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Anotace

Diplomová práce  Současný stav české televizní  satiry si  klade za cíl  přispět k poznání, 

jakým způsobem je v současné české televizní produkci pracováno se satirickým žánrem. 

Na zvoleném vzorku tří pořadů, jež jsou svými autory deklarovány jako satirické: Kosmo, 

Trpaslík a Nádraží se prostřednictvím kvalitativní analýzy obsahu snaží najít odpovědi na 

otázky, s jakými tématy daná tvorba pracuje a jaký obraz o konkrétních motivech divákovi 

předkládá.  Teoretická  část  textu  se  zabývá  definicí  satirického  žánru,  vymezením 

historického  konsenzu  vůči  vybraným  kritickým  přístupům  a  v neposlední  řadě  také 

přehledem  vývoje  satiry  na  televizních  obrazovkách  v České  republice  od  roku  1989. 

Po specifikaci  metodologie  výzkumu následuje vlastní  rozbor  dějové a  formální  složky 

zmíněných pořadů, jehož úkolem je identifikovat a popsat satirou kritizované jevy tak, jak 

jsou zobrazovány v jednotlivých dílech. V závěru práce jsou shrnuty teoretické poznatky 

a výsledky  analýzy,  jejichž  vyhodnocení  poslouží  jako  východisko  pro  zodpovězení 

stanovených výzkumných otázek. 

Annotation

Diploma thesis Czech satire TV shows: Current status aims to discover how contemporary 

television production works with satirical genre. Using qualitative analysis of sample of 

three selected shows regarded as satirical: Cosmic, Gnome and Nadrazi, it tries to describe 

and answer questions what topics are brought to the audience and what image of these 

motives the series present. After the necessary theoretical anchoring that defines satirical 

genre, its status in certain critical approaches and a brief history of satirical production on 

Czech television screens after the Velvet Revolution follows a practical analysis of plots 

and formal structures of the series. The analysis focuses on identification and description 

of  satirical  objects  as  they  are  shown in  each  of  the  shows.  In conclusion,  the  thesis 

connects results of the analysis and findings from the theoretical part to research questions. 
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Úvod

Premisami každé satiry jsou nasvícení, odhalení určitého společenského problému, 

který je  pro společnost aktuální  a zásadní.  Satira  se zejména prostřednictvím nadsázky 

kriticky  dívá  na  suchopárně  a  vážně  znějící  témata,  která  ve  své  době  působí 

nedotknutelně. Bez emocí problémy analyzuje, vyjadřuje se k jejich jádru a snaží se jim 

porozumět.  Svým poznáním nabízí  pohled  na  určitý  hodnotový  propad  ve  společnosti 

a zároveň možnost jakési očisty či uvolnění ve formě představy, že by mohlo být lépe, 

a skutečnosti, že existují lidé, kteří na svět nahlížejí z podobné perspektivy. 

V současnosti  v  rámci  jedné  z  klíčových  forem kultury  -  audiovizuální  tvorby, 

vzniká řada projektů, jež se danou invenční formu sdělení názoru snaží zastoupit. Práce si 

klade za cíl přispět k poznání, jakým způsobem vybraná díla z české televizní produkce: 

Kosmo, Trpaslík  a Nádraží pracují s motivy, které jejich tvůrci považují za předmět pro 

satirický komentář. S pomocí kvalitativní obsahové analýzy zvolených televizních pořadů 

žánrově označovaných za satiru let 2016-2018 se pokouší najít odpověď na zásadní otázku 

–  s jakými  tématy  daná  tvorba  pracuje.  Ve  druhé  výzkumné  otázce  se  poté  zabývá 

konkrétní  formou,  jakou jsou tato  témata  zobrazována.  Třetí,  poslední  v tezi  stanovená 

výzkumná otázka, jež navrhuje zhodnotit míru vlivu satirických pořadů na aktuální obraz 

o současném dění  a  atmosféře  ve společnosti,  je  z důvodu svého rozsahu,  který je  nad 

rámec  práce  a  v akademické  rovině  fakticky  nezodpověditelné  povaze,  ve  výzkumu 

vynechána.

K naplnění  výše  zmíněného  cíle  je  nutné  zkoumanou  problematiku  teoreticky 

ukotvit. Teoretická část je proto věnována obecné deskripci satirického žánru a současně 

vymezení  historického  konsenzu  vůči  vybraným kritickým  přístupům.  Dále  se  zabývá 

satiře přidruženými pojmy, konkrétně specifickými výrazovými prostředky a literárními 

formami,  jež  žánr  v různých  podobách  využívá.  V souvislosti  s  typickými  výrazovými 

prostředky  je  vyhrazen  prostor  pro  objasnění  jejich  humorného  rozměru  a  obecného 

významu humoru pro žánr. Práce následně zasazuje téma do historického kontextu a snaží 

se postihnout žánrový vývoj na českých televizních obrazovkách od roku 1989. Stručně je 

též  nastíněno,  zda  a  případně  v jaké  podobě  se  satira  na  televizních  obrazovkách 

objevovala  v dobách  socialismu.  Z teoretického  základu  je  vyřazena  kapitola  obecného 

pojednání  o televizním  vysílání  a jeho  roli  ve  společnosti.  Daná  problematika  přispívá 

k původnímu tématu pouze okrajově a její  vyloučení nijak neovlivní  průběh a výsledky 



analýzy, která je základem této práce.

Analytická  část  nejprve  definuje  metodologii  práce.  Nástrojem  výzkumu  je  již 

zmíněná kvalitativní obsahová analýza, konkrétně sémiotická analýza, jež v jednotlivých 

dílech  hledá  satirou  kritizované  jevy  a  zároveň  se  je  snaží  popsat.  Po  specifikaci 

metodologického  postupu  následuje  vlastní  analýza,  jež  je  zaměřena  na  jazykovou, 

vizuální a audiální složku zkoumaných pořadů. V kontextu zvoleného výběru projektů se 

výzkumný vzorek liší od původní kolekce uvedené v tezi, a to zejména z důvodu rozsahu 

jednotlivých projektů, které by samy o sobě svými obsahy určenými k analýze posloužily 

jako samostatné téma diplomové práce. Mimo obavy z nadměrného objemu dat byl výběr 

zúžen dále na základě argumentu, kdy jsou v tezi zahrnuty pořady, jež primárně nevznikaly 

v  televizní  produkci,  a  tedy  se  dostávají  do  konfliktu  s původním  záměrem  práce  – 

výzkumem současné televizní satiry. Analýza těchto projektů by v důsledku mohla ovlivnit 

objektivitu  výzkumu,  a  proto  byla  filmová  díla  Parádně  pokecal,  Nenasytná  Tiffany 

a internetový seriál Semestr z konečného souboru vyloučeny. 

Nejzásadnější  částí práce je interpretace výsledků analýzy, jež v závěru poslouží 

jako základ pro zodpovězení stanovených výzkumných otázek. Ambicí předloženého textu 

je stát se sondou do stavu současné televizní satirické tvorby vznikající zejména v produkci 

České televize.



1 Satira

Teoretickým  východiskem  pro  požadovanou  kvalitativní  obsahovou  analýzu 

konkrétních projevů satirického žánru ve vybraných současných televizních pořadech je 

definice daného pojmu satira. Historicky konvenční vymezení termínu je v práci následně 

konfrontováno perspektivou současných teoretiků. Závěr kapitoly se okrajově věnuje satiře 

přidruženým  termínům,  jakými  jsou  především  nadsázka,  ironie,  parodie,  sarkasmus, 

recese či karikatura.

1.1 Definice

Definicí pojmu satira nacházíme napříč odbornou, zvláště literárněvědní literaturou 

nespočetné množství, v zásadě se však všechny shodují na stejných podstatách. Zvolená 

výchozí formulace z Encyclopædia Britannica popisuje satiru jako uměleckou formu, v níž 

jsou  lidská  hloupost,  nedostatky  a  zlozvyky  podrobovány  prostřednictvím  nadsázky, 

karikatury, ironie, humoru, parodie a dalších metod náležité kritice, zpravidla s podnětem 

určité sociální reformy (Elliott 2004).

Za výsměšně kompromitující demaskování nežádoucích jevů považují satiru také 

autoři Mocná a Peterka (2004: 612) v  Encyklopedii literárních žánrů. Princip fungování 

satiry  ilustrují  na  konfrontaci  dvou  hodnotově  protikladných  jevů  –  nesourodu  reality 

a ideálu. Představa ideálního stavu věcí může být v satiře konstruována, povětšinou si ji 

však příjemce musí vykonstruovat sám jako protiklad toho, co je v díle předkládáno za 

nezdravé.1 Autoři  též  hovoří  o vybraných  nástrojích,  kterých  satira  k  dosažení  svého 

požadovaného účinku využívá – karikování kritizovaných jevů, ironického komentáře či 

například parodických postupů (ibid.).

Základem satirického sdělení je radikálně kritický postoj autora vůči zobrazovaným 

skutečnostem, přičemž každý takový autor by měl mít nad objektem, jenž je předmětem 

dané  kritiky,  intelektuální  a morální  převahu  (ibid.).  Na  druhé  straně  je  od  příjemce 

vyžadována znalost kontextu a aktivní  myšlenková spoluúčast.2 Satira je úzce spjata se 

společenskou situací a dobovými problémy a nabírá na intenzitě v období krizí a zásadních 

1 V daném kontextu rozlišujeme dva typy satirické povahy. Satira, jejíž účelem je určitá osvěta či snaha 
o společenské změny, je označovaná za didaktickou. Zabývá-li se však pouze kritikou bez jakékoli formy 
optimismu z možné nápravy, hovoříme o ní jako o satiře filosofické (Stárek 2016: 5).
2 Pochopení záměru satirického sdělení zároveň napomáhá zjednodušující stylizace reality prostřednictvím 
nadsázky či zmíněný kontrast hodnotově protikladných jevů (Mocná, Peterka 2004: 612).



společenských změn. Mezi nejčastější témata, kterými se současná satira zabývá, řadíme 

vztahy a rozdíly mezi pohlavími, rasové otázky, politiku či populární kulturu (Elliot 1960: 

15).

1.2 Konsenzus a současné žánrové vymezení

Satira se v průběhu své dlouholeté tradice stala podnětem k odborným diskuzím 

a debatám, které daly za vznik řadě literárních děl zkoumajících historický či současný stav 

daného žánru.

Výše zmíněná  konvenční  definice  satiry  považuje  žánr  za  morální  umění,  které 

vtipem a častokrát přehnaným posměchem atakuje hloupost a zlozvyky a zároveň se snaží 

přesvědčit  publikum, že něco či  někdo je  směšné,  zavrženíhodné,  a  to  za předpokladu 

vědomí a platnosti určitých morálních hodnot a zásad.3 

Dustin  H.  Griffin  ve  své  studii  Satire:  A  Critical  Reintroduction argumentuje 

zastaralostí a rozkolem daného morálně-didaktického přístupu v kontextu současné kritiky 

satirických  děl.  Upozorňuje  zejména  na  nutnost  podrobovat  tradiční  a pro  uměleckou 

tvorbu  výchozí  kategorie  (autorský  záměr,  společenská  situace,  hodnotový  rámec 

a v neposlední  řadě  také  autora  samotného)  potřebnému  přezkoumání  a  přehodnocení 

historických a kulturních souvislostí, se kterými je žánr obecně spjat (1994: 2-5).

Griffin  uvádí  několik  aspektů,  ze  kterých  je  každé  satirické  dílo  odvozeno. 

Spojením svých  dvou základních  složek –  útoku  a  vtipu,  satira  přináší  publiku  radost 

a zároveň na něj apeluje. Stejně jako ostatní literární formy je založena na reprezentaci, 

konkrétně  na  reprezentaci  deformace.  Tento  způsob  reprezentace  vzbuzuje  určité 

intelektuální uspokojení, jelikož demonstruje naši schopnost porozumět světu a současně 

uspokojuje naši mysl pocitem nadřazenosti, protože odhaluje nedostatky ostatních (ibid.: 

178).  Specifičtěji  satira  posiluje  absurditu  tématu,  do  kterého  se  „strefuje“, 

prostřednictvím redukce irelevantních detailů na minimum a nadsázky defektních znaků 

pro  dané  téma  charakteristických.  Výsledkem  je  simultánní  vyvolání  dvojího  účinků 

sdělení:  emočního  vzrušení  a potěšení  z  poskytnutých  prostředků  k  vypuštění 

symbolického ataku, který ulevuje od dlouho potlačovaného hněvu. Satira je tak vzrušením 

a katarzí zároveň. 

3 Diskutovaný konsenzus, který nalezneme v mnoha odborných textech publikovaných v letech 1957 až 1967 
(Northrop Frye: Anatomie kritiky, Ronald Paulson: The Fiction of Satire, Robert C. Elliott: The Nature of 
Satire, Alvin B. Kernan: The Plot of Satire a další), představuje nejčastěji přijímanou formulaci při studiu, 
pochopení a hodnocení satiry u soudobého laického čtenáře/posluchače (Griffin 1994: 2-3).



Na  základě  zábavního  charakteru  a  povahy  satiry  autor  označuje  jednu  ze 

žánrových  dimenzí  za  „rétoriku  displeje  a  hry“ –  satirici  si  hrají  se  slovy 

a nápady a užívají si to. Užívají si to pravděpodobně ještě více, pakliže jim tato hra přináší 

obdiv a aplaus publika. Na druhé straně, zatímco v některých případech může být zábava 

hlavním účelem satiry, v jiných je posláním socio-politická kritika (ibid.: 73-76). Zde se 

Griffin (ibid.: 37) dostává ke druhé žánrové dimenzi – „rétoriky vyšetřování a provokace“. 

Satira vyvolává otázky jako pokus o nalezení pravdy, a tím, že je vyvolává,  provokuje 

publikum a nabádá k pochybování o zažitých jistotách, které jsou jejím předmětem. Meikle 

(2008:  6)  dodává,  že  satira  a  média  spolu  sdílejí  řadu  podobností  –  kladou  otázky 

v kontextu moci a vlivu, rozhodují o sociálních, kulturních a politických normách a jsou 

určitou formou kulturní kritiky.

George Orwell4 kdysi výstižně konstatoval:  „každý vtip je malou revolucí, jelikož 

narušuje zavedený řád“  (Orwell G., Orwell S., Angus 1968: 284). Mění však zmíněný 

ustálený pořádek, a má tak přímý vliv na společnost a politiku? Touto otázkou se zabývá 

řada  teoretiků  napříč  různými  disciplínami.  Důkazy  naznačují,  že  satira  historicky 

nevytvořila téměř žádný hmatatelný vliv na hmotný svět a politiku v praxi (Elliot 1960 in 

Griffin 1994: 199). Dle Griffina (1994: 156) žánr v kontextu otázky socio-politické kritiky 

nabízí  pouze  jakýsi  druh vnitřního  vítězství  nad  nepřítelem prostřednictvím výsměchu, 

jenž  ve  čtenářích/posluchačích  a satiricích  samotných  budí  pocit  dominance  v morálce, 

vtipu  či  moci.  Diskutované  vítězství  kompenzuje  pocit  bezmocnosti  a slouží  jako 

bezpečnostní  ventil,  který  umožňuje  upustit  si  od  nespokojenosti  a  zároveň  zabraňuje 

jejímu  výbuchu.  To ovšem striktně  neznamená,  že  satira  nemá žádnou  moc.  Bolerová 

(2006: 5) ve své studii dodává, že satira promlouvá k moci a vyzývá mocné. Podobně také 

k žánru přistupují Connery a Combe (1995: 11), kteří ho definují jako místo odporu ke 

kulturní a politické hegemonii5. Rovněž lze satiru však chápat jako určitou formu morality. 

Jonathan  Swift,  jeden  z největších  satiriků  všech  dob,  ve  svém  vrcholném  satirickém 

pamfletu  Skromný návrh (1729) cynicky, chladně a věcně argumentuje, jak by anglická 

vláda mohla řešit bídu irské chudiny - z chudých dětí by se mohla stát potrava pro bohaté. 

Swift  daným  způsobem  upozorňoval  na  prohřešky  proti  řádu  a  pranýřoval  bezmezné 

vykořisťování Irska Angličany. Ačkoliv tedy žánr není subverzí v praktické rovině, šířením 

4 George Orwell (1903-1950) byl britský levicový esejista, novinář a spisovatel. Světového ohlasu dostál na 
základě svých antiutopických románů Farma zvířat a 1984 popisujících nehumánnost totalitních ideologií.
5 Hegemonií  rozumíme proces  působení  mocenských  praktik,  jejichž  prostřednictvím vládnoucí  skupiny 
udržují status quo neboli stávají stav ve společnosti bez potřeby použití hrubé síly (Havránek 1989).



subverzivních myšlenek a idejí  představuje moc v rovině intelektuální.  Tato forma moci 

může  být  výstižně  označena  za  moc  symbolickou,  která  konceptualizuje  myšlenky 

a vědomosti v lidské mysli – dokáže přimět příjemce vidět určité perspektivy světa spíše 

než jiné (Bourdieu, Thompson 1991: 240). 

Vybrané studie nad podstatou satirického žánru a jeho účinku naznačují, že satira 

má tendenci být duálního (často až paradoxního) charakteru. Je hravá a zároveň kritická, 

demonstruje  symbolickou  moc  a  současně  odráží  určitou  bezmoc,  odolává  kulturní 

a politické  hegemonii,  a přesto  nevědomky  a  ironicky  ponouká  k  tomu,  aby  lidé 

rezignovali na dominanci druhé strany.

1.3 Související termíny 

V souvislosti s pojmem satira se zpravidla setkáváme se specifickými výrazovými 

prostředky a literárními formami,  které žánr k dosažení požadovaných cílů nasvícení či 

odhalení  určitého  společenského  problému  využívá.  Stručné  charakteristice  vybraných 

termínů potřebné k následné práci s konceptem satiry je proto věnován prostor níže. 

1.3.1 Hyperbola

Český jazykovědný  časopis  Naše  řeč  definuje  hyperbolu  (nadsázku)  v literatuře 

jako  záměrné  přehánění  skutečnosti  s cílem  zdůraznit  subjektivní  závažnost.  Podstatou 

hyperboly  je  užití  nadsazeného,  až  nereálného  kvantitativního  pojmenování  namísto 

pojmenování  odpovídajícího  skutečnosti.  Hyperbola  s sebou  vždy  přináší  silné  zaujetí, 

výraz, drama. Je druhem tropu – přenáší význam původního pojmenování na jiný předmět. 

(Svoboda 1947: 2-4). 

Současné  rétorické  teorie  velmi  často  podřazují  hyperbolu  metafoře  či  ironii 

a nevěnují tak složitému tropologickému vztahu mezi hyperbolou, metaforou6 a alegorií7 

a pojmu samotnému potřebný prostor. Například Plett ji popisuje jako „druh metafory či 

alegorie, která pozvedá referenční objekt nad hranice pravděpodobnosti“ (2001: 364).

Odlišným  způsobem  v rovině  filosofické  nahlížejí  na  hyperbolu  Perelman 

a Olbrechts-Tyteca v knize The New Rhetoric: A Treatise on Argumantation. Autoři pojem 

spojují  s argumentem neomezeného vývoje,  který je  vždy argumentem určitého směru. 

6 Metafora je druhem tropu, který přenáší význam původního pojmenování na jiný předmět na základě vnější 
podobnosti (Havránek 1989).
7 Alegorie  jako  literární  útvar  označuje  text,  jehož  původní,  doslovný  význam  není  podstatný,  jelikož 
obsahuje význam skrytý, hlubší (Havránek 1989).



Hyperbola tak nabývá argumentační formy a nelze ji jednoduše odmítnout jako iracionální 

tvrzení (Perelman, Olbrechts-Tyteca 1969: 287-292). 

Navzdory  rozcházejícím  se  přístupům  se  většina  studií  však  shoduje  nad 

skutečností,  že  hyperbola  nabízí  specifickou  sílu  jazyka,  která  není  patrná  v jiných 

tropologických formacích. 

1.3.2 Ironie

Slovníkové charakteristiky se shodují na vymezení pojmu ironie jako na „vyřčení 

opaku toho, co je zamýšleno“ (Bečka 1992: 123). Problémem těchto charakteristik však 

nejčastěji  bývá fakt, že ne vždy se o pravý opak toho, co chceme říct,  skutečně jedná. 

Danou problematiku lze demonstrovat na příkladu, který ve své knize  Jazyk ironie uvádí 

jazykovědec  Pavel  Trost.  Formulace  ,,Ten  má  moudrou  radu  pro  každý  případ.”  za 

určitých  okolností  ironicky  vyznívá,  nicméně  dotyčného  neoznačuje  za  osobu,  která 

nedokáže  poradit  vůbec  nikdy  (Trost  1997:  81).  Ironie  dle  Trosta  naráží  na  určitou 

vlastnost,  zjednodušuje  ji,  zastírá  a  popírá  její  přínos  pouze pro určitou  situaci  (ibid.). 

Nedostatečnost definice potvrzuje také například Gibbs (2000: 7), který uvádí, že ironie 

nevzniká prostým převedením konstatování na jeho opak, ale požadovaného účelu kritiky 

a devalorizace neboli znehodnocení předmětu hovoru dosahuje sofistikovaným užíváním 

termínů zdánlivě kladných, či záporných.8

Stejně  tak  jako  další  satiře  přidružené  pojmy  charakterizované  níže,  je  i  ironie 

založena na kontradikci mezi formou a obsahem. Zároveň také předpokládá vždy chápavé 

a důvtipné příjemce, kteří jsou schopni vycítit záměr a úmysl autora.

1.3.3 Parodie

Encyklopedie  literárních  žánrů hovoří  o  parodii  jako  o  nástroji  satirického 

výsměchu, který prostřednictvím zvýraznění typických rysů imituje dílo původní (Mocná, 

Peterka 2004: 441). 

Samotný  termín  je  odvozeninou  řeckého  slova  parōidía v doslovném  překladu 

znamenajícího přezpívání. Parodie nemá vždy satirický charakter – orientuje se na základě 

intence autora. Termín tak lze dle vybraných teoretiků chápat jako umělecký postup, který 

původní obsah přetváří se záměrem jej pouze zesměšnit. V takovém případě autoři parodii 

8 Častým  stylovým  postupem  ironie  je  výše  zmíněná  nadsázka  (hyperbola),  kterou  řadíme  mezi 
nejpodstatnější výrazové prostředky satiry. 



označují za samoúčelnou, humoristickou, či ji nazývají burleskou9, travestií10, pastišem11 

(Rose 1993: 52). Ostatní teorie argumentují polemickým a kritickým přístupem k životním 

postojům a hodnotám, který parodie jakožto humorná forma kritiky stávajících pořádků 

přináší (Dentith 2000: 35). 

Účinek parodie  je  vždy založen  na  principu  paralely  a  kontrastu.  Publikum,  na 

kterém je parodie zcela závislá, musí znát původní předlohu a její charakteristické rysy, 

aby bylo schopné formu odhalit a pochopit (Mocná, Peterka 2004: 441). Nesoulad zažitého 

hodnotového  rámce  a estetických  aspektů  s parodovaným  podáním  obsahu  je  zdrojem 

komického účinku.

