku požáru potvrzuje hasičské auto, které se 

řítí směrem k divadlu, mezitím, co ledově klidný Lewis s paní Williamsovou uhání pryč z 

města, kde se snaží najít místo jen pro sebe. Druhý den při snídani je vidět titulek v 
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novinách o požáru, na který apatický Lewis nereaguje.39
 

Oheň, ve smyslu komediálního prvku, bývá často používán také v animovaných pohádkách 

pro děti, kde je oheň mnohdy „trestem“ pro záporné postavy. Vzpomeňme například na 

epizodu kultovního Toma a Jerryho, kde Jerry zapaluje Tomovi tlapku. Oheň zde 

nezpůsobuje reálnou bolest či dokonce smrt, což je zřejmé z toho, že Tom dlouhou dobu 

bolest nepociťuje, ohně si dokonce nevšímá. Můžeme tedy říct, že oheň v tomto případě 

pouze jakýmsi způsobem vychovává a trestá. 

 

3 Požár Ústavu sociální péče v Měděnci 

 

3.1 Příběh Evy Kováčové 

 

Eva Kováčová se narodila do romské rodiny 21. března 1968 v Tachově. Hned po porodu 

ji její matka odložila do sklepa, kde ji našli sousedé a Eva jako čerstvě narozené dítě 

putovala do kojeneckého ústavu. Po šesti letech se ocitla zpět u své biologické rodiny. Na 

dětství v rozhovoru s Tomášem Poláčkem, který mu poskytla v roce 2009, vzpomíná jako 

na velmi kruté období jejího života. 

„Máma s tátou mi hodně kopali do hlavy, žhavou kukuřici mi dávali do podpaží. Když 

přijela návštěva, tak mi zavázali oči, já musel40
 každému políbit zadek a poznat, jak se kdo 

jmenuje. Všichni se smáli.”41
 

Eva byla divoká, vzdorovitá a velmi problematická dívka, která si už v této době začala 

uvědomovat, že do svého ženského těla nepatří. Ve dvanácti letech se Evu pokusil znásilnit 

její otec. To se mu nepodařilo úplně, jelikož byl podle výpovědi Evy opilý a neměl 

dostatek síly. Eva se nechala ihned vyšetřit na gynekologii a otce udala. To nemohla snést 

její matka, a tak ji opět začala zavírat do sklepa. Eva v důsledku matčina chování utekla z 

domu za sociální pracovnicí do Chomutova. V tu chvíli se zřejmě stala zásadní chyba, kdy 

sociální pracovnice poslala zdravou Evu Kováčovou do Ústavu pro mentálně postižené 

dívky v Měděnci. Zde pobývaly chovanky od méně závažných postižení, mající oslabenou 
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motoriku a velmi omezenou slovní zásobu, až po vážné případy upoutané na lůžko. Vývoj 

následujících událostí se dovídáme z výpovědi jedné vychovatelek Marie Plevkové, která v 

roce 2009 poskytla médiím rozhovor. Marie nastoupila do ústavu jako ošetřovatelka tři 

roky před příchodem Evy Kováčové. Evina první slova při příchodu podle Marie byla: “Já 

tady s těma gumovejma ksichtama nebudu!”42
 To započalo válku mezi Evou a ústavním 

personálem. Eva byla nezvladatelná, drzá, nesnesla autoritu. Sama věděla, že tam nepatří, 

že si nebude s nikým rozumět. Marie ale vzpomíná na dny, kdy byla Eva poslušná. 

Obdivovala její bystrost - Eva uměla základy znakové řeči, naučila se maďarsky. Dokonce 

ostatním chovankám vysvětlovala látku z matematiky a ony pak učivo chápaly lépe, než od 

renomované vychovatelky. Více bylo dnů, kdy Eva vzdorovala a jejím obranným reflexem 

byla zloba a časté útěky z ústavu. Někdy její nezvladatelné chování zašlo tak daleko, že 

Eva schválně ubližovala chovankám, které se nemohly bránit, ničila jsem hračky, či 

podrážela nohy. Dle slov samotné Kováčové nechodily vychovatelky pro přísné tresty 

daleko. Vzpomíná, jak ji poutaly k rozpálenému topením, stříkaly ji studenou a horkou 

vodou a zavíraly do sklepa nebo do márnice. Marie Plevková uvádí, že v ústavu ze stran 

zaměstnanců byly tendence poslat Evu do dětského domova, ale vždy byl tento návrh 

zamítnut. To mohl být pro nepřizpůsobivou Evu dostatečný důvod k tomu dostat se z 

ústavu. Bývalá vychovatelka Plevková se však domnívá, že tím zásadním důvodem, proč 

Kováčová ústav zapálila, nebyla trýzeň fyzická, nýbrž psychická od jedné z vychovatelek. 

Ta měla k Evě vřelý, až milenecký vztah. Slibovala jí, že ji adoptuje a odvede domů, ze 

svého rozhodnutí nakonec ustoupila. Plevková na vztahu Evy s onou vychovatelkou 

vzpomínala takto: 

„Měla nestandardně vřelý vztah s vychovatelkou, která si dřív vzala do péče jednu 

svěřenku a v Evičce živila naději, že si ji vezme taky. Eva se k tomu upínala, ale těsně před 

požárem jí vychovatelka sdělila, že to nevyjde - že prý je manžel proti. V tu chvíli se asi 

rozhodla.”43
 

Josef Klíma ve své reportáži zmínil, že měla Eva Kováčová s touto vychovatelkou 

pravděpodobně lesbický poměr. To Kováčová později v rozhovoru potvrdila. 

„Začalo to, když bylo jí šestatřicet a mně třináct let, byl to hodně sexuální vztah. 

Spala s dítětem, byla trošku úchylná. Nemiloval jsem ji. Spíš jsem jakoby utíkal k matce. 
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Pořád jsem jí říkal, dej mě do dětskýho domova nebo do internátu, ale ona mi nepomohla, 

protože měla strach, že bych tam zpíval, že bych řekl o našem vztahu. Byla sobecká.”44
 

V roce 1984 se situace v ústavu ještě zhoršila. Kováčová řekla, že denně musela 

brát prášky na uklidnění, které z ní dělaly nemohoucího člověka na lůžku. Později se 

rozhodla tato léky nebrat, a tak je házela do čaje. Vychovatelky ale Evino počínání 

prohlédly a začaly ji píchat injekce.  

„Padal jsem na hubu a těžko se zvedal, slintal jsem, brečel, všechno dohromady, 

plegomazin, neuleptil, clotepin, no šílený!” 

 

 

3.2 Osudná noc 

 

V noci 1. listopadu 1984 došlo k tragickému požáru v objektu Ústavu sociální péče 

v Měděnci, při kterém zahynulo dvacet šest jeho chovanek a několik dalších přežilo s 

vážnými popáleninami i s lehčím zraněním. Viníkem byla  Eva Kováčová, která se k 

událostem, jenž požár doprovázely, vyjádřila v rozhovoru s novinářem Tomášem 

Poláčkem. Zde tvrdila, že již ráno se probudila s divným pocitem. Později oslovila jednu z 

chovanek Moniku, která trpěla epileptickými záchvaty, a svěřila se se svým nutkáním 

„něco udělat”. Monika její chování oznámila ošetřovatelkám, které Evě píchly injekci s 

plegomazinem, neboli uspávadlem, dokonce pětkrát větší dávku, než je běžné. Ještě než 

začala injekce působit, se Eva rozhodla, že ústav podpálí. 

„Než začala injekce působit, tak jsem zapálil sirkama skříně, kde byly noviny. 

Skříně začaly rychle hořet, říkám si, kruci, tady blízko leží postižení, to smrdí průserem, 

takže jsem se na všechno vykašlal a běžel dolů k personálu. Volal jsem o pomoc, že hoří, 

ale ony mi nechtěly věřit, říkaly, ať jdu do postele, že mi píchnou druhou. Prosil jsem, ať se 

jde aspoň někdo podívat, jedna mě poslechla, a prej, cože?! Řekl jsem, že jsem to udělal já, 

že chci, aby se o nás vědělo... Pomalu začala působit injekce, ale chytl jsem ještě Johanku, 

to byl úplnej ležák, jenže jsem na schodech zakopl, spadl jsem na ni a ona zůstala mrtvá, 

asi si zlomila vaz, horor, chlape. Odtáhli mě ven a položili na deku, protože jsem už spal. 

Dlouho mě pak ani nemohli vyslýchat, až třetí den jsem se vzpamatoval, teprve potom na 
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mě uvalili vazbu. Nevěděl jsem, že to zajde takhle daleko. Chtěl jsem zachránit ty, kteří 

ještě měli naději žít."45
 

Vychovatelky se proti této výpovědi ohrazují. Zdravotní sestra Marie Plevková na 

osudný večer vzpomíná jinak. Podle ní zaměstnanci ústavu chtěli volat hasiče okamžitě, 

telefony byly ale zamčené, a když se pokusili hasit sami, zjistili, že hasicí přístroje 

nefungují46
 

„Toho 1. listopadu jsem přišla na noční a v domě už byl klid. Napsala jsem hlášení, 

povídala si v přízemí s děvčaty, která ještě nespala, udělala jsem si kafe... A před půlnocí 

jsme uslyšely křik z chodby. Chtěly jsme volat hasiče, jenomže jsme měly zamčené telefony, 

abychom je nepoužívaly k soukromým hovorům. Zkoušely jsme hasicí přístroj, ten 

nefungoval. A tak jsme běžely k sousedům, ať zavolají hasiče, a pak jsme se snažily 

evakuovat.
47

 

Později svědectví hasičů potvrdilo, že přístroje byly funkční, ale ošetřovatelky je 

neuměly správně použít a při hašení je otáčely dnem vzhůru. Hasiče se nakonec podařilo 

přivolat z telefonu ve vesnické hospodě. Telefonní hovor ale nesměřoval k okresní 

ohlašovně požárů, nýbrž na jednu z okolních dobrovolných jednotek. Po příjezdu JPO byl 

požár konečně ohlášen na správném místě. V tu chvíli se personál ústavu pokoušel 

evakuovat chovanky z budovy, což bylo dosti obtížné, jelikož mnoho chovanek bylo 

upoutáno na lůžku, některé se požáru bály a nechtěly opustit místnost a jiné byly dokonce 

uzamčené v klecích neboli uzavřených postelích. Požárníci měli k dispozici pouze svůj 

dopravní automobil, bylo tedy potřeba nalézt hydrant. Ten se však najít nepodařilo, a tak 

hasiči začali pomáhat s evakuací. Po několika málo minutách už byla dřevěná budova, 

která dříve sloužila jako továrna na výrobu nití, tak zahalena požárem, že už se do ní nešlo 

dostat. Ošetřovatelka Marie Plevková v rozhovoru pro iDNES.cz řekla: 

„Hasiči se tenkrát nechovali nejlíp, nenamáhali se zasáhnout v některých ložnicích 

nahoře, takže tam uhořela spousta dívek. O chaosu nakonec svědčí i fakt, že se poztrácela 
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spousta věcí; třeba já přišla o kabelku se všemi penězi a doklady, i když jsem ji měla v 

přízemní šatně, a ta byla ohněm netknutá.“48
 

Hasič Josef Černý, který svoji výpověď poskytl serveru www.pozary.cz, se hájí 

nedostatkem techniky a vody. Na serveru, kde lze najít článek o průběhu oné tragické noci 

ze strany hasičů, se píše: 

„Když pomineme dnešní nomexové obleky, hasiči tehdy při tragickém požáru 

ústavu pocítili největší nedostatek cisternových automobilů a rovněž i dýchacích přístrojů, 

bez kterých nelze hasit či zachraňovat v hořící budově, dále také radiostanic, osvětlovací 

techniky.”49
 

Hlavním faktorem nešťastného pokusu o záchranu chovanek Ústavu sociální péče 

bylo i pozdní ohlášení. Přijíždějící jednotky už mohly jen bezmocně přihlížet tragédii. 

 

3.3 Vyšetřování 
 

Rozhodnutí vyšetřovatelů a soudců je v současné době interpretováno jako svedení viny na 

žhářku a zaměstnance ústavu z důvodu odvrácení pozornosti od chybného umístění Evy 

Kováčové do Ústavu sociální péče v Měděnci, a faktu, že budova nebyla proti požáru nijak 

zabezpečena - zaměstnanci nebyli vyškoleni, jak při požáru postupovat, jak zacházet s 

hasicími přístroji, v budově chyběl nouzový východ. Za viníky označil soud Kováčovou, 

odsouzenou na pět let nepodmíněně, a některé vychovatelky. 

„Nikoho nezajímalo, kdo nám dával příkazy. Nikoho nezajímalo, proč se třeba 

zamykaly telefony. Nikoho. Policie chtěla mít obětní beránky, a když jsme se u výslechu 

snažily popisovat celou tu tragédii z jiného úhlu, řekli nám: "Na to se neptáme." Do 

poslední chvíle jsme nevěděly, která z nás to odnese, a nakonec šly do vězení dvě 

vychovatelky.”50
 

Dle soudu byly vychovatelky měděneckého ústavu při trestech příliš kruté a svým 

počínáním dohnaly chovanku Evu Kováčovou k onomu trestnému činu. Za to byly 

odsouzeny nepodmíněným trestem odnětí svobody v délce trvání jednoho roku a to podle § 
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215 trestního zákona 140/1960 Sb. za týrání svěřené osoby, třetí pak nepodmíněně na 

devět měsíců.51
 

Dnes se veřejnost shoduje, že velký podíl viny nesou především ti, kteří způsobili chybu v 

umístění Evy do ústavu.52
 

 

3.4 Po propuštění 
 

 Po propuštění z pardubické věznice v roce 1993, kde si Eva odseděla více než pět 

let kvůli útokům na personál věznice a záchvaty agrese, se  ocitla v azylovém domě a bylo 

potřeba pro ni najít nový domov a uplatnění. Novinář Antonín Hošťálek napsal do 

Lidových novin výzvu, zda by se Evy někdo v začátcích jejího nového života ujal. Této 

výzvy si všiml jezuitský páter František Lízna, jenž působil na faře v Brně. I přesto, že Evu 

Kováčovou neznal a o činu, který spáchala, se dozvěděl z novin, vydal se do Hradce 

Králové Evu navštívit.  

 „Když jsem dorazil na místo a řekl jsem, že mám zájem o Evu, řekli mi, že se 

nemusím ničeho obávat, že je Eva čistotná, nekrade, akorát chce všechny a všechno 

ovládnout. Mysleli se, že pokud si Evu někdo nevezme, bude do tří dnů zpátky ve vězení, 

což mě nakonec přesvědčilo k tomu, abych si ji vzal k sobě. Říkal jsem si, že když bude 

aspoň týden venku, bude to z mé strany úspěch.“ řekl mi František Lízna při našem 

rozhovoru. Eva byla dle páterových slov velmi problematická osobnost, nervózní a 

psychopatická. Vděk a pokoru necítila. Začala se chovat velmi majetnicky, dožadovala se 

páterovy pozornosti a žárlila na něj. Pokud se cítila ukřivděná, postihl ji záchvat hysterie. 

 O měděnecké tragédii často nemluvili. Když si František s Evou už pomalu nevěděl 

rady, odjel autem do Měděnce, aby se podíval na místo, kde žila, na místo, které ji tak 

změnilo. Věděl, že to byl velice přísně vedený domov pro dívky. Dokonce znal jednu 

dívku z Dolního Podluží, která tam měla také nastoupit, jelikož byla velmi nepoddajná. 

Když ji tam ale vedoucí dětského domova, kde do té doby žila, přivezl a viděl, jaké tam 

jsou poměry – tmavé chodby a kazajky, odvezl ji zpátky. 
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 „Nebýt toho, možná by uhořela také.“ dodal ke svému vyprávění František Lízna. 

Zeptala jsem se, jestli Eva svého činu litovala. „Já přesně nevím. Oba byla ráda, že ten 

ústav zmizel z povrchu zemského, že po něm nic nezbylo.“ 

 Páter se v době, kdy u něj Eva přebývala, snažil o vytvoření domu pro takto 

postižené ženy, co se vrací z vězení. Měl s nimi soucit, jelikož sám byl z politických 

důvodů pětkrát vězněn a za jeden rok jeho pobytu ve vězení v Borech spáchalo osm lidí 

sebevraždu. Eva u pátera Lízny přebývala necelé dva roky. Její azyl přerušil příjezd 

Františkova bratra a jeho ženy z Kanady. Páterova švagrová mu tenkrát od břemene 

jménem Eva Kováčová pomohla a s Evou navázala desetiletý milostný vztah. Na otázku, 

zda měl Evu rád, mi František Lízna odpověděl: 

„To nebyla láska, ale soucit s nemocným člověkem. Ona uměla být velice 

sympatická a veselá. Když s ní zrovna nešili všichni čerti, byla i docela hezká, ale strašně 

žárlila na lidi, kteří se se mnou setkávali. Chtěla mě mít jen pro sebe. Jednou mi dokonce 

v noci vlezla do postele a začala mě líbat. Přitom se později ukázalo, že má ráda ženy.“ 

Později se se Eva chtěla nechat přeoperovat na muže. Lízna ji objednal k brněnské 

suxuoložce Růženě Hajnové. Na prvním sezení, kdy se Hajnová nebyla jistá proměnou 

Evy v muže, ji Eva odvětila, že svou sexualitu nebude řešit s někým, kdo má inteligenci 

houpacího koně. Štěstí zkusila v Praze u doktorky Hany Fifkové. Tam uspěla a zpátky do 

Brna se vrátila jako René Lízna.  

„Když jsme se dozvěděli, že si vzala moje jméno, maminka se z toho zhroutila, 

protože jsem podle jejich slov zhanobil celý rod Líznů.“ 

René Lízna poté žil ve společné domácnosti s Alenou – švagrovou pátera Lízny. 

Alena tlak ze strany Reného nevydržela a rozhodla se vrátit do Kanady. To René nemohl 

přenést přes srdce a jejich společný byt podpálil. Nakonec ale skončil psychiatrii, kde se 

pokusil několikrát spáchat sebevraždu. To už ho František Lízna navštěvoval jen párkrát 

do roka, aby ho potěšil a finančně podpořil. V roce 2014 René z psychiatrické léčebny 

utekl. V červenci téhož roku ukončil svůj život skokem pod vlak.  

 

3.4.1 Páter František Lízna 

 

 František Lízna je moravský kněz, jezuita a chartista. Už od dětsví byl společně 

s jeho rodinou pronásledován komunisty. V roce 1968 byl přijat do jezuitského řádu a 
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v roce 1974 byl vysvěcen na kněze. Činnost kněze mu byla zakázaná již po jeho primiční 

mši svaté a tento zákaz platit až do revoluce. Do té doby pracoval převážně jako dělník. 

V roce 1978 podepsal chartu 1978. Z politických důvodů byl pětkrát vězněn. Ve vězení 

strávil několik let společně s Václavem Havlem. Po roce 1989 působil na faře v Brně a ve 

věznici Kuřimi jako vězeňský duchovní, v letech 1995-2004 zastával stejnou pozici ve 

věznici na Mírově. Celé své kněžské působení věnoval hlavně pomoci vězňům, Romům a 

bezdomovcům. Podnikl několik poutí. S diagnostikovanou rakovinou prostaty, kdy mu 

lékaři dávali jen pár měsíců života, absolvoval v roce 2004 pouť z hory Kremenec na 

ukrajinsko-slovensko-polském pomezí do města Chersones na Krymu. V současné době 

působí na faře ve Vyšehorkách, kde poskytuje střechu nad hlavou bezdomovcům a lidem, 

co právě vyšli z vězení.  

 

3.5 Mediální ohlas 

 

Komunistický režim se medializaci požáru nijak nezaobíral. V dobových médiích 

se případu věnovalo pouze Rudé právo ze 7. Listopadu 1984, a to několika řádky v rubrice 

Černá kronika.  

„Koncem minulého týdne v nočních hodinách došlo v Měděnci, okres Chomutov, k 

požáru ústavu sociální péče ONV, ve kterém bylo umístěno 75 tělesně postižených osob. 

Požár se rychle rozšířil na celý objekt. Přes provedená záchranná opatření přišlo při 

požáru o život 26 osob. Dvě osoby byly zraněny a jsou v nemocničním ošetřování. Blízcí 

příbuzní obětí byli o neštěstí vyrozuměni. Příčiny požáru se dále vyšetřují.“53
 

 

Po roce 1989 se o této zapomenuté tragédii dozvěděl novinář Josef Klíma. Tato 

událost ho inspirovala k tomu, vydat se na místo, vyslechnout svědky, prozkoumat soudní 

spisy a pokusit se napsat reportáž, ve které by okolnosti vzniku požáru detailně popsal. Z 

této reportáže následně vznikla část jeho autorské publicistické knihy s názvem Brutalita. 
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3.5.1 Tištěná média v době normalizace 

  

Za počátek normalizace považujeme rok 1969, kdy 17. Dubna na schůzi ústředního 

výboru KSČ vystřídal Alexandra Dubčeka ve funkci prvního tajemníka KSČ Gustav 

Husák. V jeho projevu prohlásil, že pokud má strana plnit úlohu „vedoucí“ politické síly, 

tak je nutné zajistit ideový vliv na tisk, rozhlas a televizi. Kontrolu médií měly na starost 

cenzurní úřady – jedním z nich byl Český úřad pro tisk a informace. V květnu téhož roku 

byla zrušena periodika, která nejvýrazněji reprezentovala svobodné myšlení (Listy – 

periodikum Svazu československých spisovatelů, Reportér, Zítřek, Tvář a další).54
 Nucený 

odchod mnoha zkušených samostatně smýšlejících novinářů z československého tisku a 

důraz na jeho propagandistické zaměření znemožňoval provozovat kvalitní a objektivní 

žurnalistiku. V sedmdesátých letech lze hovořit o jednotvárnosti a jazykové i stylistické 

stagnaci především u denního tisku. Vedení KSČ provádělo kontrolu médií i novinářů, 

kteří v nich působili. Do redakcí mohli vstoupit pouze „názorově spolehliví“. Velké úsilí 

bylo vynaloženo na socialistickou výchovu mladých novinářů, v důsledku toho byla 

založena samostatná Fakulta žurnalistiky na Univerzitě Karlově. Počátkem 80. let byl 

zřízen cenzurní orgán Federální úřad pro tisk a informace, který za svou činnost odpovídal 

federální vládě a dohlížel na distribuci tisku, dovoz zahraničního tisku či registraci 

hlavních celostátních periodik.
55

 Období let 1969-1989 je spojováno s vytvářením 

alternativního veřejného procesu, na kterém se podíleli i někteří novináři, které odmítli 

podporovat ideový vliv na tisk. Výsledkem toho byl i vznik samizdatových neoficiálních 

tiskovin. Tiskový zákon, který by nahradil zastaralou normu z roku 1966, nebyl až do 

revoluce přijat. 56
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4 Josef Klíma a Brutalita 

 

Josef Klíma je český investigativní novinář, spisovatel a televizní reportér. 