1.3.4 Sarkasmus

Výklad pojmu sarkasmus je  velmi  často spojován s ironií.  Na otázku,  zda jsou 

sarkasmus a ironie tím samým jevem, který se liší pouze určitými charakteristickými rysy, 

se odpovědi u různých autorů liší. Sarkasmus je obvykle charakterizován jako obzvláště 

agresivní  forma ironie,  jasně signalizovaná s jasným cílem.  Vyhrocenou formou ironie 

definuje termín také Nový encyklopedický slovník češtiny (Nekula 2017).

 Ačkoliv předložená práce přejímá pojetí sarkasmu jako „nejběžnější formy ironie“ 

(Gibbs  2000:  6),  je  nutné  v kontextu  tématu  satiry  argumentovat  dvěma  zásadními 

odlišnostmi.  Rozdíl  mezi  diskutovanými termíny nacházíme v tvůrčím záměru autora – 

zatímco ironie není  vždy záměrná,  ale  může vyplynout  ze situace,  sarkasmus záměrný 

vždy  je  (Attardo  2000:  795).  Za  druhý rozdíl  považujeme  vztah  sarkasmu a ironie  ke 

znalosti sdílených vědomostí a známých okolností. Sarkastické výpovědi jsou oproti ironii, 

pro kterou platí existence vědomí souvislostí, zřejmé celému publiku bez ohledu na to, zda 

znalost sdílejí, či ne (Barbe 1995: 28).

1.3.5 Recese

Navzdory  slovníkové  definici  pojmu  recese  jakožto  „výstředního  žertu,  často 

primitivního  humoru“ (Havránek  1989),  teoretickým  východiskem  pro  dané  téma 

považujeme pojetí literárního kritika Radko Pytlíka, který o recesi hovoří jako „o způsobu 

uvolnění,  daném  živelným  temperamentem  či  kusu  nespoutané  legrace,  vycházející 

9 Burleska je umělecký žánr hrubě komického rázu se záměrem něco či někoho zesměšnit (Havránek 1989).
10 Travestie je žánr humoristické literatury zpracovávající vážná témata zlehčujícím stylem (Havránek 1989).
11 Pastiš je napodobeninou jiného uměleckého díla (Havránek 1989).



bezprostředně  ze  situace”  (2000:  39).  Charakteristickými  rysy  Pytlík  (ibid.)  jmenuje 

zesměšnění  falešné mysteriozity  a pompéznosti,  uvědomělost  v nesmyslech,  absolutizaci 

srandy  v bezúčelných  akcích,  proti  kterým  výstředností  konsternovaná  veřejnost  není 

schopna  organizovat  patřičná  opatření12.  Autor  zároveň  dodává,  že  recese  nikdy  není 

konstruktivní, ba naopak je „výrazem nálady, která se zdá být bezvýchodná a obvykle jde 

o výplod studentského temperamentu“  (ibid.).

V  současné  době  recese  vychází  primárně  z  potřeby  rozvířit  stereotyp 

každodennosti  a upozornit  na  nesmyslnost  a  zbytečnost  určitých  aktuálně  uznávaných 

zásad,  hodnot  či  norem  vybraných  systémů  uvnitř  společnosti.  Takovými  systémy 

rozumíme například systém mediální, politický, právní a jiné. Recese stejně tak jako další 

projevy společenské reflexe s charakterem nadsázky je však v mnoha případech omezena 

prostým cílem bavit se na cizí účet. V tomto kontextu se o diskutovaném způsobu poté 

nedá hovořit jako o invenčním nástroji sloužícímu k nasvícení společenských nedostatků 

a problémů.

1.3.6 Karikatura

Akademický  slovník  cizích  slov vysvětluje  slovo  karikatura  jako „zkratkovitě 

zesměšňující  satirické  zobrazení  osobnosti,  lidského  projevu,  popřípadě  společensky 

závažné skutečnosti“ (Kraus, Petráčková 1995: 375). 

K tomu,  aby  prostřednictvím  karikatury  došlo  k expresivnímu  vyjádření 

vyobrazovaného  faktu,  musí  autor  využívat  speciální  výrazové  prostředky  –  konkrétně 

hyperbolickou  konturu.  Hyperbolickou  konturou  rozumíme  zvláštní  druh  zvýraznění, 

vyhranění situace. Karikatura se obvykle vyjadřuje nadsázkou, zveličením jistého rysu ve 

formě zvláštní  zkratky  doplněné  myšlenkou,  kterou následně vyvolává  směšný účinek. 

Podstatou  tak  je  vědomé  vytyčení  rozdílu  mezi  nápodobou  a ekvivalentem.  Zásadním 

požadavkem karikatury je poté umění vtipu, překvapivý střet obrazů a situací či záměna 

souvislostí (Pytlík 1988: 17-18).

Z  teoretického  hlediska  lze  podle  Adolfa  Hoffmeistera  (1955:  14)  karikaturu 

rozdělit  na  dva  základní  typy.  Prvním typem je  tzv.  veselá  karikatura,  poukazující  na 

lidskou  hloupost  a negativa  lidské  povahy  se  záměrem  pobavit  publikum.  Druhý  typ 

12 Podobně popisuje význam pojmu redaktor časopisu Instinkt Jindřich Göth. Daného žertovného rázu nabyla 
recese dle Götha ve 30. letech 20. století díky studentovi Vladimírovi Borovi, který pojmem označoval stav  
zničení, zdeptání ostrým a nevšedním humorem. Bor společně s dalšími studenty posléze vytvořili skupinu 
takzvaných Pražských recesistů, „kteří za sebou zanechávali spoušť v podobě konsternovaných spořádaných 
občanů, uvedených úderkou humoru do recese“ (Göth 2010).



karikatury, tzv. karikatura vášnivá, doplněná zlobou, si klade za cíl docílit určité revoluce. 

(ibid.) 

Stejně  tak  jako  například  u sarkasmu  je  míra  expresivity  vždy  ovlivněna 

angažovaností autora.

1.4 Humor v satiře

V kontextu  výše  definovaných,  pro  satiru  typických  výrazových  prostředků,  je 

nutné specifikovat humorný rozměr, který zmíněné prostředky zpravidla mívají a stručně 

objasnit jeho obecný význam pro daný žánr. 

Humor  je  projevem  každodennosti,  který  považujeme  za  samozřejmost  a  nad 

kterým nijak nepřemýšlíme.  Gilles Lipovetsky (2003: 189) ve své knize  Éra prázdnoty 

o humoru polemizuje  jako o všeobecném společenském příkazu,  uvolněné  atmosféře  či 

trvalém prostředí, kterému je člověk vystaven v běžném životě. Prostřednictvím humoru 

můžeme komentovat morální, estetická i politická témata současné společnosti. Zároveň 

slouží jako nástroj k vyjádření nesouhlasu a protestu, či naopak podpory a uznání. Humor 

hraje  ústřední  a  nezbytnou  roli  ve  společnosti  –  bez  smíchu  by  nebylo  možné  udržet 

společenský život (Billig 2005: 4).

Mocná  a  Peterka  (2004:  612)  hovoří  v  satirické  souvislosti  o „humoru,  který 

komicky působící nedokonalosti  pouze registruje a shovívavým nadhledem relativizuje“. 

Oproti satiře, která jakožto kritika nenabízí možnost smíření se s problémem, ale pouze na 

něj prostřednictvím humorně laděných prostředků míří, humor s sebou mírnost a laskavost 

přináší.

Satira  je  literární  formou,  která  může  být  prezentována  různými  metodami: 

od literárních  děl  přes  komentáře  až  po  divadelní  představení  či  například  ilustrace 

doprovázející  úvodníky.  Její  premisou je  poukázat  na  významný společenský problém. 

Humor je obecný pojem, příznačný pro nezávažná, veselá, frivolní díla. Může v sobě nést 

určitou skrytou hrozbu či kritiku, avšak jeho hlavní funkcí je pobavit příjemce. Zatímco 

humor ve svém poslání selže, pakliže není vtipný a nevyvolá v příjemci smích,  „smích 

není základní složkou satiry“  (Corum 2002: 175). Ve skutečnosti existují  satirická díla, 

která nemají tendenci být, či nejsou vůbec vtipná.13

13 Příkladem nehumorné satiry lze uvést již zmíněné dílo anglického spisovatele a satirika Jonathana Swifta 
Skromný návrh.



1.5 Shrnutí

Kapitola věnující se tématu satiry nastínila teoretická východiska předložené práce 

a charakterizovala  použitou  terminologii.  Snahou  bylo  obhájit  následné  užití  těchto 

východisek a pokusit se rozvinout úvahy o jejich užitečnosti pro další studium satirického 

žánru.

K formulaci  podstaty  ústředního  tématu  bylo  využito  definice  satiry  a  jejího 

vymezení  v rovině  současných  kritických  přístupů.  Cílem  žánrového  vymezení  bylo 

zasadit  téma do širšího teoretického kontextu, a tím tak přispět k celkovému pochopení 

dané  problematiky.  Definice  přidružených  pojmů  poslouží  jako  základ  pro  analýzu 

a později  jejich  konkrétní  podoba  v analyzovaných  dílech  jako  výchozí  bod  v hledání 

odpovědí na stanovené výzkumné otázky.



2 Nastínění vývoje české televizní satiry po roce 1989

Ačkoliv  je  historicky  patrná  silná  tradice  české  satirické  tvorby  napříč  všemi 

uměleckými  obory,  v  předložené  práci  vzhledem  k  jejímu  televiznímu  zaměření 

považujeme za relevantní satirický vývoj v porevolučním období od roku 1989.

 Prvky satiry se však v televizním vysílání objevily již dříve. Krátce po počátku 

pravidelného televizního vysílání v roce 195314 přestalo být na televizi nahlíženo jako na 

pouhého zprostředkovatele zábavy a se stále narůstajícím počtem diváků se z ní postupně 

stávalo mocné médium, které bylo potřeba kontrolovat. Redakce humoru a satiry prodělala 

první čistku v roce 1958, kdy ji opustily stovky lidí. Následný výběr nových zaměstnanců 

již podléhal orgánům KSČ a program byl direktivně řízen cenzurní kontrolou (Končelík, 

Večeřa, Orság 2010: 157).15

Potenciální televizní humor a satira tak měly v dobách státního socialismu omezené 

možnosti,  a  pakliže  se  v některých formách na televizních  obrazovkách objevily,  měly 

ambivalentní charakter. Nejčastěji se divák mohl setkat s tzv.  komunální satirou, později 

v druhé polovině 60. let však také se skutečnými satirickými pokusy. V případě komunální 

satiry se  povoleným  terčem  kritiky  stalo  tepání  drobných  nešvarů  na  cestě  k plnému 

rozvoji  socialistické  společnosti  (fronty  v obchodech,  zásobovací  potíže  aj.)  (Mocná, 

Peterka  2004:  618).  V případě  druhém,  v době,  kdy  docházelo  k částečnému 

společenskému uvolnění, vzniklo několik kritických děl na pomezí dokumentu, grotesky16 

a publicistiky.  Příkladem  lze  uvést  dokument  Jiřího  Fairaizla  Věc  veřejná  či  reportáže 

pořadu  Zvědavá kamera17 (Bednařík,  Jirák,  Köpplová,  2011:  302).  Za  zmínku též stojí 

fiktivní  dramatická  reportáž  Jaroslava  Dudeka z přítomnosti  o budoucnosti  Byla  jednou 

14 Československá televize zahájila své zkušební televizní vysílání 1. května 1953 ze Studia Praha. 25. února 
1954 bylo vysílání prohlášeno za pravidelné. Zpočátku televize vysílala pouze tři dny v týdnu, na podzim 
roku 1954 se počet zvýšil na čtyři dny, v roce 1955 na šest dnů a od 29. prosince 1958 vysílala po celý týden 
(Česká televize ©1996–2019).
15 Od roku 1953 byla politickým sekretariátem ÚV KSČ zřízena Hlavní správa tiskového dohledu (HSTD), 
která udržovala kontrolu a ovlivňovala hromadné sdělovací prostředky. Úkolem zaměstnanců bylo zajištovat 
skutečnosti,  které  nesměly  být  v obecném  zájmu  zveřejňovány.  Ve  statutu  HSTD  z roku  1953  nebyla 
původně televize uvedena (návrh byl představen měsíc před začátkem oficiálního vysílání),  později  byla 
zařazena  pod  oddělení  Československého  rozhlasu  a  televize a  nakonec  se  stala  samostatným orgánem. 
U pořadů byl před vysíláním kontrolován námět, scénář, komentář, zvuk i obraz. Za nevhodné a zakázané 
byly považovány např. záběry zobrazující železnice, počty zaměstnanců průmyslových závodů, propagace 
náboženství apod. Vystřihovány byly též osobnosti, které ilegálně opustily republiku (Bárta 2003: 48-53).
16 Groteska je humoristický umělecký útvar založený na neobvyklém, nelogickém ději (Havránek 1989).
17 Zvědavá  kamera  vyvolala  největší  spory  reportáží  Volba povolání v roce  1964.  Otta  Bednářová  v ní 
zachytila příběh studentky, u níž sehrál roli kádrový posudek při přijímání na střední školu (Bednařík, Jirák, 
Köpplová 2011: 302).



jedna budoucnost, která obsahovala metaforické, ale i přímé narážky na socialistický režim 

(ibid.).  Vyjma  publicistických  kritických  pohledů  na  dobové  problémy  se  však  čistě 

politicko-satirický pořad na televizních obrazovkách neobjevil žádný.

V dobách normalizace televize představovala nejvlivnější médium v zemi, zároveň 

však  byla  jedním  z hlavních  nástrojů  propagandistického  a  ideologického  působení 

vládnoucí strany. Jejím cílem bylo utvářet pozitivní obraz společnosti a kritizovat ideové 

protivníky režimu (Končelík, Večeřa, Orság 2010: 240). 

O skutečném rozvoji televizní satiry se tak dá hovořit až po revoluci v roce 1989, 

která  otevřela  prostor  svobodné  tvorbě.  Nadcházející  kapitola  je  věnována  stručnému 

přehledu  českých  televizních  projektů,  které  v období  od  roku  1989  do  roku  2018 

pracovaly či se snažily pracovat se satirickým žánrem. Cílem textu není projekty detailně 

analyzovat  a hodnotit  vyjma tří  pořadů, jejichž přínos považuji  za významný pro práci 

s daným tématem. S ohledem na subjektivitu a problematiku spojenou s vymezením ,,co je 

a  co  není  televizní  satira”  jsou  konkrétní  díla  zvolena  na  základě  rešerše  příspěvků 

a komentářů vybraných teoretiků, analytiků, dramaturgů a producentů. Ostatní produkce za 

daných okolností není pro zpracovávanou látku relevantní.18

2.1 90. léta

V porevolučním období na počátku 90. let byla společnost nakloněna ironickému, 

kritickému a satirickému zobrazování minulosti. Satirické pokusy opírající se do tehdejších 

současných  témat  proto  byly  přijímány  s  rozpaky  a  častokrát  vyvolávaly  rozporuplné 

reakce: „Česká soda vyvolávala spory, protesty, bouřlivé divácké ohlasy laiků i odborníků, 

ale zároveň i nebývalou oblibu, především u mladších diváků.“ (Stuchlý 2013).

Producentem satiricky laděných či satiricky prezentovaných pořadů byla zejména 

Česká televize19 společně s nově vzniklými komerčními stanicemi TV Nova20 a TV Prima21.

V daném kontextu pokusů zmiňujeme následující díla:

18 Rešerše čerpá zejména z osobního rozhovoru s mediálním analytikem  České televize (dříve  TV Nova) 
Milanem Krumlem. Jako podklad dále posloužily vybrané rozhovory s teoretikem médií Janem Jirákem, 
filmovým publicistou Tomášem Baldýnským či dramaturgem a producentem Čestmírem Kopeckým.
19 Česká televize vznikla 1. ledna 1992 podle zákona o České televizi jako televizní služba veřejnosti České 
republiky. Základ vlastního majetku  Česká televize  nabrala převodem původního majetku  Československé 
televize (Česká televize ©1996–2019).
20 TV Nova jako první česká celostátní soukromá televizní stanice zahájila své vysílání 4. února 1994 v  Praze 
(Plesl 2012).
21 TV  Prima (dříve  FTV  Premiéra,  Prima  Family)  získala  první  licenci  k  provozování  komerčního 
televizního vysílání v ČR roku 1992. Samotné vysílání poté proběhlo 20. června 1993 pro Prahu a okolí. Na 
území celé republiky vstoupila televizní stanice v roce 1994 (FTV Prima ©2003-2019).



 Tuzemský konzumní (Česká televize, 1993) – skečový pořad22.

 S politiky netančím (TV Nova, 1995) – politický kabaret23 na pomezí s televizní 

estrádou24.

 Stalo se (Česká televize, 1997) – satiricko-publicistická relace.

 Dvaadvacítka (Česká televize, 1998) – absurdně investigativní cyklus.

Mezi  nejvýraznější  a  pravděpodobně  nejzdařilejší  projevy  televizní  satiry 

devadesátých let řadíme relaci  Studio Kroměříž  z produkce  České televize,  projekt Fera 

Feniče  Česká soda a importovaný formát ze zahraničí  Gumáci, který vysílala  TV Nova. 

Důležitost  těmto  pořadům  přisuzujeme  z  důvodu  satirického  přístupu  k  tehdejší 

současnosti, tedy kritice aktuálního dění a zásadních společenských problémů dané doby, 

již považujeme za podstatu satirického žánru. 

2.1.1 Studio Kroměříž (1992)

Česká  televize v  roce  1992  poprvé  odvysílala desetidílný  cyklus  netradičních 

diskuzních  pořadů,  který  nevšedním  způsobem  odpovídal  na  základní  otázky  lidské 

existence (Česká televize ©1996–2019). Za zrodem Studia Kroměříž, cyklu parodujícího 

debaty  intelektuálů  a odborníků,  stál  společně  s  tvůrčí  skupinou Čestmíra  Kopeckého25 

režisér  Petr  Lébl  a další  osobnosti  kulturního  života26,  které  v inscenovaných  diskuzích 

samy  figurovaly.  Jednotlivé  díly  se  stopáží  do  30  minut  se  zabývaly  tématy  napříč 

veškerými oblastmi lidského bytí.  Nečekaným otázkám se dostávalo pestrých odpovědí, 

stejně tak jako názorové postoje diskutujících byly nepředvídatelné a originální (ibid.).

V pilotním díle  relace  jsou  do studia  pozvány fiktivní  přední  kapacity  českého 

vědeckého světa.  Předmětem parodované debaty je archetypální  podstata  člověka,  o níž 

účinkující/osobnosti hovoří s vážnou tváří a intelektuálním výrazem. V následujících dvou 

22 Skeč je krátký divadelní útvar s humoristickou či satirickou pointou (Havránek 1989).
23 Kabaret je scéna se zábavným, humoristickým, hudebním či tanečním programem (Havránek 1989).
24 Estráda je představení s divadelními, hudebními, tanečními či artistickými výstupy (Havránek 1989).
25 Čestmír  Kopecký  (1952),  filmový  a  televizní  producent  a  dramaturg,  působil  v České  televizi  jako 
producent v letech  1990-1999. V jeho tvůrčí skupině vznikly snímky oceněné Českým lvem jako nejlepší 
filmy roku:  Díky za každé nové ráno (1994),  Zahrada (1995),  Knoflíkáři (1997) Petra Zelenky a  Návrat 
idiota (1999) (Česká televize ©1996–2019).
26 Na  dramaturgických  přípravách  pořadu  se  podíleli  Vratislav  Damborský,  Zdeněk  Potužil,  Eduard 
Landisch, Vlasta Bauerová, Renatus Hladík a Ivan Rybák. Účinkujícími byli např. Jorga Kotrbová, Zdena 
Hadrbolcová, Antonín Jedlička a další (Česká televize ©1996–2019).



epizodách,  které  na  sebe  volně  navazují,  se  mezi  diskutujícími  utváří  osobní  vztahy, 

některé  osobnosti  prostupují  všemi  díly,  některé  končí.  Podstatou  však  stále  zůstává 

karikatura vědecké studiové diskuze vedené ve stylových křeslech o vážných tématech, 

jako  jsou  zánik  světa  a ekologie.  Ostrá  debata  třetího  vydání  pořadu  končí  prudkou 

hádkou, výraznou gestikulací a strkáním. Další díl cyklu nazvaný „Studio Kroměříž hledá 

svou tvář“ je tak proto natočen jako dokumentární pořad zachycující práci odborné komise 

při výběru nových účastníků debatního kroužku. Stávající diskutéři jsou po výše zmíněném 

nešťastném incidentu nuceni uspořádat konkurz na nové profesionální členy diskuzního 

televizního  pořadu,  který  však  prakticky  nikdo  z přihlášených  nezná.  Skupina  lidí, 

zajímavých osobností  různého věku,  vzdělání  a zkušeností,  nic  netušících,  o co jde,  se 

naivně  zúčastňuje  akce  tvůrců  bojujících  satirou,  ironií  a  výsměchem  proti  lidské 

hlouposti. Hlavní aktér epizody, populární herec Strýček Jedlička, vystupující před adepty 

televizní slávy jako předseda odborné komise architekt Kaufman, požaduje od účastníků 

konkurzu splnění několika úkolů, které prověřují jejich schopnost stát se plnohodnotnou 

součástí  Studia  Kroměříž.  Přichází  přehlídka  rozmanitých  promluv,  zpěvu  či  dokonce 

tance (Studio Kroměříž 1992).

Jeden z úkolů – vyřešení hlavolamu jak udělat z čtverce kruh – se však stává pro 

všechny uchazeče fatálním. Komise je postavena před náročnou volbu finálního výběru 

profesionálních  diskutérů.  Čtvrtá  epizoda  se  vrací  k původnímu  formátu  diskuzního 

souboje,  tentokrát  na  téma  Umělecká  svoboda.  Mimo stávající  diskutéry  s divákovi  již 

známými  karikovanými  charaktery  se  na  scéně  pod  fiktivními  jmény  objevují  noví 

účinkující, z nichž nejvýraznější postavou se stává ostravský lidový léčitel a šaman Mirko 

Mirko27. Fenomén českého Honzy28 je předmětem parodie na polemiku29 pátého dílu relace, 

který  předchází  vánočnímu  speciálu.  Slavnostní  vánoční  Studio  Kroměříž vítá  mezi 

diskutujícími  speciálního  hosta  –  skutečnou  Helenu  Vondráčkovou.  Mirko  Mirko 

představuje svůj vynález stroj času, o kterém s kolegy vášnivě diskutuje. V závěru Helena 

Vondráčková zpívá píseň Co zmůže tvé goodbye, zatímco ostatní roztáčejí stroj času, který 

je přenáší do doby kamenné. Zděšená Helena Vondráčková obklopená neandrtálci utíká na 

27 Fiktivní postava lidového léčitele a šamana Mirka Mirka se spolu s teorií zpětného průlomu a postavou  
Tamary Kunětické staly nejkultovnější stránkou pořadu.
28 Účinkující v epizodě polemizují nad otázkou, zda je český Honza jakožto společenský fenomén hloupý 
a zda je ztělesněním charakteristických rysů české národní povahy.
29 Polemiku chápeme jako útočně zahrocený názorový spor zpravidla vědeckého či politického charakteru 
(Havránek 1989).



konci  písně ze studia.  Sedmý díl  naráží  na téma restitucí30 prostřednictvím parodované 

diskuze  s restituentem.  Cyklus  diskuzních  soubojů uzavírají  epizody  Nález  chobotničky 

v Národním divadle a Jezerkova pomsta. Diskuze je proložena živými vstupy z Národního 

divadla,  ve  kterých  figuruje  formou  stand-up  comedy31 herečka  Jorga  Kotrbová. 