Vystudoval žurnalistiku na Fakultě žurnalistky Univerzity Karlovy. V roce 1990 se stal 

spoluzakladatelem časopisu Reflex a po dobu dvou let byl jeho šéfreportérem. Zasloužil se 

také o založení pořadů Na vlastní oči pro televizi Nova, Soukromá dramata na Primě a v 

současné době vede publicistický pořad Očima Josefa Klímy. Je nositelem Ceny 

Ferdinanda Peroutky (2006) a Ceny Jana Beneše (2009). S novinářskou činností pojí i své 

autorské knihy.57
 Jednou z nich je publicistická kniha s názvem Brutalita vydaná v roce 

1990, která zpracovává uměleckou i odbornou metodou negativní společenské jevy 

vyskytující se u mládeže. Spojovacím tématem osmi příběhů, inspirovaných skutečnou 

událostí, jsou násilnosti páchané mladými lidmi bez výčitek svědomí a uvědomění si viny. 

Jedenáct žen, Byla jsem punk, Soběslavská chřipka, Na hraně trestu, Šimonovo odpoledne, 

Zub za zub, Šestadvacet mrtvých a Docela malé Imago otce jsou publicistické povídky, 

které Josef Klíma zpracovává beletristickou formou. Zároveň do textu přidává názory 

odborníků, reakce středoškoláků z úryvků slohových prací o agresivitě mládeže a srovnání 

se současností. Nejvíce kontroverze způsobila povídka Šestadvacet mrtvých a to nejen 

kvůli tomu, že popisuje onen požár v Měděnci, ale především proto, že sloužila jako 

předloha pro snímek Filipa Renče Requiem pro panenku.  Nejdříve se ale budu věnovat 

rozboru onoho textu. 

 

4.1 Šestadvacet mrtvých 

 

Povídka začíná popisem místa, kde před událostí roku 1984 stál Ústav sociální péče, „dnes 

už tu není nic; jen pár starých cihel a pokroucené cáry železa, divoká tráva, zrezivělý 

plot.”58
 Úvod je psán beletristickou formou, autor zde rozjímá nad chátrajícím místem, 

které je odkazem hrůzné noci. Druhou část příběhu Klíma označuje jako Fakta 1, ani zde 

neopouští umělecký jazyk a kapitolu uvozuje větou: „Noc 1. listopadu byla mlhavá jak z 
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anglické detektivky.”59
 Žhářku Evu Kováčovou v povídce označuje jako Věru K. a dále 

popisuje okolnosti jejího činu. Podle něj Věra použila k založení požáru sirky, jimiž 

zapálila skříně s prádlem. Klíma vypráví příběh do sebemenších detailů, zprostředkovává 

výpovědi vyšetřovatelů, svědků i samotných vychovatelek z ústavu. Postava označovaná 

jako Vychovatelka 1 ve své výpovědi přiznává, že jí Věra přirostla k srdci. 

„Nechci se nějak chlubit, ale můžu říct, že jsem k ní měla blíž než ostatní 

vychovatelky. (…) Byla z rodiny, která měla k opravdové rodině daleko; otce dokonce 

vyšetřovali, že Věrku pohlavně zneužívá. Jestli to byla pravda nebo ne – kdoví; Věrka si 

občas uměla pěkně vymýšlet. Takovéhle děti nejvíc zaskočíte laskavostí. Je to něco, co moc 

neznají, s čím si nevědí rady. (…) Později se sblížila s mými dětmi, které za mnou do 

ústavu občas chodily, začala snít o tom, že ji taky přijmu do rodiny jako naši nejstarší. 

Nikdy jsem jí nic neslibovala, ale viděla jsem, jak se snaží. Co jsem řekla, to bylo – mohla 

se přetrhnout.“60
 

Vychovatelka 1 také uvádí, že Věra do ústavu sociální péče nepatřila. Byla daleko bystřejší 

než ostatní chovanky, měla talent na psaní dopisů a psaní článků do časopisů. Dokázala 

logicky uvažovat, byla chytrá. 

„Byla divoká, to ano, ale těžké říct, jakou „zásluhu“ na to mělo právě její zařazení 

do našeho ústavu. Do jaké míry vyplývaly ty její občasné provokace a vzpoury z její 

povahy, a do jaké míry byly protestem. Měla v sobě spoustu energie, kterou stačilo 

usměrnit k nějaké užitečné činnosti, toužila žít volně. Těžce nesla, že v ústavu nemá 

příležitost ani k jednomu, ani k druhému.“61
 

Josef Klíma ve své reportážní povídce popisuje i rozhovor s vyšetřovatelem, který 

vedl výslech s Věrou K. po požáru v Měděnci. Jedna z jeho prvních otázek byla, zdali si 

byla Věra vědoma toho, co dělá a jak ji něco takového vůbec napadlo. Věra přiznala, že 

nejen, že si byla plně vědoma toho, co dělá, dokonce počítala s tím, že tam některé dívky 

zůstanou. Na otázku proč to udělala, vznesla Věra obvinění, které se podle vyšetřovatele 

nedalo jen tak přejít. 

„Už to tam prostě nebylo k vydržení! Tejrali nás jak v koncentráku. Mě i jiný 

holky…“62
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Vyšetřovatelé začali neprodleně vyslýchat přeživší chovanky, což bylo velmi 

náročné a zdlouhavé. Nakonec údajně vše vyplulo na povrch. 

Klíma v podkapitole s názvem Fakta 2 uvádí informace, které pravděpodobně vzešly 

z vyšetřování. Bylo zjištěno, že vedoucí výchovy Květa M. několikrát Věru zavřela do 

skladu na brambory a několikrát ji připoutala k ústřednímu topení ocelovými pouty, aby jí 

znemožnila útěk z ústavu, nebo potrestala za jiný prohřešek. Používala i jiné tresty, které 

kázeňský řád ústavu nepovoloval: bití, stříhání vlasů, stříkání studenou sprchou. Jednou 

dokonce Věře poručila, aby se svlékla donaha a nechala ji stát venku na mraze. V roce 

1983 nastoupila na pozici vedoucí výchovy Jiřina C. a po své předchůdkyni převzala i 

praxi nedovoleného trestání chovanek. Věru K. za trest nechala přivázat na pohřební máry, 

kde musela zůstat několik hodin o samotě. Chovanky brutálně bila i přesto, že na ně 

působila zklidňující injekce. Dalším častým trestem bylo zavírání do „klece“, což byla 

uzavřená postel na zdravotním oddělení, kde chovanky zůstávaly zavřené několik dní. 

Vychovatelka 1 při rozhovorech s Klímou celou situaci vysvětluje. Před tím, než 

byly dominikánské jeptišky v ústavu vystřídány civilním personálem, vládla v ústavu 

důslednost a disciplína. Režim byl sice přísný, ale laskavý. Chovanky měly přístup do 

přírody, šikovnější dívky se učily domácím pracím. Každoročně se pořádaly besídky, na 

které si chovanky připravovaly vlastní vystoupení. Jezdily na výlety do Prahy, pořádaly 

plesy, organizovaly sportovní hry. Po nástupu civilního personálu se většina těchto aktivit 

zrušila pro nedostatek lidí. Novou vedoucí se stala Květa M., která měla vedle již 

zmíněných negativ i své klady. Měla vystudovanou vysokou školu a ústavu věnovala 

všechen svůj volný čas na úkor vlastních dětí i rodiny. Po technické a správní stránce vedla 

ústav téměř dokonale. Chovala se jako vládce, který může vše. Po zařazení inteligentní 

Věry K. začala mezi těmito dvěma kohouty na jednom smetišti válka. Květa se snažila 

Věru zlomit, což si temperamentní Romka nenechala líbit. Nástup Jiřiny C. na vedoucí 

pozici ostatní personál nedokázal pochopit. Jiřina měla minimální vzděláním, byla 

šestadvacetiletá a bezdětná. K chovankám neměla žádný vztah. Stejně jako jiné zaběhlé 

Květiny metody, přebrala Jiřina i spor s Věrou. I přes Věřiny prosby se nemohla hnout 

s ústavu, i když chtěla navštívit svou oblíbenou vychovatelku u ní doma. Tak Věra utekla. 

U své ochránkyně byla zhruba hodinu a pak se sama vrátila do ústavu. Na příkaz Jiřiny ji 

nechali ostříhat dohola. 

„Víte, za co nechala Květa stát Věrku nahou na mrazu? Protože si vypůjčila od 

jedné chovanky blůzičku! Víte, za co zbily chovanku D.? Protože si schovala v posteli 
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bonbóny! Víte, proč strčila chovanku V. nejdřív pod studenou sprchu a pak do klece? 

Protože se ozdobila korálky, vychovatelka jí je přestřihla, a V. se přirozeně začala 

bránit!“63
 Vzpomíná ne nepříjemné chvíle Vychovatelka 1. Klíma se při rozhovoru 

s vychovatelkou zeptal, proč ostatní vychovatelky, kterým se tyto praktiky nelíbily, 

nezakročily, když byly početně v převaze. 

„Člověk si vždycky spíš řekne: je tu Věrka, přestože sem nepatří, je tu Jiřina, 

přestože tam nahoře znají její kádrové materiály, vědí, že nemá kvalifikaci ani předpoklady 

pro svou funkci. Tak co chceš dělat? Ozveš se, a ještě přijdeš o místo.“64
 

Klíma kauzu shrnuje. 

„Budeme-li se držet fakt, můžeme být spokojeni: soud je potrestal. Bývalé vedoucí 

Květu M. a Jiřinu C. odnětím svobody na jeden rok, vychovatelku P. na devět měsíců, 

všechno nepodmíněně. Podle § 215 neboli za týrání svěřené osoby. Ale šestadvacet 

mrtvých a pětileté vězení pro Věru K. přímo nutí k dalším otázkám. Co to bylo za ženy? 

Lidské zrůdy, které se využívaly v utrpení jiných? Nebo nešťastnice, které nervově neunesly 

tíhu vlastního povolání?“65
 

V závěru reportáže autor uvádí segmenty dopisů od vychovatelek, které mu dle 

jeho slov nedaly spát. Tyto dopisy připomínají, že vše má dvě strany mince, neexistuje 

pouze dobro a zlo. 

Vrchní sestra: „Tresty nebyly úmyslným mučením zrůdnými vychovatelkami, ale 

zoufalou reakcí na vzniklé situace. Jak je asi člověku, když vidí, že Věrka K. surově strčí do 

ochrnuté svěřenky na vozíku, až spadne na zem? Jak se má zachovat, když po něm v návalu 

zuřivosti hází kovové židle?“66
 

Na závěr Klíma přiznává, že neví a nedokáže s jistotou určit, co se tenkrát v ústavu 

odehrávalo a na kom leží vina a popel dvaceti šesti spálených nešťastných těl. 
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4.2 Třináctá komnata Josefa Klímy 

 

V roce 2010 natočila režisérka Adéla Sirotková díl dokumentárního cyklu 13. Komnata 

s Josefem Klímou67. Téma pořadu se ubíralo k požáru Ústavu sociální péče v Měděnci, 

konkrétně k reportáži Josefa Klímy, která ovlivnila životy mnoha lidí. 

V úvodu filmu se Josef Klíma po deseti letech vrací na místo činu, kde už dnes nejsou 

žádné stopy po požáru. Tragédii, jež se tu udála a reportáž s ní spojenou považuje za svou 

třináctou komnatu. Společně se svým kolegou novinářem Jankem Kroupou celou událost 

rozebírají. 

„Já si myslím, že ta chyba tenkrát vyplývala z toho, že dříve neexistovala žádná 

pátrací žurnalistika, byl jsem mladý a nezkušený, také jsem věřil, že když to není politický 

proces, ale případ ryze kriminální, že není šance, aby to bylo zmanipulované.“ 

Josef Klíma přiznává, že při psaní své reportážní povídky Brutalita pochybil. 

Čerpal pouze z oficiálních dokumentů, soudních spisů a výpovědí sekundárních svědků 

místo toho, aby oslovil obžalované vychovatelky. Ve chvíli, kdy se Klíma dozvěděl o 

případu, vycítil silný příběh a začal se jím zabývat. Mluvil se sousedy, policisty, hasiči, 

dokonce i s jednou zaměstnankyní ústavu. Všichni mu potvrdili, že se v ústavu mučilo. 

Klíma uvěřil oficiální verzi příběhu a v tu chvíli udělal největší chybu za svou novinářskou 

kariéru. 

„Každý se v životě splete. Máme nárok na určité množství omylů, které nemusí být 

ani příliš velký, ani příliš závažný. Budu do smrti vědět, že toto je můj omyl, kterým jsem 

ublížil několika lidem.“ 

Odsouzené vychovatelky o případu již mluvit nechtějí, a tak se Josef Klíma 

s Jankem Kroupou sešli pouze s vychovatelkami, které do vězení nešly. Když se Janek 

Kroupa přítomných žen zeptal, jaký dopad na ně měla osudná noc, odpověděly, že tak 

hrůzný zážitek s hlavy už nikdy nevymažou. Navíc v té době přišly o práci a byly 

podrobeny zdlouhavému a nepříjemnému vyšetřování. Film Requiem pro panenku nikdy 

neviděly. Jen při vzpomínce na tu událost se jim svírá žaludek. 

„Chtěli se nás zbavit.“ svěřila se jedna z nich. Všechny tři bývalé zaměstnankyně se 

shodly na tom, že je na čase případ nějak ukončit, aby mohly jít dál. Josef Klíma své 

jednání omlouvá slovy: 
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„Když jsem začal pracovat na knížce Brutalita, chtěl jsem na tomto případu ukázat 

jednu z tváří lidské brutality. Fascinovalo mě, že někde žije tak zuřivý, vzteklý a nenávistný 

člověk, který zapálí dům bez ohledu na to, že tam uhoří postižené holky.“ 

Při svém pátrání, ale zjistil, že by vina mohla být na opačné straně, na straně 

personálu, který Evu Kováčovou týral, a této verze se držel. Před třiceti lety Klíma zjistil, 

že bylo vše jinak. Obvinění vychovatelek mělo zakrýt zoufalý stav protipožární ochrany a 

pravděpodobně i rozkrádání majetku. A hlavně skutečnost, že požár založila chovanka 

ústavu, která tam nepatřila. Byla sice problémová, ale ne mentálně postižená. 

„Až po letech, po revoluci, jsem se setkal s jedním kulturním manažerem a ten mi 

řekl, že se s těmi ženami zná a že to bylo úplně jinak. Celá léta to mně i Filipu Renčovi 

zazlívají, že jsme přispěli k tomu, že po nich celou dobu plivali. (…) Možná jsem jim 

nevědomky ublížil. Ale vlastně jim víc ublížil ten film, na který já jsem neměl takový vliv. 

Tam z nich udělali vyloženě sadistky.“ 

Klíma na to konto natočil omluvnou reportáž. 

„Co s tím mám víc dělat? Jedině si veřejně posypat popel na hlavu. Z části se mohu 

omlouvat za to, že to bylo za totáče a nedostal jsem se ke všem materiálům, z části jsem byl 

mladý a nedůsledný. Podlehl jsem obecnému mínění. Člověk se musí veřejně omluvit a 

požádat je o odpuštění.“ 

Příležitost k tomu měl i ve 13. komnatě, kde se všichni sešli v restauraci u kávy. I 

přesto, že mu bývalé zaměstnankyně ústavu již odpustily, křivda v nich stále zůstává. 

„Já to vidím jako křivdu. Především na těch, co byly odsouzený. Z toho se nedá jen 

tak vyléčit,“ říká v dokumentu bývalá vychovatelka Brigitta Jiráková. 

V závěru Janek Kroupa konfrontuje Josefa Klímu s otázkou, proč se po tom, co se 

dozvěděl, že je na vině systém a chybné umístění Evy Kováčové do ústavu, nesnažil o 

dořešení případu se stejnou vervou jako předtím.? Proč nekontaktoval svědky, kteří křivě 

svědčili? Proč se nepokusil obnovit proces a rehabilitovat odsouzené? 

„Já nevím. Tohle nevím.“ odpověděl Klíma. 
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5 Film Requiem pro panenku 

 

5.1 Dílo Filipa Renče 

 

Filip Renč působí jako český herec, scénárista a především režisér.  Narodil se roku 

1965 v Praze. Pochází z umělecké rodiny, jeho otec je spisovatel a režisér Ivan Renč, 

básník Václav Renč byl jeho dědeček. Díky tomu se Filip Renč dostal k filmování už jako 

malé dítě, kdy se zahrál epizodní roli v seriálu PAN TAU (1969). Jako dětský herec vynikl 

ve filmech Oty Kovala a Zdeňka Zelenky Družina černého pera (1973), Jakub (1978) a 

Nechci nic slyšet (1978). 

„Hrozně mě rozčiloval, protože natáčení ho nebavilo. Zavíral se do šatny a na mně 

bylo, abych ho z té šatny dostal. Tak jsem tam vlezl oknem a vykopal ho, hajzlíka, až do 

studia.”68
 vzpomíná na Renčova herecká léta Zdeněk Zelenka. 

 

Po studiích na gymnázium chvíli pracoval jako asistent u Krátkého filmu a zjistil, 

že ho práce za kamerou láká víc než herectví. Přihlásil na dokumentární tvorbu na FAMU, 

kam ho na přijímací zkoušky připravoval sám Zdeněk Zelenka. Byl přijat a již jako student 

režíroval krátké filmy, které si vysloužily ocenění i v zahraničí (Salar, 1986; Fanstory, 

1986) Ve třetím ročníku v roce 1991 natočil svůj první celovečerní film Requiem pro 

panenku, který patří k milníkům české filmové tvorby po roce 1989. 

Od té doby natočil celkem sedm celovečerních filmů , jejichž hodnocení často 

kolísá na hranici divácké oblíbenosti a absolutního propadáku. Po úspěchu s debutem Renč 

natočil svůj druhý film Válka barev (1993), který byl přijat více rozporuplně, zaujal však 

svou originalitou. Poté se věnoval točení komerčních videí, spotů a reklam. V kinech 

Renčův film nebylo vidět osm let. K tomuto období se Renč vyjádřil takto: 

 

„Ocitl jsem se v duševní prázdnotě, v bludném kruhu reklamy. A říkal si: Všichni už 

támhle dostávají České lvy, točí filmy, a já tady vydělávám prachy, které ani skoro 
                                                           
68
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nepotřebuju. Z těch reklam jsem si dokázal uškudlit na byt. To bylo jediné, co jsem 

neprohýřil.“69
 

 

Návrat na filmová plátna v roce 2001 byl velkolepý. Muzikál Rebelové se stal 

kultem a z předávání cen Českých lvů si odnesl dvě sošky za nejlepší zvuk a kostýmy. 

Dalšího Lva za divácky nejúspěšnější film roku 2014 vyhrála Renčova stejnojmenná 

filmová adaptace knihy Román pro ženy spisovatele Michala Viewegha. Úspěch opět 

vystřídal strmý pád a akční thriller Na vlastní nebezpečí z roku 2007 se do diváckého 

povědomí nijak nezapsal. Dalším oceněným snímkem Filipa Renče se stal roku 2008 

Hlídač č .47 v hlavní roli s Karlem Rodenem, který byl natočen na motivy knižní předlohy 

Josefa Kopty.  

Velkou debatu rozpoutal životopisný film Lída Baarová, který byl uveden do kin 

roku 2016. Za kontroverzní se považuje způsob, jakým byla filmu v roce 2014 přidělena 

finanční podpora Státního fondu kinematografie. Film získal 60 % z celkového rozpočtu, 

což je velmi ojedinělá situace. Po uvedení byl ale kritiky doslova strhán a část radních se 

od svého rozhodnutí distancovala. Filmová teoretička a scénáristka Tereza Brdečková se k 

události vyjádřila takto: 

 

„Bohužel, špinavé bodování, tj. diskreditaci žádosti lze sice poznat, nikoliv ale 

dokázat. Před rokem jsme poprvé upozorňovali na absurdní anonymitu hlasování radních. 

Anonymita vede k řízenému skupinářství a skrytému boji uvnitř Rady, na který doplácejí 

žadatelé. Anonymita otvírá brány lobbingu a korupčnímu jednání, které nelze doložit. 

Anonymita založila nové aktivity: stále častěji slyším o parlamentních lobbistech, kteří po 

kanceláři Fondu chtějí to či ono. Vyrojily se rádobyhistorické filmové projekty s vysokým 

rozpočtem, které se tváří jako vlastenecké počiny a mají podporu poslanců. Politici 

nepoznají, kdy je film seriózní, na to má nástroje Fond. Pokud nedáme pozor, Fond 

kinematografie za pár měsíců přestane sloužit filmařům a stane se pračkou na peníze. 

Chceme své tabulky podepisovat a zveřejňovat, protože za svými názory si stojíme a 

běsnícím žadatelům je dokážeme vysvětlit. Proto v té radě jsme, doufám.“70
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Zatím posledním filmem, který Renč natočil je komedie podle scénáře Haliny 

Pawlowské Zoufalé ženy dělají zoufalé ženy, která propadla nejen u kritiků, ale i u diváků. 