Charaktery jednotlivých diskutujících vystupují z původních šablon nadsázky a překračují 

hranice  podivnosti.  Finální  scéna  je  situována  v likvidovaném  studiu,  kde  diskutéři 

parodují moravskou politickou stranu a „moraváctví“. Sborový zpěv lidové písně Moravo, 

Moravo přerušuje mluvící kanárek slovy ,,jděte už doprdele! “, a tím také uzavírá celý 

cyklus relace Studio Kroměříž (Studio Kroměříž 1992).

Léblovu  nadčasovou  parodii  a  potřebnou  kritiku  intelektuálských  debat 

a pseudodebat bezesporu řadíme mezi nejvýznamnější a nejoriginálnější pokusy televizní 

satiry raných devadesátých let. Humorným způsobem nastavené zrcadlo akademické obci, 

její  hermetičnosti  a rigidnosti,  v určitých  momentech  znejišťuje  diváka,  zda  skutečně 

sleduje  inscenované  představení  anebo  reálný  záznam  diskuze  odborníků.  Radostně 

mystifikační Studio Kroměříž hraje rafinovanou hru s divákem, ve které se prostřednictvím 

nadsázky  a  analýzy  témat  doposud  humoru  zapovězeným  pokouší  o  katarzi32 daných 

problematik.

2.1.2 Česká soda (1993-1997)

Česká soda je původní relací  České televize, která byla vysílána v letech 1993 až 

1997. „Čtrnáctidílný skandální cyklus dobové satiry, černého humoru, recese a parodií” 

(Česká  televize  ©1996–2019) se  stopáží  v  rozmezí  15  až  20  minut  se  na  televizních 

obrazovkách  objevoval  s  nepravidelnou  periodicitou33,  výjimku  tvořily  pouze  dva 

speciální,  půlhodinové silvestrovské sestřihy,  doplněné  o nové scénky.  Později  z relace 

vznikl také celovečerní snímek34, který se dočkal širokého zájmu publika – v roce 1998 

Česká soda patřila mezi nejnavštěvovanější české filmy v kinodistribuci (Fenič 2008: 202).

30 Restitucemi rozumíme navrácení  znárodněného  nebo konfiskovaného majetku socialistickým režimem 
v Československu bývalým soukromým vlastníkům, církvím či jiným institucím. Restituce v post-sametové 
éře představovaly velmi citlivé a prakticky nedotknutelné téma.
31 Stand-up comedy je umělecká forma komedie, ve které stand-up komik účinkuje  vestoje před publikem 
a mluví přímo na něj. Obsahem jsou monology a příběhy doplněné krátkými vtipy (Fischer 2007: 42).
32 Katarze je vnitřní duševní očista dosažená prožíváním děje uměleckého díla (Havránek 1989).
33 Zpočátku  Česká televize vysílala  Českou sodu v hlavním vysílacím čase na ČT1, později byla relace na 
základě námitek ze strany Rady pro televizní a rozhlasové vysílání a častých kritických komentářů veřejnosti 
přesunuta do pozdějších a méně frekventovaných hodin, až nakonec skončila v nočním programu ČT2.
34 Filmová  Česká  soda se  zapsala  do  historie  jako  první  český  celovečerní  snímek  překopírovaný 
z obyčejného videa na 35 mm filmový pás (Fenič 2008: 202).



Iniciátorem  projektu  byl  režisér  a  producent  Fero  Fenič.  „Vedle  aktuální 

společenské reflexe a portrétního cyklu budujícího sebevědomí nového státu mi chyběl na 

tehdejších obrazovkách ještě jeden typ pořadu – politická satira.”  (ibid.), okomentoval 

zrození myšlenky vývoje nového porevolučního formátu režisér. 

Společně  s tehdejším  redaktorem  časopisu  Reflex35 Milanem  Tesařem  přišli 

s nápady, které se následně staly východiskem k základní koncepci České sody. Realizace 

proběhla  ve  spolupráci  České  televize se  společností  Febio36,  autory  prvních  dílů  byla 

skupina studentů kolem satiricko-humoristického časopisu Sorry. Již v samotném počátku 

se ke tvůrčí skupině připojil také Petr Čtvrtníček, člen studentského amatérského sboru, 

který se později stal nejvýraznější tváří pořadu. Na výrobě se dále podílela řada známých 

herců,  režisérů  a producentů  –  Jan  Hřebejk,  Čestmír  Kopecký,  Igor  Chaun,  Milan 

Šteindler, David Vávra, Ján Sebechlebský, Vlastimil Zavřel, Václav Křístek, Petr Zelenka, 

Petr Vacek či lidé ze satirického občasníku parodujícího noviny Fámyzdat a z pražského 

Divadla Sklep (ibid.: 202-207).

Cyklus  koncipovaný  jako  blok  televizního  vysílání,  konkrétně  parodizované 

zpravodajství prokládané videomontážemi politických debat, komerčních reklam, reportáží 

či  normalizačních  seriálů  pravidelně  odstartovávala  úvodní  znělka.  Za  doprovodu 

symfonické básně Tak pravil Zarathustra Richarda Strausse stoupá na oblohu láhev České 

sody, kterou blaženě pozoruje postarší muž ve flanelové košili. Symbolika básně, ve které 

se Zarathustra po deseti letech samoty vrací mezi lidi a láhve České sody, která ukojí žízeň 

po politické satiře krátce po jejím polistopadovém návratu do společenského života, značí 

počátek něčeho nového. Počátek zobrazování nekonvenčního a provokativního humoru na 

televizních obrazovkách (Česká soda 1993).

Pořadem,  jehož  podtitul  zněl  ,,celonárodní  zkouška  z  demokracie”  provázeli 

v rolích  moderátorů  zpravodajství  herec  Vlastimil  Zavřel  a redaktorka  časopisu  Reflex 

Viktoria  Kafková. Později  dvojici,  s níž tvůrci pracovali  v kontextu parodie stereotypu 

komerčních stanic, kde zpravodajskou relaci povětšinou moderují muž a pohledná žena, 

vystřídal výše zmíněný Petr Čtvrtníček. Ke změně došlo i v případě vizuálního obrazu – 

z původního zpravodajského studia  umístěného uprostřed louky s paneláky v pozadí  se 

35 Reflex je český společenský týdeník věnující se politickým, ekonomickým, sociálním a kulturním tématům 
z domova i zahraničí. Vychází od roku 1990 z iniciativy Petra Hájka a dalších. Současným šéfredaktorem je 
Marek Stoniš  (CZECH NEWS CENTER a.s. ©2001-2019).
36 Febio (Feničův biograf) je česká produkční společnost zaměřující  se od roku 1991 zejména na tvorbu 
dokumentárních pořadů, z nichž mezi nejúspěšnější řadíme GEN, Cestománii či například V.I.P. - Vlivní lidé. 
Zakladatelem společnosti je režisér a producent slovenského původu Fero Fenič (Fenič 2008: 4).



moderátor  přesouvá  do  ateliéru  přetvořeného  na  reálné  studio.  Již  základní  struktura 

jednotlivých epizod (úvodní hudba, vzhled televizního studia či charaktery moderátorů) tak 

využívala karikatury a parodie k určité perzifláži37 (Česká soda 1993).

Témata, která  Česká soda divákům v rámci zpravodajského vysílání přinášela, se 

satiricky  vymezovala  vůči  v  dané  době  prakticky  tabuizovaným  a  nedotknutelným 

otázkám.  Vedle  kritiky  aktuálního  dění,  konformismu  a  pokrytectví  v médiích  scénky 

diváka  konfrontovaly  s  motivem holocaustu,  sebevražd,  sexu,  postižených  lidí,  Romů, 

slovenského nacionalismu, roku 1968, shození jaderných bomb na Hirošimu a Nagasaki, či 

například poválečného odsunu Němců. Konkrétním terčem, do kterého se tvůrci napříč 

pásmem příspěvků s oblibou strefovali, byli především političtí aktéři jako Miloš Zeman, 

Václav Klaus, Vladimír Mečiar a Miroslav Sládek. Pořadu neunikla ani osobnost Václava 

Havla, Pavla Tigrida, Milana Uhdeho či Jana Kalvody. Jednotlivé scény pracující zejména 

s nástroji imitace38, parodie, mystifikace39 a kontextualizace40 reálných výroků s vizuálním 

doprovodem či střihem se častokrát pohybovaly na hranici dobrého vkusu a produkovaly 

provokativní  humor,  který  byl  dalece  vzdálený  tehdejšímu  schématu  běžné  televizní 

zábavy (Česká soda 1993).41

Výše  zmíněná  detabuizace  témat  a  všudepřítomná  nemilosrdná  nadsázka  byla 

příčinou ostré kritiky pořadu ze strany laiků i odborníků.  Česká soda čelila problémům 

s Radou  pro  televizní  a rozhlasové  vysílání,  Českou  televizí, stížnostem  politiků, 

vyvolávala spory a protesty. Za ukončením výroby však stál odchod hlavního sponzora 

(Blesk)  a  především  rozdílná  představa  o vývoji  cyklu  a  jeho  budoucnosti  mezi 

producentem Ferem Feničem a hlavním protagonistou Petrem Čtvrtníčkem (Fenič 2004: 

271). Fenič pod nátlakem odporu schvalovatelů a snahou, aby Česká soda přežila, nenašel 

společnou řeč  se  Čtvrtníčkem,  který  pro své  nápady nechtěl  mít  žádné hranice.  Česká 

televize  6. srpna  1997  odvysílala  poslední,  šestnáctý  díl  České  sody.  Po  problémech 

s ochrannou známkou České sody a uznaných právech ve prospěch společnosti Febio, poté 

přímo  v  České  televizi,  v tvůrčí  skupině  Čestmíra  Kopeckého,  vznikl  nový  pořad 

„Čtvrtníček, Šteindler, Vávra uvádějí…“. Fero Fenič nově vzniklý pořad okomentoval ve 

37 Perzifláž je výrazový prostředek využívaný k zesměšnění (Havránek 1989).
38 Imitací rozumíme napodobování (Havránek 1989).
39 Mystifikací rozumíme úmyslné oklamání, předstírání něčeho či rozšíření nepravdy (Havránek 1989).
40 Kontextualizaci chápeme jako proces aktivního vytváření kontextu/souvislostí (Nekvapil, Kaderka 2017).
41 Na konci každého dílu byla mimo dramaturgii  České sody k cyklu připojena krátká parodie jazykových 
kurzů  Alles gute! z produkce Divadla Sklep a jejích hlavních protagonistů (Milan Šteindler,  David Vávra), 
která  se  těšila  velkému  ohlasu  publika,  ale  zároveň  také  čelila  ostré  mezinárodní  kritice  a  bouřlivým 
diváckým ohlasům.



své knize  Fenomén Febio slovy:  „I když doslovně kopíroval koncept České sody, tak po 

několika dílech zanikl.” (ibid.: 272).

Dlouhodobá absence satirického žánru v masových médiích a nálada společnosti po 

roce 1989 vytvořila prostor pro kritickou reflexi dané doby.  Česká soda  tohoto prostoru 

využila – svým nekompromisním humorem, nerespektováním žádného tabu a satirickou 

analýzou  politické  a společenské  reality  dané  doby  se  navzdory  odmítavé  kritice 

a problémům s uváděním stala kultovním a obsahově výjimečným pořadem devadesátých 

let. Ačkoliv většina příspěvků relace působí dnes již překonaně, mnohé texty z České sody 

zlidověly  a  zůstávají  originální  parodickou  výpovědí  o atmosféře  společnosti  v post-

sametové éře.

2.1.3 Gumáci (1994-1999)

Komerční  televizní  stanice  Nova  krátce  po  zahájení  vysílání  v  České  republice 

v roce 1994 uvedla na svých obrazovkách pořad parodující a karikující českou politickou 

scénu a její hlavní představitele prostřednictvím gumových loutek.42 Formát importovaný 

z Velké Británie,  konkrétně  licenci  seriálu  Spitting  Image43, získal  pro české  publikum 

podnikatel Karel Greif. Přibližně desetiminutové loutkové skeče byly vysílány pravidelně 

každou  neděli  večer  před  začátkem hlavní  zpravodajské  relace  v letech  1994 až  1999. 

V současné době je dostupnost pořadu z důvodu vypršení platnosti licence velice omezená 

(Píšová 2016: 34).

Gumáci, šestikilové latexové loutky původně vyráběné v Londýně, kopírovali vizáž 

a postavu  vybraných  politiků  či  známých  osobností  na  základě  analýzy  fotografií 

a videozáznamů,  ve  kterých  se  daní  aktéři  pohybovali.  Každou  z  loutek  vodili  tři 

loutkoherci – loutky tak byly schopné vykonávat prakticky jakýkoliv pohyb a obličejové 

grimasy.  Hlas  gumákům propůjčil  Václav  Faltus44.  Autory  scénářů  skečů  glosujících45 

aktuální  společenskou  a politickou  situaci  byli  především  Martin  Komárek,  František 

Ringo Čech, Jiří Suchý a Karel Greif (ibid.).

42 Česká televize  v roce 1994 začala vysílat  Gumákům podobný seriál  Hlavouni, který si však nedokázal 
získat sympatie diváků a brzy skončil.
43 Spitting  Image je  britská  satirická  loutková  show  vysílaná  v  letech  1984-1996  na  kanále  Central 
Independent  Televison.  Za  vznikem  pořadu  karikujícího  celebrity  a  politiky  prostřednictvím  gumových 
loutek stojí karikaturisté Peter Fluck, Roger Law a Martin Lambie-Nairn. Show o 18 sériích byla několikrát 
oceněna cenami BAFTA a EMMY Awards.  V Rusku se podobný pořad jmenoval  Kukly,  ve Francii  Les 
Guignols (Hawkins 2014).
44 Václav Faltus (1956) patří mezi nejznámější české imitátory a dabéry.
45 Glosa je vysvětlující poznámka, krátký komentář či stručný výklad (Havránek 1989).



Struktura pořadu vycházela z předobrazu běžných televizních formátů. Parodie na 

Televizní  noviny,  pěveckou  soutěž,  vědomostní  pořad  Riskuj,  hitparádu  Eso,  pohádku 

Mrazík či například film Kmotr využívaly tematické kulisy, kostýmy a rekvizity (dýmka, 

mikrofon, brýle aj.) k imitaci veřejně známých osob. Obsah a texty jednotlivých gagů46 

byly omezeny počtem gumových loutek, kterým tvůrci disponovali a v neposlední řadě 

také  hlasovými  schopnostmi  imitátora.  Svého  gumového  dvojníka  měli  z  řad  politiků 

například  Václav Klaus,  Miloš Zeman,  Václav Havel,  Miroslav Sládek,  Richard Falbr, 

Josef Lux či  Petra Buzková, z veřejně známých osobností  poté Vladimír  Železný,  Eva 

Jurinová a Karel Gott. V průběhu vysílání se v pořadu objevili také gumáci ze zahraničí, 

konkrétně Bill Clinton,  Margaret Thatcher či Leonid Iljič Brežněv. Gumáci karikaturou 

zvýrazňovali charakteristické rysy dotyčných zasazených do různých situací. Nejvýraznější 

postavy – latexový Václav Klaus v relaci vystupuje jako sebestředný a narcistický jedinec, 

kterého  provází  komplex  z osobnosti  Václava  Havla.  Havel  je  naopak  vykreslen  jako 

částečně naivní  „sluníčkář“,  Zeman jako jeden z lidu. Důležitou složku každé z epizod 

představovala hudba. Oficiální skladba „Gumasong“ provázela relaci úvodní slokou: „Co 

nového na Hrádečku, co na Hradě na práci? A kdo právě chystá léčku? Gu-má-ci. Kdo 

usíná  v Parlamentu,  koho  děsí  bubáci?  Kdo  pobírá  větší  rentu?  Gu-má-ci.“  Parodie 

známých českých písní se objevovaly napříč  pořadem, zejména v hitparádě  Gumeso  či 

inscenované  předvolební  pěvecké  soutěži.  Gumový  Václav  Klaus  nazpíval  sebestředně 

orientované písně  Premiér - hrobař, Moje strana 1996  či  Strana z ohně zrozená,  Miloš 

Zeman vycházel z lidových písní jako například Zelená je tráva, Zemanova lidová a Josef 

Lux poté z vánočních koled, kterými jako předseda KDU-ČSL odkazoval na křesťanské 

hodnoty (Gumáci 1994).

Gumáci anebo „Politici, jak je neznáte”  opustili v roce 1999 televizní obrazovku 

pravděpodobně z důvodu rozchodu  TV Nova se společností CME na základě rozhodnutí 

tehdejšího ředitele televizní stanice Vladimíra Železného (Píšová 2016: 34). 

Česká mutace osvědčeného formátu ze zahraničí  v podání první české komerční 

televize vnesla do porevolučního prostředí bezesporu originální zrcadlení tehdejší domácí 

politické  situace  prostřednictvím  gagů  utahujících  si  z  osobnostních  charakteristik 

významných  politiků  dané  doby.  Je  však  patrné,  že  po  určité  době  začalo  docházet 

k postupnému  vyčerpávání  témat  a  pouhá  směšnost  gumových  imitací  politických 

46 Gag  je  silně  komická  akce  rozvíjející  základní  komický  nápad  a  vrcholící  závěrečným  efektem, 
tzv. topperem (Orlický 2003: 262).



osobností již požadovaných satirických kvalit nedosahovala. Vůči specifickému humoru 

Gumáků, který byl nejčastějším předmětem divácké kritiky, se mimo jiné vymezila také 

řada známých osobností.  Například karikovaná Petra Buzková si  v jednom z rozhovorů 

posteskla: „Když jsem šla do politiky, byla jsem upozorněna, že zatímco u mužů se karikuje 

většinou tvář, tak u žen nohy, zadek a poprsí, což mi nevadí, ale když mě náš předseda 

v Gumácích  pase  na  E55,  tak  jsem  naštvaná.“  (Tomek  2016).  Navzdory  diskutabilní 

úrovni  humoru  a  rozpačitým  reakcím  publika  Gumáky řadíme  mezi  výrazné  pokusy 

porevoluční satirické tvorby, a to zejména z důvodu aktuálnosti a povahy témat, se kterými 

pořad pracoval.



2.2 2000 - současnost

Přelom  tisíciletí  přinesl  na  televizní  obrazovky  několik  pořadů  parodického 

charakteru:

 Tele Tele (TV Nova, 2000) – parodie na televizní pořady a seriály vysílané TV 

Nova.

 Dokoláč (Česká televize, 2000) – dadaistický47 multimagazín.

 Politické  harašení aneb S politiky stále  netančíme (TV Nova,  2001) – volné 

pokračování.

 Večery Analogonu (Česká televize, 2002) – surrealistická revue48.

 Malostranské korekce / 168 hodin (Česká televize, 2007) – satirická reflexe.

Po pozvolném vytrácení se formátu satiry z televizního vysílání se kolem roku 2010 

objevily jisté snahy, jak fenomén znovu začlenit do programového schématu. Pokusy jako 

satirický týdeník z produkce TV Barrandov Politická střelnice (2009), skečová show České 

televize Pečený sněhulák (2014) a satirická verze televizního zpravodajství TV Barrandov 

Neuvěřitelný  týden (2015)  se  však  povětšinou  nedočkaly  širšího  zájmu  diváků  (Lupa 

©1998-2019).

Nejnovějšími televizními projekty satirického charakteru  Kosmo (2016),  Trpaslík 

(2016) a Nádraží (2017) se podrobně zabývá praktická část této práce.

2.3 Internetové televize

V současné  době  se  satiře  dostává  prostoru  také  na  internetových  televizích, 

konkrétně Mall TV, Televize Seznam, Aktuálně.cz a Stream.cz. Za nejúspěšnější internetové 

satiricko-politicky laděné pořady považujeme:

 Kancelář Blaník (Televize Seznam, 2014) – politicko-satirický seriál.

 ČTTV  (Aktuálně.cz,  2015)  –  parodie  Petra  Čtvrtníčka  na  audiovizuální 

47 Dadaismus byl avantgardní umělecký směr z konce 1. světové války a po ní, jenž se vyznačoval krajním 
rozbitím obsahu i formy (Havránek 1989).
48 Pojem revue označuje představení dialogických, písňových, hudebních a tanečních výstupů, které jsou 
spojeny  jednoduchým  dějem.  Surrealismus  usiluje  o  osvobození  psychiky  a  zdůrazňuje  podvědomí, 
spontánnost, fantasii aj. (Havránek 1989).



zpravodajský a žurnalistický projekt DVTV. 

 Šťastné  pondělí  (Televize  Seznam,  2016)  –  satirický  pořad  novináře 

a komentátora Jindřicha Šídla.

 Události Luďka Staňka (Mall TV, 2018) – satirické zpravodajství komentátora 

Luďka Staňka.

Seriál Kancelář Blaník vysílaný internetovou televizí Stream.cz se těší velké oblibě 

ze  strany diváků  –  sledovanost  se  pohybuje  přibližně  kolem 500 000 zhlédnutí  za  díl 

(Novotný 2014). Rovněž si v průběhu let vysloužil několik ocenění –  Křišťálovou lupu49 

(Slížek 2014), Cenu Václava Havla50 (Aust 2015), Cenu asociace režisérů a scénáristů 

ARAS51 (Aust 2015) a zvláštní uznání poroty na festivalu Finále Plzeň (Dvořák 2015).

Navzdory historické  tradici,  již  satira  v českém prostředí  má,  z výše  uvedených 

příkladů  je  patrné,  že  v posledních  letech  její  produkce  a  pozice  upadá.  Důvodem dle 

Baldýnského  a  Šídla  (ArtZóna  2018)  je  především  nedostatek  financí,  který  českým 

tvůrcům nedovoluje spolupracovat s rozsáhlými týmy autorů podílejících se na vymýšlení 

obsahu,  a  tím  může  být  jejich  práce  limitována.  Filmový  kritik  Kamil  Fila  dále 

argumentuje potřebou producentů vydělávat na žánru, přičemž základní podstata satiry – 

nasvícení  a odhalení  určitého  problému  –  zaostává.  Zároveň  doplňuje,  že  problémem 

současné  satirické  tvorby  je  také  politická  korektnost:  „Snaha,  aby  z jazyka  zmizelo 

urážlivé nálepkování, vedla k tomu, že se média začala bát ostrosti, neboť by si dotyčný 

mohl stěžovat a soudit se." (Fila 2014).