Mimo film se Filip Renč věnoval i televizním seriálům (Sanitka, 2013), 

kontroverzním hudebním klipům předních českých interpretů (Lucie Bílá - Láska je láska, 

Lucie - Medvídek) či surovým a dlouho diskutovaným reklamním spotům pro Ministerstvo 

dopravy (Nemyslíš, zaplatíš). Režíroval i několik úspěšných divadelních muzikálů 

(Kleopatra, Golem či Andílci za školou) a také předvolební spoty pro rozličné politické 

strany.  

 

5.2 Okolnosti vzniku 

 

Jak už bylo zmíněno, film Requiem pro panenku patří mezi nejúspěšnější Renčovy filmy a 

v české filmové historii má své nepopiratelné místo. Zajímavé je, že  byl natočen úplnou 

náhodou. První nápad natočit film s mladým studentem Filipem Renčem vznikl v hlavě 

Zdeňka Zelenky ve Zlíně, když připravoval pohádku Freonový duch. Zjistil, že jsou ve 

studiu volné čtyři miliony korun k natočení filmu. Onu příležitost okamžitě nabídl 

Renčovi, který nabídku přijal. Chybělo jen vymyslet námět a napsat scénář. 

 

„Naprosto náhodou jsem objevil článek 26 mrtvých, dali jsme si s Filipem schůzku v jedné 

nejmenované pražské restauraci a říkám mu:, Hele, možná jsem něco našel., A on mi říká: 

,Já taky něco mám., a vytáhl reportáž 26 mrtvých. To už jsem věděl, že je to osudový.”71
 

vzpomíná Zelenka. 

 

Trio Filip Renč, Zdeněk Zelenka a Igor Chaun se při psaní scénáře zaměřili 

především na střet jedince s absolutní mocí a společně tak nechali vzniknout českou 

variantu Přeletu nad kukaččím hnízdem. I přesto, že překlopení „mužského světa na  

„ženský” a “dospělého” na  „dětský” maskuje podobnost, inspirace u Miloše Formana je 

zjevná. Připravovaný film odsouhlasil i tehdejší ředitel Filmových ateliérů Zlín Miloň 

Terč, i přesto, že byl Filip Renč nezkušený, navíc studující dokumentaristiku. Film měl 

díky tématu, které rezonovalo dobou, potenciál. 
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Pro Renče bylo těžké udržet si na place autoritu. Zvlášť, když se obsadil do jedné z 

hlavních rolí, kde měl vystupovat nahý. 

„Tehdy jsem vypadal na třináct a velel jsem padesátičlenném štábu, kde jsem byl 

suverénně nejmladší.”72
 vzpomíná. 

Renč si ve filmu zahrál roli číšníka Vikiho, který se snaží pomoct hlavní hrdince a 

při požáru se jako jeden z mála pokouší zachránit chovanky ústavu. Původně měl tuto roli 

ztvárnit Martin Dejdar, z čehož nakonec sešlo. 

„Studio se nedohodlo s Martinem Dejdarem, na kterého byl ušitý kostým, do první 

klapky zbývalo pár dní, tak jsem si řek, že si to zahraju sám.”73
 Ve filmu je vidět, že 

kostým na hubeném Renčovi trochu visí. 

Filip Renč je proslulý tím, že do svých filmů obsazuje, jak zkušené herce, tak nové 

tváře. S tímto pravidlem začal hned u svého prvního filmu Requiem pro panenku. 

 

„Výběr herců byl zajímavý, jelikož jsme do obsazení zamíchali profesionální herce, 

nové mladé tváře i mentálně postižené pacientky. Dohromady s Bárou Hrzánovou, která 

tomu filmu dala neuvěřitelně moc, se sladily a film nakonec působí věrohodně. Ty holky 

byly úžasné. Najednou cítily, že je někdo potřebuje, že jsou prospěšné. A to natáčení 

milovaly a loučení bylo těžký.” 74
 

 

Vedle hereckých matadorů jako byla Eva Holubová (Krocová), Soňa Valentová 

(Volfová) či Eduard Cupák (lékař) a mentálně postižených dívek - nehereček, vedle 

kterých vynikla Alice Troblová v roli Péti, film postavil na neznámé Anně Geislerové, 

která sice herectví krátce studovala, ale z konzervatoře odešla a věnovala se modelingu. 

 

„Původně jsem tam chtěl mít tmavší, ohnivou dívku. Ale pak jsem zahlédl mezi 

dveřmi Aňu, která přišla na konkurz jako doprovod kamarádky, a ta mi tu roli postavila na 

hlavu. Napadlo mě – a proč by to nemohla hrát romantická, zrzavá holka? Navíc byla 

jediná, která se mnou o té roli diskutovala a přemýšlela, co od ní chci”75
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Mezi výraznější role patřila i postava vychovatelky Procházkové, kterou ztvárnila 

Jaroslava Hanušová. 

Za kameru zasedl Juraj Fándli, který byl již v té době osvědčeným profesionálem, 

kmenovým zaměstnancem FS Zlín. Jeho obrazový styl vychází z filmů Vladimíra Drhy a 

základní styl snímání, tedy „ruční kamera“, se pro Requiem pro panenku vyloženě hodil. 

 

 

5.3 Filmové zpracování příběhu 

 

<Film začíná scénou, kdy Maričin otec hlavní hrdinku sexuálně zneužije. Divák 

slyší zvuk soulože - znásilnění. Dokonce se ozve „Tatínku, prosím tě, ne!” a po rozetmění 

obrazu se zjeví hračka na polici, panenka, která ve zpomaleném záběru padá dolů. Po 

tomto šokujícím a drsném úvodu vzápětí následují titulky, kamera sleduje jedoucí 

automobil VB (tehdejší policie). Tato sekvence už má dokumentární charakter a navozuje 

pocit „objektivity”, což nám potvrzuje i titulek „podle reportáže Josefa Klímy”. Na konci 

této sekvence, kdy auto dorazí k ústavu a Marika dobrovolně přelézá branku, aby se 

dostala dovnitř, kde se jí ujímá vychovatelka Krocová. V tuto chvíli se objeví titulek 

„natočené podle skutečné události z roku 1984”. 

Krocová s Marikou jedná jako s mentálně postiženou dívkou, důrazně ji opakuje pokyny: 

„Sundej si čepici, čepici si sundej! Zuj si boty, boty si zuj!” Otázka: „Umíš sama čůrat?” už 

vykolejí i samotnou Mariku. Krocová Marice vyčistí zuby, převlékne ji do pyžama a v 

závěru večerní rutiny ji strčí do pusy neznámé pilulky, pravděpodobně sedativa. Na pokoji 

se Marika poprvé setkává s Johankou, která se jí zeptá, zdali tu s nimi zůstane. „To těžko, 

mně sem dali jenom na přespání. To bych musela bejt debil jako někdo.” odpoví. 

V následující scéně čte nahlas vychovatelka Procházková z Maričina spisu ostatním 

vychovatelkám. Zde se dozvídáme, že se hlavní hrdinka jmenuje Marika Fárová, narodila 

se v roce 1968, matka ji zemřela, když jí byly čtyři roky a otec ji v roce 1983 brutálně 

znásilnil. Z apatických pohledů vychovatelek bez jakéhokoliv náznaku soucitu mrazí. 

Druhý den se chovanky sejdou v jídelně u snídaně, kde jim vychovatelky přikáží dát ruce 

za záda a čekat na jídlo. Marika si vzdorovitě položí ruce na stůl. „To je ta nová.” ozývá se 

šepot v jídelně. Marika při pohledu na ostatní dívky zjišťuje, že je zde jediná zdravá. Nikdo 

není schopen vést konverzaci, nikdo neodpovídá na její dotazy. Následuje rozcvička, kde 

Marika opět nedělá, co má, což vzbudí pozornost nejen ostatních chovanek, ale i 
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vychovatelky Krocové. Přichází první konflikt, kdy se Marika vzbouří a odmítá cvičit. 

Vychovatelka Krocová ji oponuje s tím, že se tu nehodlá hádat s kdejakým dementem. „Vy 

jste dement a budu si na vás stěžovat.” vykřikne Marika a vyběhne za vychovatelkou 

Volfovou, která ji pohladí po vlasech a pošle do budovy. Marika jde na vyšetření za 

místním lékařem a absolvuje inteligenční test. I přesto, že Marika odpovídá bystře, 

výsledek testů a doktorův postoj se divák zatím nedozvídá. Následuje noční scéna, kdy 

Marika bloudí chodbami ústavu. Ústavem se line hrozivé kvílení jedné z chovanek. Když 

dojde ke dveřím pokoje, ze kterého se zvuk ozývá a pokusí se dovnitř nahlédnout klíčovou 

dírku, nachytá ji vychovatelka Volfová a pošle ji zpátky do pokoje. Marika se brání, chce 

vzlykající dívce pomoci. „Běž spát maličká, tatínka si taky musela poslouchat před tím, 

než…” odzbrojí Mariku Volfová. 

Druhý den protekční chovanka Péťa přinese vychovatelkám z obchodu pivo a cigarety. 

Když se zvědavě zadívá na rozbalenou krabičku cigaret, vychovatelka Krocová jí jednu 

nabídne a připálí. Péťa se při prvním nadechnutí pozvrací, což všechny vychovatelky 

rozesměje. V další scéně se při pomocných pracech Marika sbližuje s Johankou, ta se na 

Mariku dívá jak na svatý obrázek. Johanka Mariku zavede do kůlny na dříví, kde má 

schovaný poklad - pískací hračku a kresby, které se Marice líbí. Zaujme ji motiv kliky se 

sluncem, který se na kresbách vyskytuje vícekrát. Johanka nakreslenou kliku přiloží ke 

dveřím a snaží se s ní dveře otevřít. V následující scéně věnuje vychovatelka Suková jedné 

z chovanek červené korále. Poté následuje střih do pokoje několika chovanek, kde kamera 

přejíždí po všech přítomných. Jedna z chovanek si hraje s kladivem, druhá si zkouší bojové 

údery do vzduchu, třetí, majitelka červených korálů, dokola opakuje říkanku: 

„Princeznička na bále, poztrácela korále. Její táta, mocný král, Honzíka si zavolal...” 

Marika si čte a Johanka si kreslí. Náhle vtrhnou do pokoje vychovatelky Volfová s 

Krocovou. Krocová ve zpomaleném záběru s pomocí chovanky Péti přestřihne dívce 

červené korále, které se rozkutálí po zemi, přičemž ji vloží do úst hrst sedativ, aby 

neplakala. V noci si vzlykající Johanka lehne do postele vedle Mariky, přičemž se jí 

Marika zeptá, kde je tady telefon. Johanka nerozumí tomu, co telefon je, a tak se Marika 

opět vydává na noční obhlídku ústavu. Všechny dveře jsou ale zamčené. Zvědavá Johanka 

se vydává za Marikou. Na scéně se objevuje nahý instalatér Vicky s mladou zdravotní 

sestřičkou. Loučí se na chodbě a Vicky se snaží nepozorovaně vplížit do umýváren. 