2.4 Shrnutí

Tato  kapitola  konkretizovala  téma  předložené  práce  a  následně  se  ho  pokusila 

zasadit do obecnějšího historického kontextu. Stručné shrnutí historického vývoje satiricky 

laděných  děl  na  českých  televizních  obrazovkách  přispívá  k  přiblížení  atmosféry 

a prostředí, ve kterém díla vybraná pro analýzu vznikala a jaká byla jejich výchozí pozice 

v rámci ostatní produkce daného žánru.

49 Křišťálová lupa „oceňuje nejoblíbenější a nejzajímavější projekty a služby českého internetu“.
50 Cena Václava Havla je udělována Českým filmovým a televizním svazem FITES (Aust 2015).
51 ARAS je výběrovým spolkem českých profesionálních režisérů, scenáristů a dramaturgů.



3 Metodologie výzkumu

Primárním  cílem  této  diplomové  práce  je  prostřednictvím  kvalitativní  analýzy 

obsahu vybraných pořadů najít satirou kritizované jevy, které se v jednotlivých projektech 

objevují a na základě jejich konkrétního znázornění charakterizovat, jakým způsobem je 

v současnosti  se  satirickým žánrem na televizních  obrazovkách pracováno.  Kvalitativní 

metody výzkumu jsou, na rozdíl od metod kvantitativních, jež pokládají otázku  „kolik“, 

spojovány  s otázkou  „jak“  (Trampota,  Vojtěchovská  2010:  18).  Jelikož  pracují 

s nestandardizovanými  daty,  která  vyžadují  interpretaci  na  straně  výzkumníka,  jsou 

označovány jako  „konstruktivistické, interpretativní a reflexivní“ (ibid.: 19). Výsledkem 

kvalitativních  metod výzkumu jsou měkká data,  jež  mají  „zpravidla  podobu dlouhých 

slovních výpovědí či zápisů nebo vyobrazení“ (Sedláková 2014: 51).  

 Nadcházející  kapitola  se  s ohledem  na  stanovený  cíl  stručně  věnuje  tématu 

kvalitativní  výzkumné  metody  –  sémiotické  analýze,  která  se  zabývá  odkrýváním 

významů,  a  nejlépe  tak  odpovídá  logice  předložené  práce.  Využita  bude  též  metoda 

deskripce, tedy popisu zjevného. 

3.1 Sémiotika

Sémiotika,  výchozí  teoretický  přístup  a  metoda  výzkumu,  se  zabývá  znaky, 

koncepcí  označování,  znakovými  systémy  a  jejich  následným  využitím  v  komunikaci 

(Jirák, Köpplová 2009: 269).52 Důležitým bodem v pochopení dané teorie je kontextuální 

vnímání  znaku.  Sémiotika  bere  v úvahu  nejen  strukturu  a  využití  znaku,  ale  také 

společenský a kulturní kontext, ve kterém je zkoumaného znaku využíváno. Umberto Eco 

diskutovanou  kontextualitu  v sémiotické  analýze  popisuje  jako  nutnou  souvislost. 

Sémiotika dle Eca (2004: 15) studuje všechny kulturní procesy jako procesy komunikace. 

Při sémiotické analýze se tedy nelze orientovat pouze na vztah znaku k odkazovanému, 

zásadní roli hraje také příjemce, který musí znakům rozumět, aby mohl prostřednictvím 

příslušného systému komunikovat (ibid.).

52 Jarmila  Doubravová  popisuje  sémiotiku  jako  metodu  interdisciplinární  povahy  s  možností 
transdisciplinárního  pojetí.  Uplatnění  sémiotiky  tak  lze  nalézt  také  například  v  oblasti  architektury, 
matematiky, estetiky, práva aj. (2008: 28).



3.2 Sémiotická analýza audiovizuálních děl

Artur Asa Berger ve své knize Media Analysis Techniques uvádí tři hlavní techniky 

sémiotické analýzy: analýzu znaku, syntagmatickou analýzu a paradigmatickou analýzu. 

Tradiční  sémiotická  analýza  se  zabývá  způsobem,  jakým  je  význam  v  textech 

vytvářen a předáván. Sémiotika se zaměřuje na znaky nalezené v textu, které jsou chápány 

jako kombinace označujícího s označovaným.53 „Jelikož nic samo o sobě nedává smysl, 

vztahy,  které  existují  mezi  znaky,  jsou  klíčové.  Analogii  lze  vytvořit  pomocí  slov 

a gramatiky  –  jsou  to  způsoby,  kterými  jsou  slova  kombinována,  a  které  určují,  co 

znamenají. Jazyk je sociální instituce, která stanovuje, jak mají být slova používána; mluva 

je  individuální  akt  založený  na  jazyce.  Text  může  být  považován  za  podobný  řeči, 

využívající  gramatiku  a jazyk  pro svůj  význam. Kódy a  konvence  činí  znaky  v příběhu 

srozumitelnými a také formují akci.“ (Berger 2018: 16). Většina mediálních analýz se tak 

zabývá objevováním konotací54 objektů a symbolických jevů a zároveň také akcí a dialogů 

postav,  tj.,  co  by  mohly  znamenat  pro  diváky  a  následně  tyto  významy  spojuje  se 

sociálními, kulturními a ideologickými otázkami. 

Syntagmatická analýza je založena především na strukturalistické studii Vladimíra 

Proppa z roku 1928 Morfologie  pohádky.  Ruský lingvista  pozoroval,  že  funkce  postav 

slouží  jako stabilní,  konstantní  prvky ve  vyprávění,  nezávisle  na  tom,  jak  a  kým jsou 

tvořeny.  Představují  základní  strukturu  narativu.  Počet  funkcí  známých  určitému 

narativnímu žánru je omezen a jejich pořadí je vždy totožné. Propp dospěl k závěru, že 

všechny příběhy jsou z hlediska své struktury jednoho typu (Berger 2018: 19). Jeho tvrzení 

bylo  aplikováno na filmy,  televizní  příběhy,  komiksy a dokonce  také  na zpravodajství. 

„Syntagmatická analýza stanovuje dva základní předpoklady. Zaprvé, narativy (bez ohledu 

na druh a žánr) jsou složeny z určitých prvků či funkcí, které jsou nezbytné pro vytvoření 

příběhu. Proppova práce nás tedy vede k pochopení povahy vzorců. Zadruhé, pořadí, ve 

kterém se události ve vyprávění odehrávají, má velký význam. Existuje logika narativních 

53 Znakem lze  označit  vše,  co  zastupuje  skutečnost  či  původní  předmět.  Přesnou  definici  je  z  důvodu  
různorodosti jazykových systému obtížné najít. Podle Černého a Holeše (2004: 16) lze však za nejčastěji 
přijímanou definici označit teorii odkazující především na amerického filosofa CH. S. Peirce, ve které znak 
(signum, signans) představuje něco, za čím se skrývá něco jiného (signatum, referent, věc), a že zároveň 
„existuje někdo, kdo si takový vztah uvědomuje”. 
54 Konotace  (druhý  stupeň  označování)  vychází  ze  struktury  sémiotické  analýzy  a  určuje  vztah  mezi 
označujícím a označovaným. Příjemci  se na základě  vlastních zkušeností  při  identifikaci  znaku vybavují 
různé asociace. Konotace se odvíjí od společenských faktorů interpretujícího (věk, pohlaví, enticita aj.) a je 
stejně jako denotace (první stupeň označovaní) podmíněna kulturními kódy, jež jsou interpretujícímu vlastní.  
Denotací  rozumíme  doslovný,  definiční  význam  či  nehodnotící  popis.  Denotace  se  soustředí  pouze  na 
zřejmou definici bez zachycování jakéhokoli subjektivního popisu (Sedláková 2014: 338-339).



textů  a  konkrétní  uspořádání  prvků  v  příběhu  může  výrazně  ovlivnit  naše  vnímání 

a pochopení významu.“ (ibid.: 20). V současnosti se běžně jako samostatná, od sémiotické 

oddělená, uvádí narativní analýza, pro níž je Propp významnou inspirací. 

Paradigmatická analýza zahrnuje identifikaci skrytých vzorců opozic v textu, které 

vytváří  význam.  Na  základě  skutečnosti,  že  nejdůležitějším  typem  vztahu  v  utváření 

významu  v jazyce  je  vztah  opozice  (jak  již  bylo  předpovězeno  hlavními  představiteli 

strukturalistické  lingvistiky  Saussurem55,  že  „v  jazyce  existují  pouze  rozdíly“  a  teorií 

ruského lingvisty Romana Jakobsona, ve které je binární opozice základní operací lidské 

mysli  při  utváření  významů),  paradigmatická  analýza  vyhledává  binární  či  polární 

protiklady. Berger zmiňuje jeden z nejzásadnějších příspěvků k paradigmatické analýze: 

„Dle  Claude  Léviho-Strausse,  významného  francouzského  antropologa,  syntagmatická 

analýza  textu  odhaluje  jeho  zjevný  význam,  zatímco  paradigmatická  analýza  odhaluje 

význam latentní. Zjevná struktura textu se skládá z toho, co se v něm odehrává, latentní 

struktura poté z toho, o čem text je. Jinými slovy, používáme-li paradigmatický přístup, 

nezabýváme se natolik tím, co postavy dělají, ale spíše, co znamenají.“ (Berger 2018: 24).

V kontextu sémiotické analýzy je dále nutné zmínit otázku intertextuality. Termín 

obvykle odkazuje na vědomé, či nevědomé použití textu v textu jiném. Parodování nebo 

odkazování formou citací patří mezi nejčastěji používané techniky v mediální produkci. 

Aby byl odkaz účinný, musí publikum znát jeho původní verzi. Mimo parodie specifických 

textů existují také parodie stylu a  žánru (opakujících základní obsahové struktury, např. 

westernů, akčních filmů aj.). Nevědomou intertextualitou rozumíme zobrazení textových 

materiálů  (námětů,  témat,  typických  postav  apod.),  které  jsou  natolik  rozšířeny,  že 

pronikají  kulturami  a samovolně  si  nachází  cestu  do  nových  textů  bez  vědomí  autora. 

Objevují se tak názory, že veškerá tvůrčí práce, potažmo mediální průmysl, je nějakým 

způsobem v konečném důsledku a na různých stupních intertextuální (Berger 2018: 27). 

55 Moderní sémiotika, která výrazně ovlivnila přístup k jazykovědě a k i tak široké oblasti, jakou je kultura, je 
spojená  se  jménem  švýcarského  lingvisty  19.  století  a  jednoho  z  hlavních  zakladatelů  strukturalismu 
Ferdinanda se Saussure. Základní myšlenkou Saussurovy dyadické koncepce znaku je rozdělení znaku na 
dvě neoddělitelné části psychické povahy – pojem a akustický obraz. V souvislosti s historickým chápáním 
znaku pouze jako akustického obrazu Saussure zvolil pro nově definovanou strukturu a její části již výše 
zmíněné termíny označovaný (pojem, signifié) a označující (akustický obraz, signifiant). Koncepci vysvětluje 
na příkladu latinského slova  arbor.  Akustický obraz /arbor/  asociuje pojem strom a naopak pojem strom 
asociuje akustický obraz /arbor/. Veličiny nemohou být pojaty odděleně, ba naopak fungují jako zobrazení 
odlišností zvuků od eventuálního odlišného prvotního významu (Saussure 1996: 97).



3.3 Shrnutí

Specifikováním  a  objasněním  metodologického  postupu,  kterým  je  kvalitativní 

obsahová analýza, práce otevřela prostor vlastnímu výzkumu. Vzhledem k audiovizuální 

povaze  výzkumného  vzorku  přistupujeme  ke  komunikátu  v celé  jeho  komplexitě,  tedy 

nejen k textu (mluvenému slovu), ale též k jeho formálním složkám, jež obsah zpravidla 

dokreslují.  Pomocí  nástrojů  sémiotické  analýzy  bude  v konotační  rovině  examinována 

jazyková, vizuální a audiální stránka každého z pořadů. Pro orientaci v dramaturgii seriálů 

poslouží  analýza  narativu,  prostřednictvím  níž  identifikujeme  satirou  kritizované  jevy 

a následně popíšeme jejich konkrétní znázornění a funkčnost v jednotlivých dílech. 



4 Analýza vybraných audiovizuálních děl

4.1 Výzkumné otázky

Následný  způsob  interpretace  jevů  znázorňovaných  ve  vybraných,  satiricky 

označovaných  dílech,  poslouží  jako  základní  parametr  ve  snaze  zodpovědět  stanovené 

výzkumné otázky:

 S jakými tématy a satirickými prvky vybraná díla pracují?

 Jaká je současná televizní satira? V jakých pořadech ji najdeme?

4.2 Výzkumný vzorek

Výzkumným  vzorkem  pro  analýzu  byly  zvoleny  tři  pořady  ze  současné  české 

televizní tvorby, jež jsou žánrově označovány za aktuální společenskou satiru. Vybrány 

byly pouze pořady původní, importované formáty byly z výzkumu vyloučeny, neboť cílem 

práce je postihnout, jakým způsobem se satirickým žánrem pracují čeští tvůrci. 

Selekce audiovizuálních děl, vyrobených v letech 2016-2018, představuje minisérii 

Kosmo,  seriál Trpaslík  a  skečovou  show  Nádraží.  Každému  z pořadů  je  věnována 

samostatná kapitola zahrnující krátké představení a vlastní analýzu. Společným kritériem 

pro všechny uvedené projekty je producent a vysílatel, Česká televize, jejíž dramaturgický 

záměr je v závěru reflektován. 



4.3 Kosmo

4.3.1 Představení 

Seriál  Kosmo je pětidílnou minisérií  České televize,  jejíž  premiérové epizody se 

40minutovou stopáží mohli diváci sledovat na kanále ČT1 pravidelně každou neděli od 

21:30  hod.  na  podzim  roku  201656.  Autor  a kreativní  producent  projektu  Tomáš 

Baldýnský57 Kosmo žánrově  popisuje  jako  kombinaci  sitcomu58,  situační  komedie 

a společenské satiry. Baldýnský na scénáři pracoval tři roky, spoluautorkou dialogů se stala 

spisovatelka a scénáristka Petra Soukupová. Režijně se seriálu ujal mladý televizní režisér 

Jan Bártek. V hlavních rolích se představili Jana Plodková, Petr Vančura, David Novotný, 

Eva Josefíková, Jakub Žáček, Martin Myšička a další (Česká televize ©1996–2019).

 Česká televize před uvedením svého nového pořadu v rámci  masivní  kampaně 

avizovala, že Kosmo bude spuštěno až po krajských volbách daného roku. Důvodem bylo 

očekávání,  že  by  minisérie  mohla  svým  „vyhroceným  scénářem“ uškodit,  či  pomoci 

určitým politickým subjektům a ovlivnit tak voliče (Česká televize ©1996–2019). Vybrané 

kritiky  a  recenze  však  argumentují,  že  právě  nadcházející  volby  byly  jedním 

z marketingových  tahů,  který  měl  v potenciálních  divácích  vzbudit  pocit  „politické 

trhaviny”, ačkoliv ve skutečnosti je Kosmo jedním z mnoha pořadů, které poskytují pouze 

pohodlný útěk z reality (Bláhová 2016).

Pointa příběhu skýtá v absurdní cestě na měsíc, jakožto vytunelovaného projektu 

Ministerstva školství, jejímž prostřednictvím se autor pokouší zkoumat různá společenská 

témata, zejména politiku a otázku, co to znamená být Čech.  „Vzpomněl jsem si na svůj 

starý nápad s českým letem do vesmíru, který je sám o sobě ironickou a satirickou glosou 

českého  postoje  k jakýmkoli  ambiciózním  a  velkým  projektům  a  neustálé  snaze  utápět 

56 Ačkoliv minisérie nebyla vysílána v primetime, těšila se v televizi poměrně velké průměrné sledovanosti – 
454 tisíc diváků při podílu na publiku více než 11,9 %. Zásah přesahoval 1,5 milionu diváků. Z hlediska 
alternativního  způsobu  zhlédnutí  se  Kosmo  s 30  %  diváků  na  webu  či  v odloženém  režimu  stalo 
rekordmanem v historii České televize (Štěrba 2016).
57 Tomáš Baldýnský (1972) je filmový publicista, novinář, herec, producent a scénárista. Působil v časopisu 
Reflex, magazínu novinky.cz, Lidových novinách, České televizi či jako předseda rady Fondu ČR pro podporu 
a rozvoj české kinematografie.  Mimo jiné je jedním ze zakladatelů humoristického serveru  kompost.cz a 
spoluautorem  komiksu  Zelený  Raoul.  Mezi  jeho  nejznámější  scénáristická  díla  patří  televizní  sitcom 
Comeback (TV Nova) a seriál Kosmo (Česká televize ©1996–2019).
58 Sitcom (situační komedie) je druh komediálního seriálu charakteristický malým počtem prostředí a postav,  
které se v průběhu děje prakticky nevyvíjejí a jednotlivé díly končí ve stávajícím stavu, ve kterém začínaly. 
Sitcom je obvykle tvořen vtipnými dialogy vycházejícími z problémů všedního života a obyčejných prostředí 
povětšinou doplněnými zvukem smějícího se publika. Též paroduje jiné žánry a jejich postavy či prostředí,  
které pak zasazuje do každodenní reality (Picone 2014).

http://novinky.cz/


miliardy v nesmyslných projektech,  a uvědomil  jsem si,  že když  tenhle satirický  symbol 

zaplním sitcomově sympatickými postavami, výsledek bude fungovat jak na emotivní rovině 

(jako  sitcomy),  tak  na  intelektuální  -  jako  třeba  Jistě,  pane  ministře59.  Ta  kosmická 

tematika  je  natolik  známá  ze  všech  sci-fi  projektů,  že  bude  spíš  působit  jako  vděčný 

generátor  možností,  než  svazovat  jako  politika,  diplomacie  či  jaderná  tematika.” 

(Baldýnský 2015). 

59Jistě,  pane  ministře (1980-1988) je  kultovní  komediální  seriál  z produkce  britské  BBC,  který 
prostřednictvím  politické  satiry  zesměšňoval  chování  britských  politiků  a  státní  byrokracii.  Autory  jsou 
Antony Jay a Jonathan Lynn. (BBC ©2019)



4.3.2 Narativ

Pět epizod minisérie je ohraničeno stručným prologem. Prolog formou voiceoveru60 

představuje  Českou  republiku  jako  malou  zemi,  která  toho  ovšem  hodně  dokázala. 

Voiceover  doprovází  fotografie  kroužící  kolem planety  Země reprezentují  český národ 

vybranými postavami a momenty z historie, jež byly či stále jsou předmětem společenské 

kritiky a posměchu – např. prezident Miloš Zeman plující ve svém žlutém člunu, bývalý 

prezident Václav Klaus a jeho chilský incident s ukradeným perem, na veřejnosti močící 

premiér Andrej Babiš aj. Prolog nastiňuje nadsazený a ironický charakter příběhu, který 

bude následovat. Od tohoto okamžiku jsou na pozadí hlavní linie příběhu – vesmírné cesty 

–  zobrazována  témata  týkající  se  problematiky  české  povahy  a  aktuální  společenské 

situace, jež prostupují napříč všemi epizodami.

Obrázek č. 1: prolog, Václav Klaus, Miloš Zeman; epizoda Sumec nemá kníry

Kosmo vypráví příběh s přesným dějovým obloukem – v prvním díle se vesmírná 

loď připravuje ke startu, později putuje vesmírem a v poslední epizodě přistává na Měsíci. 

60 Voiceover ve filmové a televizní tvorbě označuje mluvené slovo pronášené hlasem, jehož nositel není  
přítomen v obraze.



Narativ  je  podáván formou fabule61.  Je  vyvíjen  v přímém přenosu, ve sledu okamžiků, 

diváci jdou zároveň s ním a události jsou lineárně uspořádány na časové ose. První dějová 

linka je zasazena nejprve do prostředí výcvikového střediska, poté do kosmického modulu, 

který  putuje  vesmírem.  Paralelně  probíhající  druhá  dějová  linka  se  nejčastěji  odehrává 

v kancelářských prostorách symbolizujících kancelář ministra či exteriérech.

Úvodní  epizoda  seznamuje  diváka  s hlavními  postavami  letu  na  Měsíc  a  jeho 

zákulisními  informacemi  prostřednictvím zápisků kapitánky letu.  Divák se  dozvídá,  že 

projekt České nebe je podvodem, který je potřeba napravit, a že čtveřice kosmonautů není 

ve  skutečnosti  skutečnými  kosmonauty.  Společně  se  zápletkou  vyplouvají  na  povrch 

charakteristické rysy ústředních postav, jejichž prostřednictvím tvůrci v seriálu poukazují 

na nežádoucí jevy.

  Obrázek č. 2: expozice, vesmírná posádka; epizoda Sumec nemá kníry

V následujících scénách jsou představeny varianty, jakým směrem se bude narace 

vyvíjet.  Poletí  posádka  skutečně  na  Měsíc  či  bude  muset  Ministerstvo  školství  vracet 

evropské dotace? Řešení přichází v podobě postavy bohatého podnikatele Antona Hrabiše, 

který se stává sponzorem letu, a tím tak otevírá novou rovinu příběhu. 

61 Fabule je v ději souhrn časově a příčinně spojených událostí (Havránek 1989).



  Obrázek č. 3: řešení, sponzor letu Anton Hrabiš; epizoda Česká škola 

Sekvence scén zobrazujících přípravu posádky na vesmírnou plavbu a potíže, které 

ji  od  počátku  provází,  končí  vzletem  raketoplánu  z čínského  nízkonákladového 

kosmodromu. Slaví nejen posádka, ale také ministr Šnajdr s Hrabišem, který  na poslední 

chvíli dosadil do posádky na místo původní kapitánky Miss Kurník 2015, jež se nově stává 

jednou z hlavních postav. Tato akce demonstruje postavení Hrabiše v celém příběhu.

Trajektorie  vyprávění  pokračuje  vesmírnou  plavbou,  kde  krystalizují  charaktery 

jednotlivých postav – nejen ve vesmíru, ale také na zemském povrchu v České republice. 

Komplikace  nastává  v momentě,  kdy  je  české  vesmírné  plavidlo  dohnáno  rychlejší 

konkurencí z Polska. Šnajdr a celá posádka jsou tak postaveni před nový problém – kdo ze 

Slovanů jako první v historii vstoupí na Měsíc? Zatímco se čtveřice kosmonautů společně 

s ministrem snaží najít řešení, jak polskou výpravu dohnat, ve druhé dějové lince probíhá 

u Prahy oslava očekávaného přistání Čechů na Měsíci organizovaná Antonem Hrabišem.



   Obrázek č. 4: komplikace, konkurence z Polska; epizoda Řekl někdo kočička? 

Minisérie  je  zakončena  standartním  způsobem.  Čechům se  na  Měsíci  navzdory 

všem problémům nakonec podaří přistát, Šnajdr si může odškrtnout jeden z problémů a 

lidé na Zemi mají důvod k oslavě.

  Obrázek č. 5: vyřešení, přistání na Měsíci; epizoda Triumf



4.3.3 Vizuální stránka

Způsob práce s kamerou a střihem je v seriálu Kosmu podobný snímání klasického 

sitcomu – kamera zabírá jednoduše herce a okolní dění na scéně není podstatné. Zároveň 

tvůrci  využívají  vsazeného  textu  do  obrazu,  který  symbolizuje  zápisky  z vesmírného 

deníku a opakovaných prostřihů letícího raketoplánu. 

Podstatnou  vizuální  složkou představuje  práce  s rekvizitami.  Například  samotný 

vesmírný  modul,  ve  kterém  se  odehrává  velká  část  děje,  byl  v seriálu  vyráběn 

v tramvajářských dílnách, a tudíž disponuje řadou tramvajového vybavení a zároveň tak 

také vypadá. Prostřednictvím rekvizit je posilován nadsazený rozměr celého díla. 

4.3.4 Audiální stránka

Rozpoznatelným rysem minisérie  je  opakující  se hudba z filmu  2001: Vesmírná 

odysea (1968),  která  provází  záběry  letícího  raketoplánu.  Dále  se  v minisérii  průběžně 

objevují  variace  na  českou  a  slovenskou  hymnu.  Využito  je  též  slavných  písní  jako 

například We Are The Champions (The Queen, 1977). Skladba hraje v pozadí pohledu na 

typickou českou hospodu přes filtr piva v půllitru. 

4.3.5 Objekty satiry

Satirou  kritizovanými  jevy  jsou  v minisérii  Kosmo především  česká  politika, 

konkrétně  lidé,  kteří  v ní  působí  a  česká  povaha.  Zejména  prostřednictvím  nadsázky, 

parodie  a karikatury  jednotlivých  postav,  které  prostupují  celým  příběhem,  se  tvůrci 

pokouší nastínit problematiku současné české společnosti.

Andrej Babiš 

Fiktivní postava velkodrůbežáře a milionáře Antona Hrabiše v minisérii odkazuje 

na  současného premiéra  České republiky,  Andreje  Babiše.  Podnikatel  Anton Hrabiš  se 

poté, co projekt České nebe zkrachuje, stává jeho hlavním sponzorem. Důvodem, proč do 

projektu vložil své peníze, je čistě zištná skutečnost. Prostřednictvím vesmírného letu bude 

propagovat svoje drůbežárny a ze spolupráce s ministerstvem se pokusí vytěžit vše, co je 

jen  možné.  Tvůrci  zde  naráží  na  spojitost  českého  premiéra  s holdingem  Agrofert, 

konkrétně s firmou Vodňanská drůbež. Dále ho zobrazují jako člověka, který by nejraději 



měl veškerou moc a vliv nad všemi a vším. Též zdůrazňují jeho autoritářské tendence.

 Anton Hrabiš  (hovoří  k události  otevření  jeho  nové  drůbežárny  v den  očekávaného 

přistání  Čechů na Měsíci):  „Víte,  různá individua,  provokatéři  najatí  konkurencí,  o 

mně šíří lži,  že u mě slípky nejsou šťastné. Ale opak je pravdou, nenajdete člověka, 

který by měl slepičky radši než já. Já často za nimi chodím, hladkám je, konejším. A 

víte proč? Protože jsou lepší než my. Jsou klidné, spokojené s tím, co a jak je, nebouří 

se, tolik nám toho dávají a přitom nikdy nechtějí nic zpátky. Kdyby vás bylo víc, jako 

jsou ony, to by v naší zemi byl stejný klid a pořádek a štěstí jako v mých spojených 

drůbežárnách. Tak ať je více drůbežáren!“

 Ministr Šnajdr (telefonuje s Hrabišem ohledně podmínek, za jakých Hrabiš do projektu 

vloží peníze):  „Ano, že by první česká slova na Měsíci byla věnována prospěšnosti 

drůbežího masa? (...) Že by se kosmonaut jmenoval vejcounaut?“

 Anton Hrabiš  (žádá odškodnění  za to,  že jeho slepice  nedoletěla  na Měsíc): „Chci 

KuŘíp!“

Prohnilost politiky 

Ministr  školství  Lubor  Šnajdr  je  zobrazením  vyčůranosti  českých  politiků. 

S pomocí svého tajemníka se mu vždy podaří najít řešení na všechny situace, ze kterých 

nakonec  vyjde  jako  hrdina,  ačkoliv  k tomu  využívá  nekalých  praktik,  podvodů  a  je 

schopen zaprodat nejen sám sebe, ale i jeho okolí. Prostřednictvím postavy Lubora Šnajdra 

je v minisérii poukazováno na politickou prohnilost a provázanost politiků s lobbisty.

 Ministr Šnajdr představuje v Poslanecké sněmovně návrh rozpočtu pro školství:  „Pro 

příští  školní  rok  jsou  vynaloženy  prostředky  na  zateplení  plášťů  školních  budov, 

výměny oken, dále jsou to prostředky na revitalizaci školních hřišť, pilotovaný let do 

vesmíru, nákup přezůvek a křídy.“

 Ministr kultury (na Šnajdra, který chce prodat Karlštejn): „No vy jste se snad posrali.“ 

Šnajdr:  „Ale  Škodovku  jsme  taky  prodali.“ Ministr  kultury:  „Ale  Škodovka  je  mi 

u prdele, já jsem ministr kultury.“ Šnajdr: „Ale Slávku, měj rozum. Když se to správně 

uchopí, nikdo si toho nevšimne. Je to jen hrad.“



Téma politické  prohnilosti  je  dálo  zobrazováno  na  postavě  ředitele  vesmírného 

programu Milana  Sumce,  který  s  pomocí  bývalého  ministra  školství  Ladislava  Kasíka 

zpronevěřil peníze na vesmírný let.

Česká povaha 

V průběhu  děje  je  zejména  prostřednictvím  postavy  Karla  Cikána  několikrát 

naráženo na téma přehnané české hrdosti. Karel je nerad srovnán s okolními národy, nemá 

rád především Poláky a Slováky. 

 Karel Cikán (vesmírná skupina polemizuji  nad tím, zda do vesmíru skutečně někdy 

poletí): „Tam už bylo lidí, vopice, psi...“ Petr: „Ne, jako Čech.“ René: „Čech tam taky 

byl.“ Karel:  „To byl hovno Čech. Úplně ho tam předělali  na Rusáka. Jmenoval  se 

Remek, česky ani nemek.“

Česká republika je v Kosmu vykreslena jako malý národ, který sice něco dokázal, 

ale všechna důležitá rozhodnutí za něj činí jiné národy. Zda let do vesmíru proběhne, či ne, 

tak  stejně  rozhodnou Američané,  Rusové  či  Číňané.  Tento  jev  odkazuje  na  historicky 

prokazatelný postoj České republiky v jednáních, která se jí přímo týkala.

 Ministr Šnajdr při probíhajícím jednání o českém letu do vesmíru (na svého tajemníka): 

„Neměli jsme tam zůstat?“ Repelent:  „Když se rozhoduje o nás? Ale tam my nikdy 

nechodíme.“ Šnajdr:  „Proč tam nechodíme?“ Repelent:  „Spíš nás tam neberou. Ale 

jednou ještě se starým ministrem jsme se dostali dovnitř na jednání o Temelínu a slyšeli 

jsme skoro celý začátek.“ Šnajdr: „No a?“ Repelent:  „No a pak se ukázalo, že si nás 

popletli s Rakušany a museli jsme jít.“

Feminismus

Charaktery  feministických  úřednic,  jež  zastupují  Stranu  za  rovná  práva  žen a 

osadily na post kapitánky vesmírného letu ženu bez ohledu na její kvalifikaci (a aniž by 

věděly, že Zlata Chutná je ve skutečnosti slepice), zobrazují téma feminismu, jež je velmi 

často předmětem společenské diskuze. Postavou předsedkyně  Strany za rovná práva žen 

Mgr. Danou Drobkovou tvůrci parodují feminismus v jeho radikální podobě: 



 Repelent  (chystá  se  na  návštěvu  za  Danou  Drobkovou  a  vytahuje  deník):  „Pane 

ministře, ta Drobková, co protlačila tu Zlatu Chutnou, na tu se musí opatrně. Je to 

předsedkyně SRPŽ.“ (...) „Moment, počkejte. Ježiši! Menstruují.“

 Mgr. Dana Drobková (Repelent jí přinesl květinu a bonboniéru, protože chtěl udělat 

dobrý dojem):  „Bonboniéra, ty hajzle?! Chceš do mě nacpat bílej  cukr, abych byla 

tlustá a zmatená, viď? A ta kytka doufám není pro mě!“

 Mgr. Dana Drobková (reaguje na návrh Repelenta,  aby na místo kapitánky letu byl 

dosazen muž):  „Proč? Protože jsou chlapi snad lepší?! Přece jste nemohli čekat, že 

přes nás protlačíte muže na místo uvolněné ženou! Kde to žijete? Jsme strana rovných 

příležitostí, díky nám je teď rovný i podíl horníků a hornic!“

4.3.6 Shrnutí

Základem seriálu Kosmo je paralela dvou subsvětů. První subsvět utváří čtveřice 

kosmonautů zasazená nejprve do prostředí výcvikového střediska, později kosmické lodi. 

Subsvět  je  obrazem  českých  občanů  a  jejich  nátur.  Druhý  subsvět  zastupuje  ministr 

školství Lubor Šnajdr, jeho tajemník a podnikatel Anton Hrabiš. Tento subsvět je zrcadlem 

současné  politické  atmosféry  v České  republice.  Propojením  obou  subsvětů  tvůrci 

prostřednictvím typizovaných postav poukazují na nešvary, které trápí českou společnost. 

Identifikovány byly čtyři objekty, které si seriál bere na mušku: Andreje Babiše, prohnilost 

politiky, českou povahu a feminismus.

Základní dějová linka, která staví zejména na zobrazování stereotypních představ, 

je  prokládána  jednotlivými  gagy,  z nichž  se  některé  rozvíjejí  napříč  několika  díly. 

Využívána je též situační komika a jednorázové vtipy. Po jazykové stránce se v příběhu 

objevuje několik vulgarismů, ironických komentářů či například metafor. 

Tvůrci  využívají  jednoduchého  způsobu  snímání  podobně  jako  je  tomu 

u klasického  sitcomu.  Hudební  vložky  fungují  převážně  jako  prostředek  k nadsazení 

určitých situací. 



4.4 Trpaslík

4.4.1 Představení

Moderní  rodinnou  fantasy62 Trpaslík  od  autorské  dvojice  Jana  Prušinovského 

a Petra  Kolečka63 vyrobila  Česká televize v roce  2017,  kdy ji  také  odvysílala.  Epizody 

o 40minutové stopáži byly vysílány každé lednové a první únorové pondělí od 21:00 na 

kanále ČT1.64 Při přípravách scénáře (původně vyvíjeného pro  TV Nova) tvůrci hovořili 

o pokusu  návratu  k macourkovsko-vorlíčkovské65 poetice,  ve  smyslu  kombinace 

fantaskních prvků s každodenní realitou.  Nadpřirozený prvek přichází  do našeho světa, 

naruší  princip  měšťáckého  života,  a  odhalí  tím  jeho  absurditu,  která  je  námětem  pro 

moderní  pojetí  komediálního  seriálu  pro dospělé  s dávkou cynismu a černého humoru. 

Režisér  Prušinovský  šestidílnou  minisérii  popisuje  jako  „...dobrodružnou  rodinnou 

komedii, která není pro celou rodinu. Nebo první rodinnou komedii s označením mládeži 

nepřístupné.“ (Česká televize ©1996–2019).

V  hlavních  rolích  byli  obsazeni  Michal  Suchánek,  Martin  Hofmann,  Marika 

Procházková, Petr Nárožný, Josef Abrhám a další. Důležitou složku pořadu představuje 

hudba,  konkrétně hip-hopový žánr  – využity byly skladby zahraničních  interpretů  jako 

např.  Kendrick Lamar, Salt-N-Pepa, Ice Cube, Eminem, Dr. Dre či Kanye West (Česká 

televize ©1996–2019).

Navzdory rozporuplným domácím recenzím vytýkajícím zejména časté využívání 

vulgárních  výrazů  získal  Trpaslík hlavní  cenu  za  nejlepší  evropské  hrané  dílo  na 

19. ročníku francouzského festivalu Festival de la Fiction TV de la Rochelle 2017.66 Porota 

seriál ocenila na základě originálního humoru, ale také osobitého zobrazení témat rasismu 

a chování vůči ženám (MAFRA a. s. ©1999–2020).

62 Fantasy je umělecký žánr využívající magii a nadpřirozené jevy (bohy, bájné bytosti aj.) (Havránek 1989).
63 Petr Kolečko (1984, scenárista a dramatik) s Janem Prušinovským (1979, režisér a scenárista) společně 
stojí za úspěšnými televizními projekty jako Okresní přebor (2010), Čtvrtá hvězda (2014) či Most! (2019).
64 Trpaslík je prvním seriálem České televize, jehož premiéra proběhla nejprve v iVysílání 28. prosince 2016 
a až poté na televizních obrazovkách (Koutský 2016).
65 Miloš  Macourek  (1926-2002,  dramatik  a  básník)  a  Václav  Vorlíček  (1930-2019,  režisér  a  scenárista) 
společně utvářeli kongeniální tvůrčí duo, které stojí za řadou úspěšných filmových a televizních projektů 
(Což takhle dát si špenát, „Pane, vy jste vdova!“, Dívka na koštěti, Létající Čestmír, Arabela aj.).
66 V soutěži o nejlepší evropský hraný televizní projekt se  Trpaslík  utkal s dalšími devíti mezinárodními 
seriály z Velké Británie, Německa, Dánska, Švédska, Norska a Itálie (Česká televize ©1996–2019).



4.4.2 Narativ

Každá ze šesti  epizod minisérie  je  provázena úvodní  znělkou,  ve které  figuruje 

postavička  sádrového  trpaslíka  zakomponovaná  do  významných  uměleckých  děl  či 

ikonických  fotografií  zobrazujících  význačné  události  napříč  světovou  historií  (např. 

egyptské hieroglyfy, da Vinciho Poslední večeře, rozhovory T. G. Masaryka aj.). Znělka 

daným způsobem ilustruje fantasy rovinu příběhu zasazeného do každodenní reality, čímž 

autoři  již  v úvodu nastiňují  fikční svět,  v němž kouzelný trpaslík figuruje jako ústřední 

motiv. Samotný nápad s trpaslíkem je v současné české seriálové tvorbě původní, avšak 

vzhledem ke konotačním významům, které si s sebou sádrová figurka nese z jiných děl 

jako například pohádek (plní přání x trestá), vzbuzuje v divákovi otázku, jakým způsobem 

bude s jeho rolí pracováno. Zároveň tvůrci spojením trpaslíka s významnými osobnostmi 

navozují atmosféru pro určitou formu hry s nadsázkou či recesí.

   

  Obrázek č. 6:  úvodní znělka, trpaslík vs. Napoleon Bonaparte; epizoda Pondělí

Narativ  má geometrickou  strukturu  a  je  podáván  jako  fabule,  která  představuje 

neměnnou anatomii celého příběhu. Události jsou uspořádány do lineárního pořádku, tedy 

chronologického způsobu vyprávění. Dějová linie příběhu přesahuje rámec každého dílu. 



Časový plán děje je přesně určen. Jednotlivé epizody následují dny v týdnu, od pondělí do 

soboty  a  korespondují  s  přítomností.  Též  dějiště  příběhu  představuje  ustálený  dějový 

prvek. Každá z epizod se odehrává v Nymburku symbolizujícím typické české maloměsto.

Úvodní  pasáž  po  sobě  jdoucích  scén  slouží  k expozici  diváka,  ve  které  je 

seznamován s hlavními postavami příběhu a jejich rutinním životem. Již v tomto momentě 

jsou hlavní charakteristické rysy jednotlivých postav dány jasně najevo:

 Otec Jarda Staněk, který nejprve močí v koupelně s otevřenými dveřmi a  později nutí 

jíst  (i  přes  odpor)  svoji  dceru  Janičku  šunku,  jelikož  „to  potom  plesnivý  a  jde 

o princip“ je neomalený omezenec. 

 Matka  Katka  Staňková,  jež  se  od  rána  pod  náporem  rodičovských  povinností 

nezastavila a má manžela, který ji nejenom s ničím nepomáhá, ale především kašle na 

ni  samotnou:  „tatínek  v ložnici  stejně  moc  nespí“,  je  frustrovanou  a zoufalou 

manželkou a matkou. 

 Luděk, teenager, kterého všechno otravuje a kromě hiphopu ho nic nezajímá.

 Janička, mladší sestra Luďka, kterou zajímá  úplně všechno, co je správné: „Jak by se 

líbilo tobě, kdyby ti rozemleli vnitřnosti a narvali je do igelitu?“

 Obrázek č.7: expozice, představení hlavních postav; epizoda Pondělí



Trajektorie  narace  po  představení  hlavních  postav  pokračuje  sekvencí  scén 

týkajících  se  Luďkových  narozenin  vedoucích  k zápletce  příběhu  –  nálezu  kouzelného 

Trpaslíka, který dokáže člověku splnit jedno životní přání. Událost zasazuje děj do nové 

roviny – světa,  ve kterém existují  kouzla.  Předěl mezi  předchozí částí,  v níž byl divák 

uveden do děje a seznámen s prostředím a většinou hlavních postav a částí následující, kde 

se již děj bude vyvíjet v kontextu zápletky, je tedy patrný. Nyní divák jistě ví, že trpaslík 

umí plnit přání, ale neví, jak s ním bude dále naloženo a jaké následky budou jeho činy 

mít. 

  Obrázek č. 8: zápletka, Luděk zjišťuje, že trpaslík je kouzelný; epizoda Pondělí

Hlavní  dějová  linka, počínaje  zmíněným  příchodem  nadpřirozeného  prvku  do 

našeho světa v úvodní epizodě, pokračuje v průběhu minisérie jeho putováním po městě, 

při  kterém se rozvíjí  zápletka  a přichází  komplikace  – trpaslík  se  postupně  dostává  do 

rukou lidem, kteří s jeho schopnostmi neumí nakládat, jako například:

 Luděk Staněk: „Já bych chtěl bejt negr. Negr, kterej má ve svym ghettu respekt. A chtěl 

bych cejtit jejich flow. Já bych chtěl bejt černej.“

 Katka Staňková: „Jedno přání. To je jasný. Chci být neodolatelná.“



 Otec Kateřiny,  Václav,  částečně  senilní  a  nespokojený senior  v  domově důchodců, 

nechává s pomocí trpaslíka domov důchodců zmizet i se všemi lidmi v něm.

  Obrázek č. 9: komplikace, trpaslík se dostává do rukou nepovolaným; epizoda Úterý

V průběhu šesti epizod je následně chronologicky vykládáno, co nastalé změny – 

splněná přání, dělají se vztahy a životy jednotlivých postav. Divák je po počáteční euforii 

hrdinů  postupně konfrontován s hlavní,  avšak  všeobecně  známou,  myšlenkou  projektu. 

Lidé postiženi splněním svého obvykle sobeckého přání zjišťují, že život před naplněním 

touhy byl vlastně lepší než poté:

 Luděk se jako černoch setkává s nevolí okolí.

 Katka čelí v mnoha ohledech až přílišnému a nepříjemnému zájmu mužů i žen.

 Děda Václav,  ačkoliv  nechal  zmizet  domov důchodců,  stejně  se  o  něj  jeho  rodina 

nechce starat.

 A další.

Dříve  nebo  později  tak  všichni  chtějí  ona  kouzla  zrušit,  avšak  nevědí  jak.  Děj 

následuje několika scénami zobrazujícími putování hrdinů za trpaslíkem, který se každou 



chvíli nachází u někoho jiného. Na konci příběhu, kdy žánr na okamžik odbočí k formátu 

zombie  hororu  (v   poslední  epizodě  se  objeví  zesnulá  manželka  truchlícího  důchodce 

Kutláka, který si přál svoji ženu zpět, avšak ta se zjevila jako žijící mrtvola), dochází k 

vyřešení problému. Trpaslík se dostává do rukou Janičky, která jako jediná nemyslí jen 

sama na sebe, a proto se jí plní více přání najednou. Život v Nymburku se tak vrací do 

starých kolejí, ačkoliv trpaslík nešťastnou náhodou v posledním záběru světem putuje dál, 

čímž tvůrci ponechávají konec příběhu otevřený. 

  Obrázek č. 10: vyřešení, Janička napravuje napáchané škody; epizoda Sobota

4.4.3 Vizuální stránka

Z hlediska vizuálního vnímání tvůrci seriálu pracují zejména se vzezřením hlavních 

postav.  Prostřednictvím  konkrétního  výběru  herců  a  jejich  stylizace  jsou  dokreslovány 

a zdůrazňovány charakteristické rysy hrdinů, které představují jednu za základních složek 

pro následné satirické zobrazování kritizovaných jevů. Příklady lze uvést:

 Jarda  Staněk  je  obrazem  „obyčejného  chlapa“  žijícího  na  maloměstě. Po  vizuální 

stránce není nijak výrazný – nosí modrou džínovou bundu, khaki kraťasy s kapsami, 

bordové  tričko  s anglickým  nápisem  „Road  tripping“,  vysoké  bílé  ponožky,  retro 



tenisky a ledvinku. Je prošedivělý, nedbá o sebe, má pivní pupek a  působí buranským, 

hospodským dojem.

 Katka Staňková symbolizuje praktickou ženu, kterou trápí běžné problémy. Je robustní, 

plnoštíhlá. Vypadá neupraveně, chodí nenamalovaná, má dlouhé blonďaté vlasy, které 

nosí z praktických důvodů stažené do culíku. Nejčastěji  obléká volné kraťasy, velká 

vytahaná  trička  a rudou  flísovou  mikinu.  Typická  je  pro  ni  obuv  Crocs a barevné 

ponožky. Katka na sebe dle vzhledu zanevřela.

 Vladimír Novotný je bohatý právník, čemuž také odpovídá jeho styl oblékání a života. 

Nejčastěji nosí oblek, ve výjimečných případech tenisový úbor. Jezdí drahým autem, 

má velký dům s bazénem a krásnou manželku. Vladimír má vše, co chce, a proto budí 

dojem zbohatlíka.

4.4.4 Audiální stránka

Podstatnou roli v seriálu hraje díky postavě Luďka Staňka hiphopová hudba, která 

prostupuje napříč celým příběhem. Pro každou z epizod je symbolická jedna skladba, jež 

vystihuje  aktuální  stav,  ve kterém se vybrané postavy nacházejí  či  dotvářejí  atmosféru 

konkrétních situací v ději:

 Pondělí (Luděk  se  stává  černochem)  /  Kendrick  Lamar:  King  Kunta. Heroická, 

výbušná skladba, která vypráví o egu a sebevědomí pramenícího z hrdosti na barvu své 

kůže. 