Marika mezitím objeví telefon, který je ale zamčený a nejde z něj telefonovat. Johanka 

vejde do umýváren, kde se sprchuje Vicky a dívá se na něj se zalíbením. Náhle Vickymu 
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spadne ručník a Johanka se začne hlasitě smát. Když se ji snaží Vicky utišit tím, že jí dá 

ruku před ústa, smích se změní v křik, což Marika uslyší, vběhne do umýváren a koštětem 

začne Vickyho od Johanky odstrkovat. Při střetu omylem rozbije zrcadlo a pořeže se. V 

následující scéně ji zdravotní sestřička, přítelkyně Vickyho, ránu ošetřuje. Marika se mladé 

ošetřovatelce svěří, že si potřebuje zatelefonovat do dětského domova v Hradci, protože si 

myslí, že patří tam, pokud jí to neumožní, oznámí Volfové, že tu nachytala v noci údržbáře 

Vickyho. 

Ráno u snídaně se Marika stanem svědkem situace, kdy vychovatelky injekcí uklidní 

chovanku Péťu, jež dostala hysterický záchvat poté, co omylem upustila tác. V následující 

scéně si ústavní lékař stěžuje u ředitele ústavu na praktiky vychovatelek. „S tím, co dělají 

tady tyhle, s tím já nechci mít nic společného, prosím. A ty psychofarmaka taky! Už jich 

spotřebovaly tolik, co za celej loňskej rok. Jakoby to píchaly do stáda slonů.” Procházková 

se brání tím, že jakožto vedoucí ústavu si může trestat, koho chce a jak chce. Doktor však 

namítne, že tyto léky neslouží k trestu, jsou to uklidňující prostředky. Při střetu mezi 

doktorem a vychovatelkami si ředitel infantilně hraje s malým autíčkem, debatu 

neposlouchá. Lékař se zmíní o chovance, která získala při inteligenčním testu přes sto 

bodů, ale už si nepamatuje, která to byla. Poté, co na něj Procházková udeří, že je 

alkoholik, doktor odchází. V další scéně vchází do kanceláře ředitele, kde už je pouze 

ředitel sám, Marika. Poprosí ho, jestli by nemohl ověřit její zařazení do ústavu. Ten pouze 

zavolá Volfové, ať si přijde pro zaběhlou chovanku. Mariku Volfová potrestá a uloží ji 

přebrat shnilá jablka. „Já vím, že jsi jiná.” přizná se Marice Volfová a odejde. Marika ve 

sklepě za zamčenými dveřmi zahlédne mrtvolu a v tu chvíli ji zezadu překvapí Johanka. 

Volfová však Johanku ve sklepě objeví a chce ji potrestat. Přikáže Marice, aby ji s ní 

pomohla do ošetřovny, kde jí dá prášek na uklidnění. Marika uvěří, že se bude pouze 

jednat o tento typ trestu a Johanku tam odvede. V noci vejde Vicky k Marice do pokoje s 

tím, že si může zavolat, protože ho vychovatelkám nenahlásila. Marice se podaří dovolat 

do dětského domova v Hradci, ti jí ale telefon zavěsí. 

Vedoucí Procházková odjíždí za synem do Ameriky. Marice se podaří uniknout z ústavu v 

dodávce, která do ústavu vozí každý den zásoby. Dostane se dětského domova v Hradci 

Králové, kde jí ale nechtějí její dosavadní zážitky a dojmy o chybném zařazení uvěřit a 

ihned zavolají veřejnou bezpečnost. Marice se podaří včas uniknout. V tu samou chvíli 

přijíždí Vicky a Marika k němu nasedne do auta. Vicky Mariku odváží zpátky do ústavu. 

Cestou se však staví v motorestu na kávu, kde se Marika snaží Vickyho přesvědčit o 
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drsných praktikách vychovatelek. „Víš, že byla Krocová dříve ošetřovatelkou jatečních 

zvířat?” snaží se Mariku rozveselit. Ze scény je zřejmé, že se Marika do Vickyho 

zamilovala. To, že ji Vicky odvezl zpátky do ústavu, bere jako podraz. 

Novou vedoucí se stala Volfová a pro Mariku Fárovou navrhne za její útěk specifický trest. 

Vymyšlením onoho trestu pověří vychovatelkou Sukovou. Ta to odmítá. Tvrdí, že není 

logické Fárovou trestat, když se vrátila a teď jim věří. V následující scéně se Marika 

omlouvá Volfové za útěk a předává jí dárek v podobě bonboniéry, kterou dostala od 

Vickyho. Ta dárek nepřijímá, a tak se Marika rozdělí se svými spolubydlícími z pokoje. Ty 

se nejprve ostýchají, ale pak jim čokoláda zachutná. V tom přijde do pokoje Krocová. 

Pověří Péťu, aby čokoládu vyhodila. Ta se jí postaví a vzápětí se schová za Mariku. Další 

scéna se odehrává ve sprše, kde Mariku trestají proudem ledové vody. Vychovatelka 

Suková se jí snaží zastat, ale Krocová Sukovou strčí do sprchy k Marice. Při večeři 

chovanky, co měly čokoládu, nedostanou najíst. Volfová přišla k Marice s talířem s tím, že 

už má trest za sebou. Ta svou porci přenechá hladovým kamarádkám. V následující scéně 

vejde za Marikou do umýváren Volfová a nenápadně ji pozoruje, při tom přičichne k 

jejímu spodnímu prádlu. 

Při rozcvičce osloví Marika zdravotní sestřičku, která jí dříve pomohla. Ta už s Marikou 

nechce mít nic společného a odkáže ji na vychovatelku Volfovou. Rozhovoru si všimne 

Krocová, která má na Mariku spadeno. „Tak ty si myslíš, že nejsi debil? Tak mi ho z tebe 

uděláme, holčičko,” řekne Marice, která ji strčí, až Krocová spadne na zem. Krocová 

vyhlásí poplach. Marika se snaží utéct dveřmi, které ji kdysi ukázala Johanka, ale nejde to. 

Mariku násilně dovlečou do ošetřovny a píchnou jí injekci sedativ. Bezvládnou Mariku 

připoutají na lůžko, kde ji ošetřuje místní doktor a z vychovatelek vymáhá ampuli, kterou ji 

aplikovaly. Ty se vymlouvají na to, že ji nenašly. Doktor se snaží Marice pomoci, ale přes 

svůj opilý stav toho není schopen. V následující scéně si otupělá Marika všimne 

odemčeného telefonu a zavolá Vickymu a poprosí ho, aby pro ni přijel. Ten přislíbí, že 

přijede. 

Další den Marika ukazuje Johance rtěnku, kterou dostala od jedné z dívek v dětském 

domově v Hradci. Nalíčí se, aby se Vickymu líbila. Marika si u Johanku rtěnku schová. Ta 

si s ní nabarví téměř celý obličej, čehož si všimnou ostatní chovanky a pomalují se také. 

Když Johanka odmítne Krocové říct, kdo jí líčidla půjčil, zavřou ji do klece k jiné 

mentálně postižené chovance, které se Johanka bojí. Večer přichází za Marikou Vicky. Ta 

mu předá dopis a poprosí ho, aby ho poslal na sociální úřad. Chtějí se políbit, ale jejich 
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setkání přeruší Volfová. Vicky se snaží Mariku hájit a zmíní se o dopise, který mu Marika 

nestihla předat. Volfová s Krocovou na Mariku udeří a snaží se od ním dopis získat. Při 

ohledávání Volfová Mariku osahává, což Krocové vadí, pravděpodobně žárlí. V 

následující scéně se Volfová s Krocovou oddávají lesbickým sexuálním hrátkám, zatímco 

se na ně připoutaná Marika musí dívat. 

Druhý den si Suková všimne podlitin, které Marice vznikly během noci od pout. „Musíš 

být silná, Mariko, zlo se nakonec potrestá samo. Musíš mít víru, Mariko. Musíš věřit sama 

sobě. A také musíš vědět, že je vyšší síla, která řídí nás všechny,” utěšuje ji. Do pokoje 

vejde Volfová a Sukovou vyvede. Ta se za Mariku přimlouvá a tvrdí, že do ústavu nepatří. 

Udeří na Volfovou kvůli kvalitě personálu bez kvalifikace, vysoké úmrtnosti a Volfovou 

upozorní, že zažádá o adopci Mariky. Volfová běží do kanceláře ředitele a hledá Maričiny 

spisy. Ředitel ji upozorní, že přišel dopis z okresního střediska, který po napsání posudku 

povoluje přeřadit Mariku do dětského domova. Volfová dopis převezme s tím, že situaci 

vyřeší. Náhle se ozve telefon, který ředitel vezme. Divák neslyší, kdo volá, ale ředitel po 

položení sluchátka vzápětí začne vykřikovat: „Jedou sem! Rychle dejte všechno do 

pořádku.” Volfová po odchodu z kanceláře dopis roztrhá. V následující scéně přijíždí k 

ústavu auto. Chovanky jsou náhle upravené, usměvavé. Krocová si s jednou dívkou čte 

pohádky. Neznámý muž hledá paní Sukovou. Tu poté odvezou neznámo kam. Večer 

Krocová všechny chovanky jednu po druhé stříhá nakrátko. Když dojde řada na Mariku, 

převezme nůžky Volfová. Marika se vzepře a Volfové plivne do obličeje. Za trest ji 

svléknou do naha a postaví ven do deště. Zatímco Marika stojí venku, z ústavu se začne 

ozývat hrozný křik. Přeleze tedy plot a jde se podívat, co se děje. Johanku za trest poutají 

na máry. Marika spustí falešný poplach a tím vychovatelky ze sklepa odláká. Johanku 

odpoutá a společně se pokoušejí schovat v kuchyni. Volfová se snaží za nimi dostat, ale 

Marika zamkne dveře. V kuchyni objeví sirky a ukryje je k sobě do kapsy. Poté s Johanku 

vyrazí dveře, čímž Volfovou udeří do obličeje a pokoušejí se utéct. Volfová je dále 

pronásleduje. Společně se setkají v sušárně, kde Marika pomocí hadrů a hořlavé kapaliny 

rozdělá oheň a ze sušárny s Johankou uteče. Ozve se výbuch a ústav se ocitá v plamenech. 

Marika utíká probudit dívky z pokojů, zatímco se Krocová pokouší dovolat hasičům, což 

kvůli uzamčeným telefonům nejde. Po tom, co se většinu dívek podaří vyvést ven do 

bezpečí, se Marika vydává do horního patra, kde jsou tzv. „ležáci”. Všechny pokoje jsou 

ale zamčené. Vystrašená Johanka jde Mariku hledat. V tu chvíli přijíždějí hasiči a Vicky. 