 Úterý (Katka se stává neodolatelnou) / Salt-N-Pepa: Push It. Skladba od ženského tria, 

kterému se jako prvnímu podařilo prorazit na hiphopovém trhu ovládaném čistě muži.

 Středa (Luděk je terčem rasismu) /  Ice Cube: Check Yourself. Gangsterská, agresivní 

skladba, která se zabývá tématy chudoby, společenského vyloučení, rasismu aj.

 Čtvrtek  (Vladimírova manželka se mstí za manželovo nadřazené chování) /  Eminem: 

Without Me. Známý raper se skladbou vrací po několika letech na scénu a narušuje 

stávající pořádky.

 Pátek (Luděk s Janičkou se vydávají na hon po ztraceném trpaslíkovi) / Dr. Dre: The 

Next Episode. Skladba o tom, jak je důležité v životě postupovat do dalších fází.

 Sobota (trpaslík je nalezen a děj se uzavírá) / Kanye West: Jesus Walks. Skladba silně 

ovlivněná tématem víry.



4.4.5 Objekty satiry

Satirického zobrazování konkrétních jevů je v seriálu dosahováno prostřednictvím 

svébytných pravidel, která pro dané dílo platí.  Na základě splněných přání v kombinaci 

s charakteristickými rysy hlavních i vedlejších postav tvůrci kritizují témata, která jsou do 

příběhu vnešena z reálného světa.

Pokrytectví 

Jedním z ústředních motivů je proměna patnáctiletého Luďka Staňka, který si přál 

po  vzoru  svých  oblíbených  rapperů  stát  se  černochem.  Jediné,  co  ho  jako  černocha 

v Nymburku potká, je v prvním plánu diskriminace a xenofobní chování. Za negativními 

reakcemi se však skrývá jiný, palčivý společenský problém. Luďkova proměna poodhaluje 

skutečnost, že si něco jiného myslíme, něco jiného říkáme. Satirické ostří je tak zaostřeno 

na téma pokrytectví. 

Postava je v jedné rovině svého okolí odsuzována, nikdo z dotyčných se však vůči 

ní  mimo planá,  silná  a  velmi  často  vulgární  slova  rasisticky  nevymezuje.  Zásadní  roli 

přitom  sehrává  zdůrazňovaná  omezenost  typizovaných  postav,  které  jednají  pouze  na 

základě zažitých předsudků, stereotypních představ a své vlastní nevědomosti.

 Jarda Staněk:  „Můj syn je negr.  Poslouchej  mě, Kačeno,  tohle  není dobrý,  to  není 

dobrý, vždyť my jsme tady všichni rasisti. Ty vole, vždyť já jsem taky rasista. A ty jsi 

taky rasistka, ne? Můj kluk, černá huba.”

 Důchodkyně Janáčková (obviní Luďka, že ji chce okrást a znásilnit): „Negroameričan 

jeden! A půjdeš sedět, teroristo!“

V rovině  druhé  je  postavě  Luďka nesmyslně  nadržováno,  aby se  škola  vyhnula 

veškerým  případným  obviněním  z rasismu.  Ačkoliv  je  tedy  patrný  typický  pejorativní 

přístup  postav  k přítomnosti  někoho  jiného/neznámého,  škola  se  formou  přehnaných 

a nepatřičných reakcí přizpůsobuje a podřizuje uměle vykonstruovaným obavám.

 Ředitel školy: „Tak ten Staněk bude mít ode dneška maximálně dvojky. Chcete, aby nás 

obvinili z rasové diskriminace, chcete?

 Učitelka dějepisu (Luděk nic neumí): „Výborně, sice to není v osnovách, ale já dokážu 



ocenit aktivitu studentů, i barevných. Nejsem přece rasistka, že. Máte za dvě.“

 Učitelka  tělocviku  (Luděk  nikdy  nehrál  basketbal):  „Uděláme  z něj  basketbalovou 

hvězdu!“

Mezilidské vztahy 

Postavy  Katky  a  Jardy  Staňkových  společně  fungují  jako  satirické  zobrazení 

nešťastného  manželství.  Katčina  role  symbolizuje  ženu  v domácnosti,  která  svůj  život 

obětovala  rodině  a  zapomněla  při  tom  myslet  sama  na  sebe.  Není  se  svým  životem 

spokojená, ale nedokáže s tím nic dělat. Jarda je obrazem muže burana a tupce. Tajné přání 

jeho manželky ho však na okamžik dokáže změnit k lepšímu, ačkoliv ve finále ani jeden 

z nich není šťastný – o Katku je projevován častokrát až otravný zájem všech, zatímco 

Jarda  žárlí  a  nezvládá  se  kontrolovat.  Předmětem  satiry  se  tak  stává  problematika 

mezilidských vztahů založených na povrchnosti. Zveličovány a nadsazovány jsou přitom 

povahové rysy vlastnosti obou hrdinů.

 Katka před splněným přáním (na Jardu):  „Uvědomuješ si,  že po tvým boku ve mně 

zmírá ženství?“ Jarda (hledící do telefonu):  „Ty vole, Litvínov doma jedna celá dva, 

chápeš to?“

 Jarda po Katčině proměně:  “Kačenko, ty seš to nejkrásnější, co mě v životě potkalo. 

Promiň, já ti to musím říct.”

Podobným  způsobem  je  poukázáno  na  kritizovaný  jev  v případě  postavy 

koncipienta Šourala. Věčný smolař a nešika si od kouzelného trpaslíka přeje, aby se mu ve 

vše  dařilo  a  našel  v životě  lásku.  Přestože  však  po  splnění  přání  zvládá  například 

nastartovat  skútr  bez  zapnutí  motoru,  žena,  kterou  si  vybral,  s ním  stejně  kvůli  jeho 

nevyrovnané povaze dlouho nevydrží.

Maloměšťáctví

Kritika  maloměšťáctví  se  v příběhu  objevuje  na  příkladu  učitelky  tělocviku 

Holušové, která je lesbička.  Obléká se jako muž, chová se jako muž a její  kolegové ji 

v práci  prakticky  nerespektují.  Zároveň  se  však  sama  chová  za  určitých  okolností 

nevhodně. Prostřednictvím začlenění homosexuální postavy do děje a negativních, mnohdy 



agresivních  reakcí  okolních  postav  na  její  orientaci  je  poukazováno  na  intoleranci, 

omezené zastaralé názory a předpojatost. 

 Jarda Staněk (vpadne do restaurace,  když Holušová líbá Katce ruku):  „Ty chlapice 

hnusná, tohleto je moje žena, jestli ti to jako nevadí.“ Holušová (dává pěstí Jardovi): 

„Hele vona má právo bejt motýl, co vyletí z kukly.“

 Luděk  Staněk  (na  otce,  který  hledá  svoji  manželku):  „Holušová podle  mě  vytáhla 

mámu z domu, protože ji chce sbalit.“ Jarda Staněk (dává oči v sloup):  „Jo, ženská 

mámu.“ Luděk: „No tělocvikářky jsou lesby, tati.“

Stejně tak lze maloměšťáctví v seriálu ilustrovat na již zmíněné proměně Luďka 

v černocha. 

 Jarda Staněk (Luděk poprvé přichází domů jako černoch): „Ale není to Luděk, prosím 

tě, vždyť tyhlety exotický národy jsou hrozně ulhaný.“

 Luďkův spolužák  Zounar (pozoruje Luďka při pěstitelských pracích):  „Přesně takhle 

vzniknul ten tvůj posranej hip hop. Vzali partu negrů a dali jim lopaty.“

Zbohatlictví

 Právník Vladimír řeší vše penězi a mocí a každodenní problémy, nepříjemnosti 

a starosti hází za hlavu. Nejvíce přitom trpí jeho nejbližší okolí – zoufalá a zhrzená Pavla, 

povoláním manželka, která sice nic nemusí dělat, ale zároveň se jí nedostává vytouženého 

docenění a lásky. Své přání proto obrací proti Vladimírovi (přeji si, aby měl místo nosu 

penis) a doufá, že tím jeho manipulativní, arogantní a sebestředné chování změní. Formou 

recese se zde střílí z tématu zbohatlictví, nafoukanosti a povýšenosti. 

 Pavla (na Vladimíra před proměnou): „Napadlo mě, jestli bych si neměla najít nějakou 

práci.“ Vladimír:  „Práci?  Pavli,  neblbni,  vždyť  ty  nic  neumíš.  Kdybych  tenkrát 

v Považské Bystrici blbě nezahnul, tak do teď paseš ovce. No ne? Nic nedělej,  buď 

hezká a buď. Pavli, vytížený chlapi jako já si berou ženský jako ty, aby byli doma a 

starali se jim o děti. A protože já děti nechci, tak ty máš volno.“

 Vladimír po proměně (všichni si myslí, že jediné, co si přeje, je vrátit svůj původní 



vzhled):  „Péro na ksichtě. To není úplně snový. Ale na světě jsou myslím důležitější 

věci.“ Následně vymýšlí podnikatelský záměr, kdy bude pomocí trpaslíka plnit lidem 

jakékoliv přání.  Za poplatek.  „75 % půjde do mě, protože je to můj podnikatelskej 

záměr, 20 % do vás a 5 % na dobročinný účely, vylepšuje to profil. A já si nechám 

v Americe udělat novej ksicht. Potřebuju se ožrat, promiňte...“ 

Kriticky  je  jev  zobrazován také  v kontextu  Katčina  a  Vladimírova  otce.  Ten je 

umístěn přes svou vůli v domově důchodců, jelikož se o něj Vladimír nechce starat a Katka 

na to nemá čas ani prostředky. Částečně senilní stařík tak podniká různé kroky, aby byl 

z domova vyhozen. Vladimír řeší situaci po svém, jen aby se o dědu nemusel starat.

 Vladimír (na vrchní sestru): „Já si vás platím.“ Sestra: „Ale je nutné respektovat nějaká 

pravidla.“  Vladimír vytahuje peněženku. Sestra: „To je úplatek.“ Vladimír:  „Říkejte 

tomu, jak chcete, třeba kompenzace. A asi vás budu muset udat za bordel, co tu máte.“

4.4.6 Shrnutí

Šestidílná minisérie o kouzelném trpaslíkovi a lidech žijících na maloměstě se snaží 

najít cestu mezi pohádkou a realitou – na pozadí jednoduché pohádkové morálky se ohlíží 

za  realističtější  a  dospělejší  tematikou  se  záměrem  poukázat  na  nešvary  současné 

společnosti. Využívá přitom typizovaných postav, jejichž charaktery primárně odvozuje ze 

zažitých stereotypních představ a každodenní zkušenosti. 

Hlavní  hrdinové  jsou  prostřednictvím  splněných  přání  postaveni  do  satiricky 

nadsazených  nestandartních  situací,  ve  kterých  krystalizují  jejich  povahové  rysy  a  na 

povrch vyplouvají konkrétní problémy. Ty se poté stávají předmětem kritiky. Podrobněji 

jsme  analyzovali  čtyři  objekty,  ze  kterých  si  tvůrci  v  příběhu  střílí:  pokrytectví, 

problematiku mezilidských vztahů, maloměšťáctví a zbohatlictví.

Do děje je zasazeno několik scén situační komiky a karikování postav, převážně 

založených  na  povrchním humoru a  jednorázových  vtipech.  Z hlediska  jazyka je  často 

využíváno  vulgarismů a  nadávek,  jež  Trpaslíka vylučují  z perspektivy  seriálů  pro  děti 

a rodinu, ačkoliv je tak klasifikován. 

Po  vizuální  stránce  tvůrci  pracují  především  se  stylizací  postav,  která  slouží 

k dokreslení jejich charakterů a rolí. Atmosféru dále doplňují hiphopové skladby, jež jsou 

symbolem pro konkrétní události jednotlivých epizod.



4.5 Nádraží

4.5.1 Představení

Skečový,  hraný,  zábavný  pořad  Nádraží se  na  druhém  kanálu  České  televize 

objevoval  každou středu od 21:00 na začátku roku 2017.  V šesti  epizodách se stopáží 

26 minut alternuje v padesáti různých postavách pět herců/komiků – Ondřej Sokol, Michal 

Suchánek,  Igor  Chmela  a Martin  Finger.  Režisérem  formátu  je  Ondřej  Sokol,  který 

společně s Martinem Fingerem stojí také za scénářem. Hlas voiceoveru, jenž uvádí každý 

z dílů,  propůjčila  Veronika  Gajerová.  Zásadní  složku  pořadu tvoří  kostýmní  výprava 

a rozsáhlá práce maskérů, jejichž prostřednictvím byla pětice herců průběžně proměňována 

do několika různých charakterů (Česká televize ©1996–2019).

Nádraží je  inspirováno  britským  formátem  Come  Fly  With  Me67 tvůrců  Matta 

Lucase a Davida Williamse. Autoři své dílo popisují jako „...alternativní zábavný formát, 

kde řadu různých postav, spojených jedním prostředím, ztvárňuje de facto jen pětice herců. 

Netradiční je také forma, která se ve stylu reality show soustředí převážně na výpovědi 

každého  z  aktérů  přímo  do  kamery,  a  rovněž  humor,  často  sarkastický,  s  nímž  se 

protagonisté pouštějí i do sociálně-společenských témat.“ (Česká televize ©1996–2019).

4.5.2 Narativ

Odrazovým  můstkem  pro  každého  ze  skečů  je  výpověď  jednotlivých  postav 

z nádraží na společné výchozí téma, které v úvodu dílu představuje voiceover na pozadí 

všedních záběrů z prostředí nádražní budovy a železnice. Scény tak působí, jakoby vždy 

před výpovědí do kamery byla položena určitá otázka jako například: 

„Na nádraží dnes byla ohlášena bomba, jak na to reagujete?“

 Vybrané postavy poté v daném kontextu začínají na otázku či situaci subjektivně 

odpovídat.  Zvolené  téma  slouží  jako  prostředek  k rozehrání  variací  jejich  nadsazených 

charakterů.  Ačkoliv tedy všechny skeče sdílejí  společný základ,  společnou otázku, jsou 

rozvíjeny  jako  oddělené  a  svébytné  celky  pracující  s principem  herecky  vytvořené 

67 Come  Fly  With  Me (2010)  je  televizní  komediální  série  z produkce  BBC,  která  sleduje  dění  a  jeho 
účastníky na londýnském letišti Stansted a tří fiktivních leteckých společností – britské nízkonákladové, irské 
nízkonákladové a britské národní aerolinie (BBC ©2019).



karikatury  konkrétních  postav.  Některé  výpovědi  do  kamery  jsou  rozvinuty  v náhodně 

odehrávající se scénky, které již probíhají v dialogu mezi postavou a komparsem či dalšími 

postavami, jež se neplánovitě během natáčení vybraného rozhovoru před kamerou potkají.

Během  prvních  dílů  je  divák  postupně  seznamován  s postavami  každodenního 

života na nádraží. Herci ztvárňují své role v duchu obyčejných lidí, tedy těch, pro které je 

samotné  mluvení  na kameru něčím novým, s čím se setkali,  a  proto působí  tak trochu 

zaskočeně. S přibývajícími díly však začínají být s přítomností kamery sžití a jsou si jejího 

významu vědomi,  chovají  se suverénněji,  a tím pádem na sebe daleko více prozrazují. 

Dochází tak ke stále intimnějším situacím, které fiktivní štáb zaznamenává a postavy se 

logicky snaží vypadat před kamerou co nejlépe. 

Ve druhé polovině pořadu postupně začíná přibývat zmíněných náhodných scének 

ze života postav na úkor jejich výpovědí, které převládají v prvních seznamovacích dílech. 

Původní výpovědi jsou nahrazovány událostmi a dialogy, které zachytila kamera, ačkoliv 

se pro diváka děly nečekaně a jen náhodou za přítomnosti štábu. Od této chvíle jsou díly 

složeny  z uzavřených  a samostatných  skečů,  které  v konkrétním  díle  spojuje  konkrétní 

téma. Čas od času se však postavy stále obracejí s nějakým prohlášením na kameru, čímž 

tvůrci chtějí vzbudit v publiku dojem, že sleduje neplánovaně točený dokument. 

Z hlediska jazyka se postavy vyjadřují hovorovou češtinou, v případě cizích řečí je 

zdůrazňována špatná výslovnost a přízvuk. V promluvách se často objevují  vulgarismy, 

jazykové hříčky (např. odmanažeruju) či například metafory.

4.5.3 Vizuální stránka

Formálně je možné strukturu pořadu klasifikovat jako „hranou reality show68, kdy 

jsou  předem  připravené  hrané  scény  snímány  postupem  podobným  dokumentárnímu 

způsobu využívaného při reality show či docusoap69. Aktéři popisují divákovi přímo do 

kamery dané situace a mikropříběhy.

 Po vizuální stránce je důraz kladen na rozsáhlou práci kostymérů a maskérů. Herci 

se  průběžně  proměňují  do  jednotlivých  rolí  prostřednictvím  výrazného  líčení  a  paruk. 

Mimo lepení obličejových silikonových protetik se proměny týkají také celého těla, kdy 

mužské obsazení ztvárňuje ženské role či například obézní a tělesně postižené jedince. 
68 Reality  show je  televizní  pořad  založený  na  snímání  osob  v  reálném životě  skrytými,  či  neskrytými 
kamerami. V určité formě se může objevovat též v rozhlasovém vysílání, na internetu či například v tisku.
69 Docusoap je hybridní televizní žánr, který zaznamenává situace dokumentárním způsobem a následně je 
střihá jako seriál. Ve většině případů sleduje příběh lidí, které spojuje určité prostředí a zkoumá proměnu 
jejich vztahů.



Práce  s make-upem,  SFX  maskami  (bíle  masky  k domalování)  a  rekvizitami 

dokresluje a karikuje charaktery konkrétních postav.

  Obrázek č. 11:  Hana Kočkářová; epizoda Nové vedení

Obrázek č. 12: Camerun White; epizoda Nové vedení



4.5.4 Audiální stránka

Každá  ze  šesti  epizod  začíná  výraznou  ústřední  znělkou.  Jednotlivé  skeče  jsou 

následně  doplňovány  instrumentální  hudbou  a  ruchovými  zvuky,  které  představují 

přirozenou  součást  děje.  Využita  je  též  diegetická70 hudba,  jejímž  zdrojem je  zejména 

nejbližší okolí nádraží – park, vlaky, auta, kolemjdoucí lidé aj.

4.5.5 Objekty satiry

Skečová show Nádraží, která je dle svých tvůrců „obrazem našeho světa“ (Česká 

televize ©1996–2019) prostřednictvím karikatury pestré škály postav poukazuje na jevy ve 

společnosti,  které  jsou  v kontextu  s jednotlivými  vybranými  charaktery  velmi  často 

spojovány. Napříč všemi epizodami jsou tak zobrazovány zažité představy jako například: 

Manažer ve vrcholné funkci není poctivý. 

Generální manažer Kamil Pytel je obrazem muže ve středním věku, který působí na 

vysoké pozici  (zejména)  v rámci  veřejné  či  státní  správy.  Má za sebou určité  přešlapy 

v minulosti, které však striktně popírá, býval či stále je při penězích, které stejně tak jako 

své postavení rád dává všem na odiv.

 Kamil Pytel: „Víte, já bych chtěl především říct, že to je předsudek, to, že manažerem 

nádraží musí být původně železničář. Ne, to není důležité. Důležité je, že manažerem, 

dobrým manažerem musí být manažer. A nezávisle na tom jestli  je to nádraží nebo 

nemocnice nebo snad nějaký lesní revír. Já jsem byl najmut proto, abych tuto svoji 

práci dělal, protože především jsem manažer, to znamená, že já odmanažeruji tu práci, 

odmanažeruji ten úkol tak, aby to bylo tak jak to má být správně odmanažerované.“

Romové neustále hledají způsob, jak se vyhnout práci.     

Gába  Koloťuk  svým  chováním  podporuje  stereotypní  obraz  o  romském 

obyvatelstvu. Všemi možnými způsoby se snaží vyhnout práci.

 Gába Koloťuk:  „Já bych, pane doktore, potřeboval neschopenku.“ Doktor:  „Jakpak 

70 Diegetická hudba (source music) je součástí fikční reality a její zdroj pochází přímo z příběhu (Vlček 
2007).



to?“ Gába:  „Protože  já  mam,  to,  trauma.“ Doktor:  „Jaké  trauma?“ Gába:  „To, 

válečný trauma. Kvůli bombě.“ Doktor: „Kvůli té bombě, co tu před chvílí nahlásili“

Senioři si pořád na něco stěžují.     

Manželé  Kypří  reprezentují  skupinu  seniorů,  na  kterou  je  nahlíženo  jako  na 

typickou pro české občany pokročilejšího věku, kteří celý život žili v socialismu. Ve všem 

hledají problém, na vše si stále stěžují, ačkoliv se lépe než právě teď nikdy neměli. 

 Monika Kyprá: „Vedení nádraží? No to je mimořádná sebranka. My si na ně budeme 

stěžovat. My už si na ně stěžovali. Mnohokrát. A my si na ně stěžovat budeme dál!“

Taxikáři jsou podvodníci  .   

Darius Zmrt je ztělesněním všeobecné představy o pražských taxikářích. V každé 

situaci mu jde o kšeft, okrádá cizince, není příliš inteligentní, mluví lámanou angličtinou. 

Je prostořeký a na vše má vždy odpověď.

 Darius Zmrt: „To maj ti koloťuci, nějaký odbory, my ne. U taxikářů je ta filozofie tady 

jasná. Tady dělaj jenom ti nejlepší. Takže na co odbory? Nádraží je taková výkladní 

skříň taxikařiny. Je na to vidět prostě. Celosvětově. Je to první třeba jako služba, co 

využijou cizinci, co přijedou do Prahy. Takže tady nemůže dělat nějakej hej pockčej, že 

jo. Oni kolikrát třeba vůbec nevědí, kolik to tady stojí. Dali by se okrást jedna dvě. 

Takže je potřeba citlivej přístup k tomu.“

4.5.6 Shrnutí

Jednotlivé skeče v sérii jsou postaveny na konkrétních charakterech a jejich rolích 

či údělech v rámci běžného života. Autoři s vybranými postavami pracují způsobem, který 

naplňuje stereotypní  představy diváka,  jak o jejich povahách a způsobech chování,  tak 

i vzezření  či  stylu  oblékání  (viz.  důkladná  práce  s kostýmy  a  make-upem,  která  dané 

charaktery  pomáhá  lépe  vykreslit).  Veškeré  postavy  (od  manažera  přes  prodavačku až 

k samotným cestujícím či psychologovi) jsou v pořadu prezentovány jako omezenci. Jejich 

negativní povahové rysy jsou průběžně stále více zdůrazňovány prostřednictvím způsobu 

natáčení, kdy se postupně přestávají před kamerou ostýchat.  



Závěr

Jak bylo řečeno v úvodu, cílem této diplomové práce je přinést zjištění,  na jaká 

témata zaostřuje své satirické ostří současná česká televizní tvorba a jakým způsobem toho 

dosahuje. 