Vicky se diví, proč hasiči nic nedělají. Sám se vydává po žebříku zachránit dívky uvězněné 
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ve vrchních patrech. „Nelez tam. Slez! Přece to nebudeš riskovat kvůli těm debilům, ne?” 

ozývá se. Vicky neohroženě vykopává dveře a vbíhá do hořících prostor. Nemohoucí 

chovanky podává hasičům oknem. Většinu z nich se mu ale zachránit nepodaří. Mezitím 

Marika zachraňuje dívky v jiné části budovy, ale v tom uslyší Johančin křik. Běží za ní, ale 

Johanka je uvězněná za mřížemi. Ve chvíli, kdy jí Marika vysvětluje, kudy má utéct, na 

Johanku se propadne hořící strop. Mariku na poslední chvíli z bortící se budovy vyvede 

jedna z ošetřovatelek. V navazující sekvenci kamera zabírá pohledy přeživších dívek. 

Posléze přistupuje Vicky k Marice a obejme ji. Marika v davu zahlédne Volfovou, která 

výbuch přežila. V závěrečné scéně se Marika po několika letech vrací na místo požáru - z 

ústavu zbyla jen ruina. Dojde k pootevřeným dveřím, které ji ukázala Johanka. Ty vedou 

na krásnou rozkvetlou louku. Marika si všimne, že z druhé strany dveří je tam ta samá 

klika se sluncem, kterou Johanka tak ráda kreslila. Následuje závěrečný dodatek: „Při 

požáru v roce 1984 zahynulo 26 chovanek ústavu, v následujícím soudním přelíčení byly 

vychovatelky Volfová a Procházková odsouzeny k nepodmíněnému trestu odnětí svobody 

na jeden rok za trestný čin týrání svěřené osoby. Vychovatelka Krocová na devět měsíců s 

podmíněným odkladem. Marika Fárová byla odsouzena za žhářství k trestu odnětí svobody 

na pět let nepodmíněně.” 

 

 

5.4 Rozbor filmu 

 

Filmové zpracování je tíživé, pochmurné, depresivní drama s prvkami hororu, 

pečlivě stupňované atmosférou napětí a beznaděje. To umocňuje práce kamery a užití 

temného kamerového filtru. Některé hrátky s kamerou (kamerové tahy, zpomalené záběry) 

byly sice dobovým trendem, ale ve filmu vyznívají pateticky. Zabírání velkých detailů 

využívá fotogeničnost Anny Geislerové. Navíc je přidán i steadicam, jízdy a v pár 

sekvencích i kamerový jeřáb ve snaze zdynamizovat děj. 

 

„Styl Filipa Renče, možnosti, meze a nakonec i úspěch určil autor v okamžiku, kdy 

se látku rozhodl zpracovat ne psychologicky, metaforicky či dokumentaristicky, nýbrž jako 

akční thriller.”76
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Napětí ve filmu graduje a podtrhává i velmi skličující hudba Ondřeje Soukupa, 

která je zvláštním způsobem všudypřítomná, plíživá až vlezlá, což může působit pateticky.  

 

„Hudba Ondřeje Soukupa až dotěrně pointuje scény, anebo je budována kontrapunkticky 

(něžná melodie při scénách mučení); její role vrcholí v sekvenci požáru, provázené 

velebnými tóny flétny a varhan. Hudba spolu se zpomalenými záběry filmový děj patetizuje, 

ve stylu a tradici vypjatých scén z nejrůznějších snímků o útlaku a utrpení; dokresluje též 

např. symboliku mříží.77” 

 

Requiem pro panenku je opravdu promyšleně mrazivý, plný hořké ironie, která se 

projeví zejména ve chvíli, kdy Marika hned úvodu přeleze zamčenou branku, aby se 

dostala dovnitř do ústavu, nebo když Marika zjistí, že nenáviděná vychovatelka Volfová, 

proti které na obranu požár založila, přežila. Scénář je podle Jaromíra Blažejovského 

vystavěn podle zásad klasického dramatu, což dokazuje scéna, kdy závěrečný požár 

predikuje Maričina reakce při inteligenčním testu, kdy pod abstraktní skvrnou vidí oheň, 

což vyšetřujícího lékaře, opět trochu ironicky, rozveselí. 

 

„Karty rozdal Renč tvrdě: proti ušlechtilé Marice z rodu světic stojí zlé, vyšinuté 

vychovatelky, dobro a zlo jsou odlišeny bez polostínů jako v kovbojce.”78
 

 

Zde si s Jaromírem Blažejovským dovolám nesouhlasit. Do jaké míry může divák 

vnímat Mariku jako světici, když s plným vědomím podpálila dům, o kterém věděla, že je 

zde plno nemohoucích dívek, které jen těžko uniknout ze svého lůžka? Je zřejmé, že je 

emočně chladná a velmi uzavřená.  O její minulosti nic nevíme. Jen to, že ji otec znásilnil, 

což nám napoví úvodní scéna. Dál otec Mariky ve filmu nevystupuje, ani Marika se o 

ničem, co by se vázalo k jejímu zneužití, nikdy nezmíní. Film míjí i Maričiny otázky 

ohledně viny a její odpovědnost za požár. I přesto, že sirkami škrtla v sebeobraně, zabila 

svým činem dvacet šest mladých žen. A co postava ředitele, kterou ztvárnil Jan Schmid? 

Dětinský byrokrat bez jakéhokoliv osobního vztahu k chovankám, bez soucitu a 

pochopení. Je to jen figurka systému, se kterou je hýbáno dle potřeby. Nebo role doktora v 

podání Eduarda Cupáka, zakřiknutého alkoholika, který k hrůzám, které se v ústavu dějí, 
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přistupuje velmi laxně a svou frustraci utápí na dně láhve. Démonizace obou ústředních 

vychovatelek je zřejmá. Postavu Volfové se režisér pokusil posunout psychologicky ještě o 

trochu dál. Lesbická vychovatelka Mariku miluje a touží ji ovládnout, čehož si můžeme 

všimnout při scénách, kdy se Volfová snaží Mariku pokořit a zároveň nenápadně osahat. 

 

„Nejsem si jist, zda Renčovi a Soně Valentová tato lstivá figura vyšla - jelikož ji 

syžet staví do pozice Maričiny protihráčky, nemůže její sexuálně determinovaný osud získat 

tragický rozměr, a tak se Valentová prosazuje ve výstupech, kde má možnost Volfovou 

psychologicky zproblematizovat, ukázat jako vyšinutou osobu.” 

 

Zde Jaromíra Blažejovský naráží na scénu tzv. „počítání oveček”, kdy Volfová s 

šíleným výrazem stojí na chodbě a nepochopitelně počítá ovečky, což ve filmu působí 

divně a nekonkrétně. Druhé zuřící zlo, vychovatelka Krocová, v sobě žádné tajemství 

neskrývá. Je cynická, nenávistná a zlomyslná bez špetky dobrého, což se Evě Holubové  

podařilo ztvárnit dokonale. 

V opozici zde stojí laskavá vychovatelka Suková v podání Věry Novákové, která 

má svou předlohu i v reportáži Ivana Klímy. 

 

„Filip Renč koncipuje Sukovou málem jako náboženskou disidentku, čímž na její 

bedra vložil část protikladu mezi křesťanskou a socialistickou praxí v péči o mentálně 

postiženou populaci. Kdyby film vznikl před čtyřmi lety, jistě by tajné znamení křížem a 

posléze zatčení Sukové zapůsobilo odvážně; nyní však z filmu vyčnívá jako publicistická 

fráze, jako zjednodušené tvrzení, že nikdo kromě hluboce věřících nemůže být morálně 

disponován k péči o postižené bližní.”79
 

 

Jedním z klíčových motivů a je právě boj proti systému, který Mariku chybně 

zařadil do ústavu pro mentálně postižené dívky. Úzkost, kterou Marika prožívá, když vidí, 

že se kolem ní dějí nepravosti, ale nemá to nikomu sdělit, diváka svírá po celou dobu 

filmu. 

 

„Requiem pro panenku má samozřejmě šanci být vnímáno i jako metafora o totalitě, o boji 

člověka s uzavřeným represivním systémem. Marice ovšem nejde přímo o svobodu, chce 
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jen žít v jiném domově; nebouří se proti systému a kázni, nýbrž nejdříve proti svému 

chybnému zařazení a později proti teroru. Nadějněji vidím druhý potenciální podtext: 

napětí vnitřního a vnějšího světa, nemožnost proniknout zvnitřku ven, sdělit své pocity a 

navázat kontakt, když ti zvnějšku nevěří, necítí...”80
 

 

Renčovi se dle dobové kritiky Jaromíra Blažejovského hned napoprvé podařilo přehledně 

zvládnout syžet celovečerního filmu. Divákovi byl nabídnut útočný děj a vlna 

emocionálních šoků, což začíná hned drastickou scénou znásilnění, pokračuje sadistickými 

zákroky vychovatelek na postižených dívkách a vrcholí požárem a smrtí Johanky (Bára 

Hrzánová) - jediné Maričiny kamarádky v ústavu. 

 

„Sklon k šokujícímu vyjádření, k nové expresi, touha vyslovit se konfliktem i za cenu 

tvrdého zjednodušení charakterů, sbližuje Filipa Renče s jeho generačními souputníky, 

například s Irenou Pavláskovou.”81
 

 

Film v kinech navštívilo téměř půl miliónu diváků, což byl pro debut nezkušeného režiséra 

nečekaný úspěch. 

 

5.5 Práce s fakty 

 

 Jak už bylo zmíněno, trio filmařů Filip Renč, Zdeněk Zelenka a Igor Chaun 

vypracovali scénář podle Klímovy povídky Brutalita. I přesto některá fakta změnili tak, 

aby do filmu přinesla větší dramatické napětí. V případě postavy samotné Evy Kováčové 

se autoři výrazně odklonili od reality. Romskou divokou dívku připomínající spíše chlapce, 

která byla páterem Františkem Líznou popsána jako: „zdaleka ne půvabná, až nehezká 

holka s deformovaným myšlením“, nahradili něžnou, romantickou zrzavou dívkou, které 

dali jméno Marika, čímž umocnili punc nevinnosti hlavní hrdinky. Tvůrci filmu Mariku 

popsali jako dobrosrdečnou mučednici, která nad jinými chovankami držela ochrannou 

ruku. Ve skutečnosti se Eva k některým dívkám chovala velmi hrubě, naschvál jim 

podrážela nohy a brala věci. Dalším zásadním odklonem od reálného příběhu je podoba 

ústavu, kde chovanky pobývaly. Ve filmu je zobrazen jako nedobytný strašidelný zámek 
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zarostlý růžemi a zahrazen vysokou mříží. Ve skutečnosti se jednalo o dřevěnou budovu 

připomínající horskou chatu. Co se týče filmového příběhu, vedlejších postav a 

jednotlivých scén, odchylek od pravdy bychom našli mnoho. Na příkladech si představíme 

ty nejzásadnější. Film začíná znásilněním hlavní hrdinky jejím otcem, což se na pravdě 

zakládá jen z části. Skutečná Eva Kováčová v rozhovoru s Tomášem Poláčkem uvedla, že 

se ji její otec pouze pokusil znásilnit, ale nepodařilo se mu to kvůli velkému množství 

alkoholu v krvi. Přidanou vedlejší postavou, o které se žádné faktické zdroje nezmiňují, je 

postava Johanky – nejlepší přítelkyně Mariky, která také pobývá v ústavu a nakonec uhoří 

spolu s dalšími obětmi. Fiktivní jsou i charaktery ředitele ústavu a ošetřujícího lékaře. 