V rámci  teoretického  ukotvení  zkoumané  problematiky  byl  nejprve  definován 

samotný pojem satira a specifické výrazové prostředky, které žánr k nasvícení a kritice 

společenských problémů využívá. Následně práce zasadila téma do historického kontextu 

a nabídla stručný přehled vývoje satirického žánru na českých televizních obrazovkách – 

od počátku televizního vysílání přes revoluční rok 1989 až po současnost. 

Upřesněním metodologického postupu a určením výzkumného vzorku byl vytvořen 

prostor  pro  vlastní  analýzu.  Prostřednictvím  sémiotické  analýzy  byly  zkoumány  tři 

televizní projekty,  jež jsou žánrově označovány za satirické:  Kosmo, Trpaslík,  Nádraží. 

Položeny byly dvě výzkumné otázky:

 S jakými tématy a satirickými prvky vybraná díla pracují?

 Jaká je současná televizní satira? V jakých pořadech ji najdeme?

Analýzou narativů byly postupně odkrývány satirou kritizované jevy tak,  jak se 

objevují v jednotlivých dílech. U prvního zkoumaného pořadu, seriálu  Kosmo, se terčem 

kritiky stala především témata týkající se aktuální politické a společenské situace v České 

republice  –  Andrej  Babiš,  prohnilost  politiky,  česká  mentalita  či  například  otázka 

feminismus. V případě postavy Antona Hrabiše, která je karikaturou současného českého 

premiéra, a obecně prohnilosti české politiky, je patrné, že se tvůrci snažili být v kontaktu 

s realitou.  Zobrazovaná  tematika  však  pouze  povrchně  a  v rovině  určitého  alibismu 

komentuje již přežité kauzy, a tím tak nenaplňuje původní poslání satiry – nasvícení či 

odhalení určitého společenského problému, který je aktuální.  V případě druhém, kdy je 

v seriálu  satirické  ostří  namířeno zejména na typické  povahové rysy Čechů či  určitých 

společenských skupin, je pracováno se stereotypními představami o konkrétních postavách 

a  kritika je  ukotvena v klišé.  Tyto  vykonstruované lidové konsenzy nejsou v díle  nijak 

podrývány, ba naopak se zdá,  že na nich celý příběh stojí.  Na základě své definice by 

skutečná satira měla právě tento přístup nabourávat, a tím tak umožňovat rozvoj kritického 

uvažování.



Trpaslík,  druhý  zkoumaný  seriál,  přistupuje  k tématům,  jež  chce  zobrazovat, 

prostřednictvím figurky kouzelného trpaslíka. Do světa, ve kterém platí svébytná vnitřní 

pravidla – splněná přání,  a ve kterém zároveň figurují typizované postavy, vnáší prvky 

z reálného  světa,  a  tím  satiricky  nadsazuje  a  kritizuje  negativní  lidské  vlastnosti  jako 

pokrytectví, zbohatlictví, maloměšťáctví či obecně problematiku v mezilidských vztazích. 

Stejně tak jako v seriálu Kosmo jsou charaktery hlavních hrdinů založeny na stereotypech 

a  předsudcích.  Primárně  zlé,  zkažené  a  hloupé postavy  nepředstavují  v seriálu  zkratku 

existujících typů lidí, ale spíše pouhé nehmotné karikatury, které postrádají určitou hladinu 

empatie. Odcizení postav od  skutečných lidí zabraňuje divákovi analyzovat problematiku, 

se kterou tvůrci pracují, a zároveň mu tím tak znemožňuje dostat se společně s hrdiny přes 

poznání něčeho špatného k poznání toho dobrého, tedy ke katarzi,  která je významným 

prvkem satiry. 

Skečová show Nádraží  staví  své  scénky na  výpovědích  herců,  karikatur  postav 

z nádraží,  na  společné  výchozí  téma,  které  slouží  jako  prostředek  k odhalení  jejich 

charakterů.  Ačkoliv  propracované  masky  a  převleky  společně  s vtipně  zamýšlenými 

dialogy  budují  ideální  základ  pro  nasvícení  určité  problematiky  týkající  se  vybraných 

postav inspirovaných reálným světem, jejich konečné zobrazení v pořadu působí spíše jako 

pouhé zesměšnění dané skupiny lidí bez možnosti jakékoli sebereflexe. Skeče vycházejí 

z dlouhodobě  přežívajících  představ  o  určitých  skupinách  lidí  v dominantním 

společenském povědomí a fungují spíše jako elitářská zábava,  jejíž podstata spočívá ve 

vysmívání  se  ostatním  než  jako  objev  něčeho  nového  a  palčivého,  na  co  je  potřeba 

prostřednictvím satiry poukázat. 

Z výzkumu  je  patrné,  že  současná  česká  televizní  tvorba  pracuje  se  satirickým 

žánrem  na  úrovni  ploché,  povrchně  popisné  zábavy,  která  se  sice  snaží  tepat  určité 

společenské nešvary, avšak způsobem, který neříká nic nového či objevného. Svoji kritiku 

staví  převážně  na  naplňování  a  karikování  stereotypů,  nikoliv  na  aktuálních, 

nedotknutelných  tématech.  Nutné  je  přitom  reflektovat  skutečnost,  že  každé  ze 

zkoumaných  děl  pochází  z produkce  Česká  televize,  tedy  veřejnoprávní  služby,  která 

slouží  celé  společnosti  a  zaměřuje  se  především  na  mainstream,  jehož  posláním  je 

nekonfliktně vyhovět všem. 



Summary

As mentioned in the introduction, the objective of this diploma thesis is to bring 

findings about on what satirical topics does the contemporary Czech televisual production 

and how is it accomplished. 

Within  the  theoretical  frame  of  the  studied  problematics,  the  term  satire  and 

specific  means of expression which the genre utilises for enlightening and criticism of 

social problems, were defined. Further on the thesis was put into a historical context and 

offered a brief overview of the development of the satiric genre on the Czech televisual 

screens – since the beginning of televisual screening over the revolutionary year 1989 until 

presence.

Due to the specification of the methodology and determination of the researched 

sample the space for own analysis was created. By means of the semiotic analysis three 

televisual projects that are labeled as satiric, were explored: Cosmo, Gnome, Nadrazi. Two 

research questions were studied:

 With what topics and satirical elements the selected pieces of work elaborate?

 What is the contemporary televisual satire like? In what broadcasts can we find it?

The elements criticised by satire were progressively uncovered by analysing the 

narratives. In the first examined programme, series Cosmo, mostly the topics concerning 

current political and social situation in the Czech Republic– Andrej Babiš, rotten politics, 

Czech mentality or for instance feminism became the center of the criticism. In the case of 

the character Anton Hrabiš which is the caricature of the current Czech prime minister and 

generally  the roteness of Czech politics,  it  is  clear  that  the creators attempted to be in 

contact  with reality.  However,  the depicted topic shallowly and on the level of certain 

alibism comments the already outdated cases and thus it does not fulfil the original mission 

of satire – enlightening or discovering of certain social problem which is current. In the 

second case when the  satirical  blade is  pointed  especially  on the typical  characteristic 

features  of  the Czechs or  on certain  social  groups,  the stereotypical  conceptions  about 

particular characters and the criticism is based in cliché. These fabricated folk consensuses 

are burrow under in no way, on the contrary it seems that the whole story is based on them. 

Based  on  the  definition,  real  satire  should  eradicate  this  approach  and  thus  provide 



development of critical thinking. 

Gnome, second examined series, approaches the topics that wants to be displayed, 

via  figurine  of  magical  dwarf.  Into  the  world  where  peculiar  internal  rules-  fulfilled 

dreams, and in which appear standardised characters, brings elements from the real world 

and  thus  satirically  exaggerates  and  criticises  negative  human  characteristics  such  as 

hypocrisy,  bourgeoisie,  nouveau-riche,  or  problematics  of  interpersonal  relations  in 

general. Likewise in the series Cosmo the main characteristics of the characters are based 

on  stereotypes  and  prejudice.  Primarily  evil,  depraved  and  stupid  characters  do  not 

symbolise existing types of people, but rather mere intangible caricatures missing certain 

level of empathy. The alienation of characters from the real people prevents the spectator 

to analyse the problematics with which the creators work and at the same time they make it 

impossible to get through the acknowledgement of something bad to something good, that 

is to catharsis, which is a significant element of satire. 

Sketch show Nadrazi builds its scenes on the confessions of actors, caricatures of 

characters from the station, on the same initial topic, which serves as means of revealing 

their  character.  Even  though  perfect  masks  and  costumes  together  with  humorously 

intended  dialogues  build  ideal  foundations  for  illumination  of  certain  problematics 

regarding selected characters  inspired by real  world,  their  final  projection in  the series 

gives an impression of mere ridiculing of particular group of people without any option of 

self-reflection.  The  sketches  proceed  from  long-term  surviving  images  about  certain 

groups  of  people  in  dominant  social  awareness  and  function  rather  as  an  elitist 

entertainment of which essence dwells in mocking others than discovery of something new 

that would need to be pointed out by satire.  

From the  research,  it  is  evident  that  contemporary  Czech  televisual  production 

works  with  satirical  genre  on  a  flat  level,  shallowly  descriptive  entertainment  which 

attempts to tackle particular social problems however in a way that does not bring anything 

new or innovative. Its criticism is based predominantly on fulfilling and caricaturing of 

stereotypes, not on accurate untouchable topics. It is essential to reflect the actuality that 

each from the examined pieces of work comes from the production of the Czech Television 

thus  public  television  which  serves  to  the  whole  society  and  specifies  primarily  on 

mainstream and its mission is to comply to all.
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Přílohy

Příloha č. 1: Kosmo

Příběh

V  úvodním  díle  Sumec  nemá  kníry, je  nově  jmenovaný  ministr  školství, 

tělovýchovy,  mládeže  a  kosmonautiky Lubor Šnajdr  konfrontován s nečekanou situací. 

Projekt zvaný České nebe, mající za úkol vyslat první českou posádku na Měsíc, vyčerpal 

prakticky celý rozpočet ministerstva a je nejspíše tunelem odvolaného ministra Ladislava 

Kasíka a  jeho známého,  inženýra Milana Sumce.  Šnajdr se svým tajemníkem Liborem 

Repelentem záhy zjišťuje, že skutečně kdesi v brdském supermoderním vesmírném centru 

představujícím  pěti  miliardovou  položku  v rozpočtu  školíme  kosmonauty.  Brdy-1  jsou 

však ve skutečnosti  rozpadajícím se areálem zrušené základní  školy a kosmonauti  jsou 

z půlky  nekompetentní,  náhodně  vybraní  lidé.  Ing.  Sumec,  ředitel  vytunelovaného 

projektu,  po  odvolání  bývalého  ministra  a duchovního  otce Českého  nebe, promptně 

odjíždí na Martinik do svého luxusního hotelu, který si postavil z dotací Evropské unie 

původně  určených  diskutované  vesmírné  pouti  na  Měsíc.  Aby  ministerstvo  nemuselo 

evropské dotace vracet a zároveň se vyhnulo unijní pokutě, je potřeba let bezpodmínečně 

zrealizovat. 

Ministr  Šnajdr  společně  s Repelentem  ve  druhém  díle  Česká  škola  vynakládá 

veškeré síly k sehnání sponzora, který by let zafinancoval.  Mezi nejbohatšími Čechy se 

dvojici  podaří  navázat  kontakt  s podnikatelem  a  majitelem  velkodrůbežáren  Antonem 

Hrabišem, jenž se za určitých, velmi specifických podmínek stane partnerem letu. Skupina 

vybraných  kosmonautů  se  mezitím  připravuje  na  těžkou  zkoušku  -  testy  fyzické 

způsobilosti  pod  dohledem  přísného  německého  astronauta  dr.  Schmidta.  Plánovanou 

vesmírnou pouť je v neposlední řadě nutné projednat s Ruskou federací, která má Česku 

pronajmout kosmodrom Bajkonur.  Do otázky způsobilosti  a nároku České republiky na 

cestu do vesmíru vstupují také Američané, Číňané a veřejné mínění českého národa. Po 

neshodách s Ruskou federací ohledně prodeje hradu Karlštejn výměnou za možnost využití 

zmíněného  ruského  kosmodromu,  je  nakonec  dohodnut  start  z  čínského  Čajkonuru  za 

podmínky, že si Číňané mohou Karlštejn pro své účely alespoň změřit. 



Ačkoli čínský kosmodrom vykazuje úspěšnost startů kolem šestnácti procent, česká 

posádka  složená  z astrofyzika  Reného  Hejla,  modelky  Agáty  Kašpárkové,  palubního 

technika  Karla  Cikána  a druhého  pilota  Petra  Chromého  se  přesouvá  do  Číny,  kde  se 

připravuje na vzlet.

 Třetí díl  Smrt docenta již na palubě vesmírné lodi, ačkoliv stále zaparkované na 

zemi, řeší, kdo nahradí původní kapitánku Miladu Musilovou, místo níž Hrabiš na palubu 

z čistě  osobních  a protekčních  důvodů  dosadil  zmíněnu  modelku  Agátu.  Všechno 

nasvědčuje  jmenování  dr.  Reného  Hejla,  který  si   do  role  kapitána  automaticky  sám 

pasoval. Kapitánkou se však k údivu všech stává na základě zmatků v parlamentu docentka 

Zlatá  Chutná,  ve  skutečnosti  slepice,  jejíž  vyslání  na Měsíc  z reklamních důvodů bylo 

jednou z dalších podmínek sponzora letu Hrabiše. Karel Cikán ve sletu bizarních událostí 

a věčných  sporů  s  dr.  Hejlem  vyhodí  slepici  z  vesmírné  lodi  ven.  Problém  spojený 

s nechtěným jmenováním Chutné za kapitánku a jejím pro Hrabiše a veřejnost utajovaným 

vyhozením z paluby je vyřešen ve chvíli, kdy se přijde na to, že slepice pochází z Polska 

a kapitánem prvního českého letu do vesmíru musí být výhradně jen Čech. Kapitánem je 

tak finálně nedobrovolně zvolen Petr Chromý. 

Po úspěšném startu je  vesmírná  pouť za titulem prvních  Slovanů na  Měsíci  ve 

čtvrtém díle Řekl někdo kočička? dramaticky narušena přítomností polské rakety, která letí 

větší  rychlostí  než  raketa  česká.  Existují  dvě  varianty,  jak  situaci  zachránit  -  zvýšit 

rychlost, která by však spotřebovala veškeré potřebné palivo na zpáteční cestu či vyhodit 

jednoho z kosmonautů ven a nabrat ho do vesmírné lodi zpátky při návratu domů. V daném 

momentě mezi posádkou vyvstává palčivá otázka, kdo z kosmonautů se pro slávu svého 

národa  obětuje.  Po  dlouhých  promluvách  ministra  Šnajdra  o  české  nátuře  a hrdinství 

v kontrastu  s  ostatními  národy a počátečním odmítnutím plánu všemi zúčastněnými,  se 

k odvážnému činu zároveň odhodlají dr. René Hejl, Karel Cikán i kapitán Petr Chromý. Na 

palubě  tak  zůstává  pouze  Agáta  -  momentálně  zavřená  v  barelu  jako  tajný  dárek  na 

rozloučenou pro toho, kdo se ke statečnému kroku rozhodne.

Minisérii uzavírá díl Triumf. Trojice, jíž se nepodařilo spojit se s Agátou, která jako 

jediná zůstala na palubě Říp-1, naráží na oběžné dráze na slovenskou vesmírnou kapsuli 

Posol.  Posol  je  volně  putujícím  reklamním  vesmírným  modulem,  jehož  posláním  je 

v případě  kontaktu  s jinými  civilizacemi  propagovat  Slovenskou republiku.  Zatímco  se 

osamocená Agáta učí řídit raketu, na zemi probíhá oslava očekávaného přistání Čechů na 

Měsíci, kterou pořádá Anton Hrabiš společně s otevřením své nejnovější drůbežárny, aniž 



by věděl, že jeho slepice nikam neletěla. Kosmonautům se v rámci hledání způsobu, jak se 

zachránit, podaří na Posulu navázat spojení se slovenskou centrálou, která je však považuje 

za mimozemšťany a navázání kontaktu s mimozemskou civilizací začíná velmi prožívat. 

Než stačí dojít ze slovenské strany ke zjištění, Agáta se pro trojici s českou vesmírnou lodí 

vrací  a  společně  pokračují  na  cestě  k vytouženému cíli.  Na Měsíci  se  jim zanedlouho 

opravdu  podaří  přistát  a  po  počátečních  komplikacích  s rozbitými  dveřmi  rakety  také 

umístit českou vlajku. Ta sice po chvíli z povrchu Měsíce spadne, nicméně přímý přenos 

přistání sleduje u svých půllitrů celý národ, který si triumfálního momentu náležitě užívá. 

Též  Šnajdr  s Repelentem  nakonec  vyřeší  problémy  spojené  s nesplněním  Hrabišových 

podmínek a projekt České nebe tak mohou úspěšně uzavřít.

Prostředí

V  minisérii  je  po  celou  dobu  dodržen  jasný  dějový  oblouk  -  vesmírná  pouť 

odehrávající  se  zprvu ve  výcvikovém středisku,  poté  v prostředí  kosmické  lodi  končíc 

přistáním na Měsíci. Skupina kosmonautů se v prvním dvou epizodách připravuje na let ve 

značně improvizovaných podmínkách areálu zchátralé socialistické budovy bývalé školy 

nazývaném v rámci projektu Brdy-1. Postupně se děj přesouvá do prostor rakety vyrobené 

v tramvajářských  dílnách  v Chomutově.  Vesmírný  modul  Říp-1  startující  z  čínského 

kosmodromu Čajkonur disponuje řadou tramvajového vybavení a jako tramvaj skutečně 

i vypadá. Hlavní dějová linka je průběžně doplňována scénami z prostředí staré honosné 

budovy ministerstva, čínského nízkonákladového kosmodromu či například typické české 

hospody. 

Postavy

Petr  Chromý (Petr  Vančura).  Jednou  z  hlavních  postav  minisérie  je  kapitán 

vesmírného  letu,  sympatický,  klidný,  mladý  muž,  zároveň  však  velmi  nepraktický 

a nerozhodný.  Zhmotnění  spravedlivosti  a  ochoty.  Kapitánem  se  stal  poté,  co  bývalá 

kapitánka  Milada  Musilová  musela  opustit  pozici  na  základě  požadavku  od  hlavního 

sponzora letu, velkodrůbežáře Antona Hrabiše a dr. René Hejl, její logický nástupce, byl 

ministrem Luborem Šnajdrem označen za osobu, kterou chcete spíše zabít nežli povýšit.

Dr.  René  Hejl (Jakub  Žáček).  Nejvýraznější  postava  a  člen  vesmírné  posádky, 

vědec a astrofyzik, vítěz soutěže o největší počet titulů před a za jménem Akademie věd je 

dle  svého  názoru  sympatický.  Ve  skutečnosti  však  ztělesňuje  všechny  nemorální, 



podvodné praktik  „správného, věčně nespokojeného Čecha“.  Jak sám v jedné z epizod 

prohlásí: „Člověk, který dostane razítko a roztrhá ho jen proto, že ho nedostal čestně, to 

není Čech!“ (Kosmo, 2016)

Karel Cikán (David Novotný). Palubní mechanik se sklony k zemitosti. Má „zlaté 

české  ručičky“,  které  se  na  palubě  narychlo  postaveného  kosmického  modulu 

v chomutovské továrně rozhodně hodí - v každé zprvu bezvýchodné situaci najde řešení. 

Karel  je  hrdý Čech,  který je  nerad srovnáván s okolními  národy, zejména Slovenskem 

a Polskem. Stejně tak jako jeho kolega Petr Chromý byl do posádky vybrán na základě 

svého  příjmení,  aby  ředitel  projektu  ing.  Milan  Sumec  (Václav  Kopta)  mohl  pobírat 

sociální příspěvky.

Agáta  Kašpárková (Eva  Josefíková).  Miss  kurník  2015,  kterou  do  vesmírné 

posádky protekčně dosadil hlavní sponzor letu Anton Hrabiš na místo Milady Musilové. 

Agáta zastává uměle vytvořenou funkci palubní  specialistky,  ačkoliv nikdo neví na co. 

Velmi o sebe dbá, je bojovnicí za práva zvířat a inteligencí zrovna neoplývá. Na palubu si 

s sebou  vzala  velké  množství  zbytečných  a  nesmyslných  věcí,  protože  nevěděla,  že 

posádka míří na Měsíc.

Základní  sestava  postav  je  doplňována  dalšími  průběžnými  postavami,  které 

prožívají na pozadí příběhů hlavních hrdinů své vlastní příběhy jako například:

• Lubor  Šnajdr (Martin  Myšička)  -  nový  ministr  školství,  tělovýchovy,  mládeže 

a kosmonautiky, politik na cestě vzhůru.

• Libor  Repelent (Jiří  Hána)  -  tajemník  ministra  znalý  veškerých diplomatických 

praktik, našeptávač svého nadřízeného.

• Anton Hrabiš (Martin Dejdar) - podnikatel, majitel největších drůbežáren v Česku, 

prvoplánový podvodník a velký hráč.

• Milada Musilová (Jana Plodková) - bývalá kapitánka letu, nadmíru poctivá, čestná 

a cílevědomá.



Příloha č. 2: Trpaslík

Příběh

Pondělí.  Luděk  Staněk  má  společně  s rodinou  odpoledne  oslavit  své  patnácté 

narozeniny. Ještě předtím ale ráno ve škole dostává vytouženou nabídku od své přítelkyně 

Jolanky, která ho však nečekaně rozhodí, a proto ji odmítá. Pikantní historka se rychlostí 

světla roznáší po škole a Luděk čelí výsměchu a potupě. Později při pěstitelských pracích 

nachází v hlubinách kompostu postavičku trpaslíka, který umí splnit jedno přání. Pod tíhou 

pubertálního zoufalství podléhá jeho svodům a události nabírají nečekaný spád. Luďkovi 

se  splní  sen,  ale  jen  zdánlivě.  Jako  novopečený  černoch  je  zatčen  za  pokus  o  loupež 

a obviněn důchodkyní Janáčkovou z úmyslu ji znásilnit.  V cele předběžného zadržení si 

naštěstí vzpomíná na svého strýce Vladimíra, obávaného nymburského právníka, který ho 

z  nejhoršího vysvobodí,  zároveň ho ale  také odváží  domů.  Jeho rodiče,  Katka a Jarda, 

přijímají  Luďkovu proměnu  každý po svém.  Ačkoli  Luděk správně chápe,  že  za  jeho 

proměnou stojí trpaslík, nikdo mu samozřejmě nevěří. A zatímco Jarda zcepení v garáži po 

konzumaci  lahve  vodky,  Katka,  posilněná  vaječným  koňakem,  zkoumá  sádrového 

trpaslíka.

Úterý. Katka vysloví své přání být neodolatelná, ale nevěří, že kouzlo funguje. Její 

bratr svěřuje svému nešikovnému koncipientovi Šouralovi majícímu sebevražedné sklony 

případ  pana  Kutláka,  jenž  žaluje  důchodkyni  Janáčkovou  za  neuklízení  psích  výkalů. 

Katka  řeší  ve  sborovně  s učitelským  sborem  Luďkovu  proměnu.  Ředitel  Korytář 

a tělocvikářka Holušová jsou ke Katce podezřele vstřícní a Luděk se proti své vůli stává 

členem školního basketbalového mužstva. Janička jde ze školy rovnou do knihovny, chce 

si půjčit něco o trpaslících. Knihovník Karas se projeví jako znalec trpasličí problematiky 

a zve  Janičku na  zítřejší  den  do své  studovny.  Janička  cestou  domů potkává  školního 

grázla  Zounara,  který  ji  šikanuje  a  hodí  jejího  plyšového  medvěda,  ve  kterém  měla 

ukrytého trpaslíka, do řeky. Jarda přichází domů a stejně tak jako celé město ho ovládá 

Katčina proměna. Katka pomalu začíná věřit, že její přání funguje. Mezitím se Šoural chce 

oběsit na mostě, ale místo smrti nachází v řece Janiččina medvěda.

Středa.  Koncipient  Šoural  brzy zjišťuje,  že  trpaslík  má nadpřirozené  schopnosti 

a neváhá jich využít. Katka si užívá náhlé náklonnosti a zároveň čelí kritice od Janičky, 

které  je  jasné,  že  Katka  své  přání  využila  sobecky.  Luděk  je  ve  škole  obětí  pozitivní 



diskriminace ze strany učitelského sboru a znepřáteluje si tím všechny spolužáky. Otec 

Katky a Vladimíra demoluje domov důchodců, ve kterém nechce být. Vladimír je nucen jet 

situaci  řešit  osobně,  protož  Katka  v obležení  mužů  v  provaznictví  nebere  telefon. 

Arogantní Vladimír narazí na neústupnost vrchní sestry Hojové a otce si odváží domů. 

Vladimírova znuděná žena Pavlína je zprvu nadšena, ale po ostré výměně názorů ohledně 

společné budoucnosti Vladimíra teatrálně opouští. Janička mezitím zjišťuje od knihovníka 

Karase podrobnosti  o kouzelném trpaslíkovi,  že ho ale  Luděk našel,  to mu neprozradí. 

Luděk se náhodně setkává s dcerou ředitele,  velitelkou roztleskávaček,  která  o něj  jeví 

evidentní zájem. Šoural zkouší možnosti svých nově nabytých schopností a na silnici se 

míjí  s nevyrovnanou Pavlínou.  Pavlína se Šouralovi  líbí,  chce  jí  pomoct  a  odváží  si  ji 

domů. Na poličce v jeho ušmudlaném bytě si Pavlína s odporem prohlíží sošku trpaslíka.

Čtvrtek. Vladimír je vzteky bez sebe, protože děda Václav mu schoval telefon a on 

nemůže vystopovat, kde je Pavlína. Janička se jim mezitím marně snaží vážně povědět 

o trpaslíkovi.  Katku  v obchodě  přepadá  kamarádka  Blanka  a nadává  jí  za  to,  že  blbne 

chlapům ve městě hlavy. Vladimír konečně nachází telefon a zjišťuje, kde Pavlína je. Aby 

situaci vyřešil, agresivně vpadá do Šouralova bytu, kde si však náhodou všímá postavičky 

trpaslíka a Šouralovo náhle sebevědomé chování ho přesvědčuje, že by pro něj mohl být 

užitečnější než Pavlína. Ta je v šoku, že má pro něj tak nízkou cenu a odchází na toaletu 

s trpaslíkem.  Když se  pak Vladimírovi  během chvilky  změní  nos  na  pánské přirození, 

ztrácí poslední pochyby o tom, že trpaslík je kouzelný. Za pomoci Janičky se mu podaří 

trpaslíka ukořistit. Jolana se snaží zachránit vztah s Luďkem, ale marně.  Luděk po svém 

prvním odehraném basketbalovém zápase končí ve spárech svůdné roztleskávačky Irenky. 

Večer Katka jede vyzvednout Janičku k Vladimírovi, kde si vyslechne jeho podnikatelský 

záměr s trpaslíkem. Je nadšená a přes protesty Janičky s ním souhlasí. Nikdo z nich si 

nevšimne, že trpaslík však zaujal hlavně dědu, který s ním mizí z domu ve Vladimírově 

autě. 

Pátek.  Václav  nechává  zmizet  domov  důchodců,  protože  se  tam nechce  vrátit. 

Zděšen vlastním činem, odhazuje trpaslíka do popelnice,  odkud ho ale vzápětí  vytáhne 

zvědavý pan Kutlák. Katka, Vladimír a Janička celou noc hledali dědu, kterého nakonec 

nachází v nabouraném autě, ovšem bez trpaslíka. Vladimír s Katkou se marně snaží z dědy 

dostat, kam trpaslíka dal. Šoural se zatím probouzí jako ve snu – nahý vedle Pavlíny, které 

se  však  začíná  stýskat  po  Vladimírovi.  Zpráva  o  podivném  dění  ve  městě  zastihne 

knihovníka Karase v jeho trpasličí badatelně. Naděje, že to, co léta hledá, je konečně tady, 



v něm mocně  vzroste  a  vyhledá  Janičku  ve  škole.  Luděk  konečně  dostává  nápad,  jak 

dědovi  rozvázat  jazyk  a  shání  společnou  s Janičkou  ve  škole  marihuanu.  Jarda,  ačkoli 

zabarikádován v garáži, se jednoduše nedokáže ubránit kouzlu Katky a ze zoufalství utíká 

do hospody se opít. Odpoledne je v Nymburku otevřená ale jen cukrárna, kde potkává pana 

Kutláka, který zde vzpomíná na svou ženu. Děda slibuje Vladimírovi, že mu o trpaslíkovi 

poví, jedině když přivede Pavlínu. Ta je šťastná a ochotná udělat pro Vladimíra cokoli. 

Šoural  je  zdrcen,  i  přes  vyplněné  přání  není  schopen  dostát  štěstí.  Mezitím  Janička 

s Luďkem mluví s dědou, který jim prozradí, co udělal s trpaslíkem, a že ho určitě má pan 

Kutlák. 

Sobota. Na hřbitově nevěřícně hledí hrobník a místní policista do přes noc vzniklé 

díry v hrobce rodiny Kutláků.  Jana a  Luděk se brzy ráno vloupají  do kanceláře  strýce 

Vladimíra,  aby zjistili,  kde najít  současného držitele trpaslíka.  Střetnou se se Šouralem, 

který, ověšen lany, přišel zanechat dopis na rozloučenou. Když poté Janička s Luďkem 

dorazí k bytovce pana Kutláka, nevěří vlastním uším. Paní Janáčková tvrdí, že zesnulá paní 

Kutláková jí snědla psa a odjela i s Kutlákem na jejich chatu. Katka je vystrašená, že děti 

ráno nejsou doma a zmobilizuje Jardu a Vladimíra. Pan Kutlák si mezitím před chatkou 

prozpěvuje. Jak ale záhy zjistí příchozí Jana s Luďkem, není to proto, že by měl dobrou 

náladu.  Vladimírovi,  Katce  a Jardovi  pomalu  dochází,  co  všechno  trpaslík  způsobil 

a vyráží za dětmi. Když na chatu dorazí, společně s nimi se objeví i knihovník Karas, který 

celou dobu sledoval Janu s Luďkem. Společně se pak pokusí vyrvat trpaslíka ze spárů paní 

Kutlákové,  která okupuje chatu a  je  s  ní  řeč jen když slyší  hudbu. Nakonec se jim to 

povede. To už se ale blíží i policie, aby informovala pana Kutláka, že mu někdo přes noc 

vykradl  hrob.  Karas,  maje  v  hlavě  hlavně  trpaslíka,  nabízí  Staňkovým  i Vladimírovi 

útočiště u sebe doma, kde je policie nebude hledat. Tam se ale pokusí trpaslíka zmocnit  

a zničit ho. Po rvačce se trpaslík ocitá v rukou Janičky, která si konečně může něco přát. 

Jako nejdůležitější jí v té chvílí přijde, aby se pan Šoural neoběsil. Všichni kroutí hlavou 

nad tak hloupým přáním, vzápětí  ji  ale trpaslík  nabízí  přání další  a další.  Janička dává 

Nymburk do pořádku a hlídá trpaslíka jako oko v hlavě,  až do té  doby, než naráží  na 

Zounara.  Nic  netušící  Zounar  Janičce  zcizuje  sádrovou postavičku  a  schovává ji  mezi 

ostatní trpaslíky na tamní tržnici. Odtud si ji zanedlouho odváží nový neznámý majitel.



Prostředí

Příběh obyčejné české rodiny je zasazen do maloměsta na severu Čech. Nymburk 

v seriálu představuje typické místo, kde žijí lidé s maloměstskou povahou, kteří od života 

nic  speciálního  nečekají.  Žijí  si  své  životy  takové  jaké  jsou  do  té  doby  než  jejich 

všednodennost naruší  kouzelný trpaslík,  který dokáže splnit  jejich  skrytá přání  a touhy 

a rázem obrátí vztahy a situaci v jinak mrtvém městě naruby.

Postavy 

Luděk Staněk (Jakub Šorm). Patnáctiletý teenager, který miluje hip-hop a touží se 

stát raperem. Navštěvuje nymburské gymnázium, kde se nejvíce kamarádí se spolužákem 

Hudrou a naopak jeho největším nepřítelem je školní košíkářská hvězda satanista Zounar. 

Chodí  se spolužačkou Jolanou Vanýskovou, která  se cítí  býti  připravena na opravdový 

vztah. Luděk chápe manželské problémy svých rodičů a snaží se dělat, že nejsou. 

Janička Staňková (Tereza Taliánová). Nejmladší a nejchytřejší člen rodiny Staňků. 

Janička je přemýšlivá, snaživá, spravedlivá,  zodpovědná, rozumná a ambiciózní.  Špatné 

události špatně snáší, z dobrých se těší velké radosti. Navzdory celé rodině touží stát se 

právničkou jako byl její dědeček a jako je její strýc. 

Katka  Staňková (Marika  Procházková).  Starostlivá,  unavená,  přetažená  matka, 

která  se  snaží  udržovat  v co  nejlepším  chodu  svoji  čtyřčlennou  rodinu.  Nespokojená, 

podrážděná, zoufalá manželka Jardy Staňka, se kterým vede provaznictví. Sestra Vladimíra 

Novotného, která si dělá starosti o svého invalidního a senilního otce Václava Novotného. 

Katku život nebetyčně otravuje, ale vždy si nějak dokáže poradit.

Jarda Staněk (Michal Suchánek). Obyčejný chlap, co chce mít doma pokoj. Jako 

gaučový sportovec miluje hokej, pivo a vodku. Manželku Katku má ve skrytu duše rád, ale 

poslední dobou ho nepřitahuje a tak se k ní chová spíše jako ke kamarádovi v hospodě 

a působí v rodině nevnímavě a netečně. Nese známky buranství a má často rasistické řeči. 

Vladimír  Novotný (Martin  Hofmann).  Ambiciózní,  suverénní  právník,  jeden 

z nejbohatších lidí města Nymburk. Pojmy arogance, manipulace, moc a sexismus jsou mu 

velmi blízké. Vladimír má pocit, že mu město leží u nohou a dle toho se také chová. Svého 

otce Václava Novotného nechal v domově pro seniory, aby se o něj nemusel starat a svoji 

setru Katku Staňkovou považuje za ztracený případ. 

Václav Novotný (Josef Abrhám). Otec Katky Staňkové a Vladimíra Novotného, 



bývalý právník, nyní selektivně senilní důchodce. Vladimír ho nechal umístit do domova 

pro seniory, jelikož se o něj nechtěl starat a Kateřina by to sama nezvládla. Václav je však 

v domově nespokojený a dělá vše pro to, aby z něj byl vyhozen. Neustále opakuje, že má 

rád kaši, ale ne tu, kterou servírují v domově důchodců.

Pavlína Novotná (Milka  Minichová).  Atraktivní,  ne  zcela  inteligentní  manželka 

Vladimíra Novotného pocházející z malé vesnice na Slovensku. Nic nedělá, velmi ráda pije 

šampaňské a jejím jediným přáním je být v životě šťastná. Miluje Vladimíra a přeje si za 

každou cenu otěhotnět. 

A další: 

 Kutlák (Petr Nárožný) - senior, který bojuje s psími výkaly v okolí svého bydliště 

a stále truchlí po své zesnulé ženě,

 koncipient Šoural (Martin Kyšperský) - věčný smolař a nešika, kterému se nedaří 

ani se zabít,

 Janáčková  (Jana Šulcová) - důchodkyně, která si na všechno a všechny stěžuje, 

zatímco neuklízí výkaly po svém jezevčíkovi,

 knihovník Karas  (Martin  Myšička)  - vedoucí nymburské knihovny, trpaslíkolog, 

který výzkumu a hledání kouzelného trpaslíka zasvětil celý svůj život. 



Příloha č. 3: Nádraží

Příběh

Funkce nového generálního manažera pražského Hlavního nádraží se v prvním díle 

skečové show příznačně nazvané Nové vedení  ujímá Kamil Pytel, který společně se svojí 

tiskovou mluvčí Kristýnou Simmons představuje novinářům svoji vizi a směr, jakým chce 

nádraží  vést.  Dvojice  mužů  pracujících  pro  bezpečnostní  agenturu,  Petr  Pyl  a  Zdeněk 

Chlemta,  popisuje  divákům svoji  nelehkou profesi  a dispozice,  které  by každý uchazeč 

o pozici  hlídače  měl  splňovat.  Před  nádražní  budovou  se  prezentuje  Camerun  White, 

cizinec,  který podniká nejen v cestovním ruchu, ale také v prodeji drog. Taxikář Darius 

Zmrt se před kamerou s diváky dělí o svůj názor, že na Hlavním nádraží v Praze pracují 

pro  taxislužby  jen  ti  nejlepší.  Situaci  ohledně  nástupu  nového  vedení  komentuje 

v souvislosti  s železničářskými  odbory  Kamil  Prášil,  výpravčí,  zatímco  na  toaletách 

zaučuje  svoji  novou  kolegyni  z Makadonie  Hana  Kočkářová,  která  má  ovšem  vůči 

pracovním  silám  z bývalého  východního  bloku  určité  výhrady.  Na  přepážce  si  věčně 

nespokojení manželé Kypří kupují jízdenku do Chuchle, přičemž paní prodavačka v rámci 

zkvalitnění služeb nabízí možnost získat mnohem víc, než jen cestovní lístek. Pravidelný 

cestující  Franta  Obalil  komentuje  úroveň  nových  služeb  na  železnici,  ke  kterým  se 

v mnoha případech staví kriticky. Všechny postavy přitom spojuje jedna jediná otázka. Co 

přinese Hlavnímu nádraží nové vedení a jaký vliv to bude mít na jejich život?

Levně,  levněji,  nejlevněji.  Ve druhém  díle  zahajuje  provoz  na  dráze  nová 

nízkorozpočtová  společnost  Za Hubičku  uzbeckého  podnikatele  Vitalije  Zabalije.  Cena 

jízdenek  je  skutečně  velmi  nízká,  nicméně  například  v případě,  že  má  cestující  boty, 

připlácí  i  za  ně.  Nová  společnost  i  přes  přirážky  ve  velmi  netradičních  oblastech 

představuje  pro zavedené  železniční  společnosti  silného konkurenta.  Situaci  oficiálního 

dopravce též zhoršují stupňující se konflikty mezi cestujícími a vyčerpanými zaměstnanci. 

Podnikový  psycholog  doktor  Koliha  má  tak  za  úkol  naučit  personál  novému  přístupu 

k zákazníkům  a  vedení  nádraží  přichází  s požadavkem  zlepšení  a  zefektivnění  práce. 

Každý si tuto výzvu přebírá po svém. 

Třetí  díl  To je bomba  začíná nálezem podezřelého kufříku v prostorách Fantovy 

budovy. Je vyhlášen mimořádný stav vyžadující koordinaci všech přítomných. Někteří se 

rozhodnou ke zběsilému úprku, jiní postupují podle předem stanovených pravidel, někteří 



využívají  situace  ve  svůj  vlastní  prospěch  či  událost  zlehčují.  Generální  manažer 

komentuje  nález  bomby v rámci  narychlo  svolané  tiskové konference  zatímco  reportér 

České televize Pavel Kožín diváky zavádí do Ostravy, kde se snaží zjistit reakci na vypjatý 

stav v Praze u tamních železničářů. Nikoho to však příliš nezajímá.

Návštěva prezidenta.  Na Hlavní nádraží se chystá sám prezident. Celá budova je 

v pohotovosti  včetně  generálního  manažera  Pytle,  který  se  o  informaci  musí  se  všemi 

náležitě podělit. Ne každý má z prezidentské návštěvy stejné pocity -  manželé Kypří si na 

hlavu státu chtějí stěžovat u hlavy státu, zaměstnanci bezpečností agentury popisují, jaká 

všechna  bezpečností  opatření  musí  zajistit,  prodavač  Sídhárta  skládá  oslavné  básně 

a v Ostravě  odkud  prezident  vlakem  vyjíždí  a  kde  se  obvykle  nic  zajímavého  neděje, 

chystají stejně tak jako v Praze výzdobu perónu.

V pátém díle na nádraží začíná mimořádný Měsíc bezpečnosti.  Vitalij Zabalij, pro 

kterého je  bezpečnost  na prvním místě,  přichází  s novými slevami  jízdného,  pakliže se 

mezi cestujícími najde někdo, kdo bude schopný vlak sám odřídit. Generální manažer Pytel 

v rámci tiskové konference hovoří nejen o podstatě měsíce železniční bezpečnosti, ale také 

o tom, proč si musí vzít svoji tiskovou mluvčí. Přijmout zvýšená bezpečnostní opatření 

musejí  i  ostatní  zaměstnanci  na  nádraží  –  od  taxikářů,  kterým  se  vyhláška  příliš 

nezamlouvá  přes  zaměstnankyně  toalet,  jež  k situaci  přistupují  velmi  svědomitě  až  po 

železničáře  z Ostravy,  kteří  provádí  bezpečnostní  cvičení  s elektromobilem  nádražní 

služby. Sídharta nabízí méně pálivé hamburgery a vybraní jedinci žádají o volno, aby sami 

byli v bezpečí. 

Finální díl se zabývá tématem  Nočního života v okolí  Hlavního nádraží v Praze. 

Místo se  s příchodem tmy stává  útočištěm pro řadu individuí  a  vyžaduje  tak speciální 

režim. Paní Hana Kočkářová za žádných okolností nedovoluje své kolegyni z Makedonie 

opustit  nádražní halu bez jejího doprovodu, Vitalij  Zmrt je vyzbrojen proti  podezřelým 

zákazníkům,  zaměstnanci  bezpečnostní  agentury  statečně  bojují  proti  výtržníkům 

a samozřejmě také generální manažer má se svojí asistentkou Kristýnou Simmons napilno.

Prostředí

Prostředí nádraží představuje v pořadu mikromodel světa, kde se potkává nejvíce 

typů lidí, kteří si žijí svůj každodenní svět, jenž je základem každého ze skečů.

 Hlavní nádraží Praha – komplexní, velké nádraží. Denně nádražní halou prochází 

tisíce  lidí,  ale  také  se  v jeho prostorách odehrává  velké  množství  mikropříběhů 



a situací.  Mimo  klasická  místa  jako  prodejna  jízdenek,  toalety  či  úschovna 

zavazadel  nádraží  funguje  jako  obchodní  centrum  s knihkupectvím,  fastfoody, 

módními obchody, prodejnami suvenýrů a trafikami. 

 Hlavní  nádraží  Ostrava  -  Svinov –  středně  velké,  moderně  dostavěné  nádraží. 

Prostor  ostravského  nádraží  dává  tvůrcům  možnost  více  rozpracovávat  skeče 

postavené na konkrétních zaměstnancích železnice, jelikož Ostrava je dopravním 

uzlem nákladních vlaků. Dále také nabízí prostor pro práci s typickou moravskou 

povahou a náturou. 

Postavy

V jednotlivých  skečích  se  objevuje  na  padesát  různých  postav  profesně  či 

prostředím  spojených  s nádražím.  Od  generálního  manažera  je  divák  provázen  přes 

toaletářky  až  například  k drogovým  dealerům  obchodujícím  před  budovou  nádraží  či 

jednotlivým cestujícím:

 Kamil  Prášil  (Michal  Suchánek)  -  výpravčí  a  odborář,  který  většinu  svých  vět 

začíná slovy: „Nechci nic říkat, ale ve své podstatě za socialismu...“,

 Darius  Zmrt (Ondřej  Sokol)  -  litevský  taxikář,  který  nikdy  nezapomenu  zmínit 

původ svého jména,

 Camerun White (Ondřej Sokol) - drogový dealer z Angoly, kterému se nedařilo na 

Václavském náměstí, a proto byl vytlačen před Hlavní nádraží,

 Hana  Kočkářová (Richard  Genzer)  -   manažerka  pro  hygienu  neboli  nádražní 

toaletářka, zaučuje Todorku Cvestičovou,

 Todorka  Cvestičová  (Ondřej  Sokol)  -  zaučující  se  hygienická  praktikantka 

z Makadonie,

 Pavel  Kožín  (Igor  Chmela)  -  televizní  reportér,  který  bojuje  s tím,  aby si  mezi 

sebou nepletl různé reportáže a nevnášel tak do nich špatné výrazy a informace,

 Kamil  Pytel  (Michal  Suchánek)  -  nový  generální  manažer  hlavního  nádraží, 

v minulosti obžalovaný a nyní v podmínce za kauzu LTO (Lehké topné oleje),

 Kristýna Simmons (Richard Genzer) - tisková mluvčí generálního manažera, která 

nemá problém se v mnoha ohledech pro práci obětovat,

 Zdeněk Chlemta (Martin Finger) -  pracovník Security Service, držitel průkazu ZTP

 Petr Pyl (Ondřej Sokol) - pracovník Security Service, držitel průkazu ZTP,

 manželé Kyprovi  (Martin  Finger,  Ondřej Sokol) -   pravidelní  cestující,  chroničtí 



stěžovatelé,

 Prakáš  Sídharta  (Michal  Suchánek)  -  indický  prodavač  hamburgerů  v řetězci 

Burger Duke,

 Liběna Rovná (Richard Genzer) -  prodavačka jízdenek na přepážce, na všechno má 

odpověď,

 sourozenci Pašákovi (Ondřej Sokol) – stevardka rozvážející ve vlacích občerstvení 

v pojízdním bufetu a její bratr průvodčí,

 babka (Martin Finger) - stařenka, která z lidí láká peníze na ostravském nádraží,

 Lumír  Cvach  (Ondřej  Sokol)  -  zaměstnanec  na  ostravském  nádraží,  kterého 

problémy mimo jeho domovskou stanici nezajímají,

 Vitalij Zabalij (Igor Chmela) - cholerický majitel soukromé železniční společnosti 

„Za Hubičku“ pocházející z Uzbekistánu

a další.
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