Filmové vychovatelky Volfová, Procházková a Suková mají své reálné předlohy, naopak 

vychovatelka Krocová je ve filmovém zpracování navíc. Scénáristé do svého filmu použili 

i některé Klímou popisované praktiky vychovatelek: zklidňující injekce, ledové sprchy, 

zavírání do klece, dokonce i kultovní scéna, kdy nahá Aňa Geislerová stojí venku na dešti, 

se podle Klímovy Brutality zakládá na pravdě. Dramatický závěr filmu, kdy opilí hasiči 

odmítají hasit hořící ústav, jelikož „na dementech přeci nikomu nezáleží“, je jen výmyslem 

filmařů.  

 

 

5.6 Mediální ohlas události od uvedení filmu po současnost 
 

  Film vzbudil mezi diváky nenávist vůči ošetřujícím vychovatelkám. Mnozí 

uvěřili filmové verzi příběhu a na ženy, které si již dávno své tresty odpykaly, se vznesla 

vlna kritiky. Některé diskuzní příspěvky vzbuzují nepochopení a odpor dodnes.  

 

„Celej film jsem měl chuť hodit na ten ústav atomovku. Zlá sestra z "Přeletu nad 

kukaččím hnízdem" je proti tomuhle personálu Matka Tereza. Největší ironií jsou 

závěrečné titulky, když se dovíte, že postava Anny Geislerové to u soudu koupila ze všech 

nejvíc.”82
  

 

Případ se dočkal velké popularity i o několik let později, převážně v době, kdy se 

případem opět začal zabývat novinář Tomáš Poláček a s Reném Líznou se osobně sešel. 
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Vznikl tak otevřený rozhovor pro server Ona.idnes.cz, ze kterého dodnes čerpají 

internetová média. Nejvíce článků, zejména bulvárního charakteru, se objevilo v červenci 

roku 2014, kdy René Lízna spáchal sebevraždu. Navíc od události ten rok uplynulo přesně 

třicet let. Objasněním případu a porovnáním s filmovým zpracováním se v roce 2014 

zabývaly internetové servery, jako jsou: Extra.cz, Týden.cz, Super.cz, Aha.cz, Tv.nova.cz a 

mnoho dalších, přičemž většina z nich citovala rozhovor Tomáše Poláčka. Autoři těchto 

článků jakoby soutěžili o nejvíce senzační titulek, který přiláká co nejvíce čtenářů, a tak 

vznikaly bulvární články s názvy: Žhář(ka) z Měděnce Lízna (†46) ukončil(a) svůj život 

brutálním způsobem!; 30 let od požáru v ústavu v Měděnci! Zpověď patologa: Pitvali jsme 

dnem i nocí!; Přeoperovanou žhářku z Requiem pro panenku přejel vlak! 26 žen kvůli ní 

uhořelo; Trable při natáčení Requiem pro panenku: Nahý Renč neměl u herců autoritu!, 

ect. 

 

6 Oběť či vrah 

 

Podle psychiatričky Lucie Kališové byla Eva Kováčová skutečně retardovaná, nejspíš 

deprivovaná dívka ze sociálně slabého prostředí s poruchami chování, které v dospělosti 

rozvinula v poruchu osobnosti, jež byla umocněná poruchou sexuality, tedy nejistoty 

ohledně sexuální orientace. To nasvědčuje tomu, že Eva Kováčová nebyla spokojena ani 

po operaci v novém těle, nebyla schopná se zařadit do společnosti a nakonec byla nucena 

spáchat sebevraždu.  

Tomáš Poláček na otázku, zda byla podle něj Eva oběť či vrah, odpověděl: „Ona byla 

vrah, udělala to úmyslně. Také ale byla obětí tehdejšího systému, který ji zavřel do ústavu, 

kde by dneska neměla co dělat, protože byla poměrně zdravá holka a byla tam mezi 

opravdu těžce nemocnými ležáky několik let. Byla obětí své rodiny. Ale sirkami škrtla ona a 

po celý svůj život si toho byla vědoma.“ 

Setkání Evy s Tomášem Poláčkem proběhlo v roce 2009, deset let poté, co si nechala 

změnit pohlaví.   

„Já jsem ji potkal jako čtyřicetiletou bytost, opticky se nedalo poznat, jestli je to kluk 

nebo holka. Působila jako takový drobný satan, kolem kterého byla nepříjemná a 

hysterická aura, jež vás úplně vysaje. Neustále byla na hraně pláče, často brečela.“ 
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František Lízna na Evu vzpomínal takto: „Určitě byla nemocná. A já prožíval nejtěžší 

roky v životě. A to jsem byl několik let zavřený v Borech. Největší radost z toho, že u nás 

Eva bydlela, měl sklenář v naší ulici. Když měla záchvaty vzteku, tak rozbíjela okna a my je 

neustále nechávali opravovat. Nevěděl jsem si rady. Chodil jsem objímat stromy a prosil 

Boha, aby mi dal sílu tohle nějak zvládnout, protože takový člověk je jako liána, obtočí se 

kolem vás a nenechá vás dýchat.“ 

„Nedalo si ji věřit, ale také si myslím, že si ve spoustě věcí nevymýšlela. Oficiálně je 

případ uzavřený, po pro policii, pro soudy, pro samotnou Evu, jelikož už zemřela, ale nikdy 

se neuzavře po ty vychovatelky, pro Josefa Klímu či pro pátera Líznu. Nikdy.“ uzavřel 

kauzu Poláček. 

 

Závěr 

Tato diplomová práce představila případ požáru v Měděnci, životní příběh žhářky 

Evy Kováčové, reportáž Josefa Klímy, jenž se kauzou zabýval, a konečně filmové 

zpracování tragické události s názvem Requiem pro panenku. V teoretické části jsem 

popsala, jak vzniká příběh a postihla výrazné dramatické motivy českého i světového 

kinematografie, které se objevují v  rozebíraném filmu. V úvodu jsem nastínila výzkumné 

otázky, které jsem při psaní své diplomové práce snažila obsáhnout. U analýzy mediálního 

ohlasu jsem narazila na cenzuru v tisku v době normalizace, která znemožnila informovat 

veřejnost o administrativní chybě, jež neprávem umístila Evu Kováčovou mezi mentálně 

postižené dívky. Onen fakt, že komunistický režim odmítl mediálně pokrýt požár 

v Měděnci, nám může nepovědět, že si byl režim vědom pochybení, a uznal tak část viny, 

která v této kauze marně hledá svého viníka. Novinář Josef Klíma ve své reportáži 

možných viníků nastínil hned několik. Byla to Eva? Mladá dívka romského původu se 

sklony k agresi, která chladnokrevně škrtla sirkami, aby se dostala z ústavu? Nebo 

personál? Zlé vychovatelky mučící své chovanky a především Evu, kterou svými 

praktikami nakonec dohnaly k vraždě? Režisér Filip Renč měl ve své verzi příběhu jasno a 

svým filmovým zpracováním případ na několik let aspoň pro širší veřejnost uzavřel. Do 

doby, dokud Eva Kováčová alias René Lízna znovu nepromluvila, a nepřipomněla nám , že 

má od filmové Ani Geislerové coby mučednice opravdu daleko. Jakoby už o tomto případu 

bylo řečeno všechno, ale zároveň nic. Všechny strany již byly vyslyšeny, důkazy byly 

posbírány a pamětníci již podali svá svědectví. Přitom mnohým zúčastněným dodnes nedá 
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požár v měděneckém ústavu spát. Například Františkovi Líznovi, který u sebe nechal Evu 

dva roky po jejím propuštění z vězení bydlet. Když jsem ho navštívila na jeho faře a 

poprosila ho o rozhovor o Evě, nebyl rád. Vzpomínka na ni ho evidentně trápila. Dával mi 

kazety, které si Eva nahrávala, její fotografie, i ohořelý kus dřeva, který našel na místě 

požáru v Měděnci. „Vemte si to, prosím, já už to nechci.“ Ani Tomáš Poláček se 

k měděnecké kauze nevracel rád. Celý náš rozhovor přikládám k diplomové práci na DVD. 

Režisér Filip Renč na výzvu k setkání ani neodpověděl. 

I přes důsledné projití všech dostupných informací a materiálů, setkání s důležitými 

osobnostmi tohoto případu a podrobné zhlédnutí filmu Requiem pro panenku, se mi 

nepodařilo viníka určit, což ve výsledku ani nebylo cílem mé práce. Cílem práce bylo 

uceleně prezentovat výsledky referování o této kriminální kauze, nad kterou se dodnes 

vedou spory, s důrazem na mediální pokrytí českých tištěných médií v letech 1984 – 1991, 

což se mi z důvodu nedostatku zkoumaného materiálu podařilo jen z části.  

Při psaní této diplomové práce jsem se naučila nahlížet na případ jako novinář ze 

všech možných úhlů pohledu a stran a dojít k závěru, že existují kriminální kauzy, které 

jednoznačně a objektivně vyřešit nelze. Je potřeba tento začarovaný kruh o vině a nevině 

jednou provždy uzavřít.  

 

 

Summary 

This diploma thesis introduces the case of the fire in Měděnce, the life story of the arsonist 

Eva Kováčová, the report by Josef Klíma, who dealt with the case, and the film processing 

of a tragic event called Requiem for a Maiden (1991), directed by Filip Renč. During work 

I came across press censorship at the time of normalization, which made it impossible for 

public to learn more about the case. Communism regime tried to hushed up administrative 

error, due to Eva Kováčová was wrongly placed among mentally handicapped girls. 

Journalism Josef Klíma tried to find culprit in his report and he brought several options. 

Was it Eva? Was it communism regime? Or was it staff in institute for the mentally 

disabled? Filip Renč was clear about that and after movie it seemed like closed case. But 

only till Eva Kováčová (also known as René Lízna) started to speaking again. She showed 

the public that it is not so clear like in a movie. For many people is the case like Pandora´s 
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box. For example for František Lízna, who left Eva for two years stay by him after her 

release from prison. When I visited him, he was not happy. But he gave me valuable 

information, including the piece of wood from Měděnec. “Take it, please, I don´t want it 

anymore,” he said. Even Tomáš Poláček didn´t get back to the case with pleasure. I am 

attaching my entire interview to my diploma thesis on DVD. Director Filip Renč did not 

answer the call for a meeting. In spite of the fact that I consistently went through all 

available information and materials, met important personalities in this case, and saw the 

Requiem for a Maiden, I did not manage to identify the culprit, but that wasn´t point of my 

diploma thesis. The point of the thesis was to present the results of the report on this 

criminal case with emphasis on the media coverage of Czech printed media between the 

years 1984-1991, which, due to the lack of material studied, I managed only partially. I 

learned how to look at the case as a journalist, from all possible angles of view and sides. I 

also understood that some cases might end without find a solution. It is necessary to close 

this vicious circle of guilt and innocence once and for all   
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Seznam příoh 

 

Příloha č. 1: DVD s rozhovorem Markéty Zemánkové a Tomáše Poláčka 

(Rešerši a otázky k rozhovoru jsem vypracovávala sama)  

 

 


