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   Není pochyb o tom, že právě film Miloše Formana Amadeus přímo volá po vhledu do 

produkční historie, v níž se téměř před třiceti lety kooperativně prolnuly dvě politicky 

opoziční strany socialistické kinematografie a americké filmové velkoprodukce. Vznik tohoto 

projektu dodnes přitahuje pozornost, i když těžko lze očekávat překvapivá odhalení. Mnohé 

poznatky a fakta byly za uplynulá léta už víceméně zveřejněny, nehledě k bezpočtu 

publikovaných výpovědí zúčastněných, zejména v osobitém podání režiséra. 

  Ovšem v takové komplexnosti, s přísným ohledem k co největší objektivitě, je tato 

„hloubková badatelská sonda“, jak svoji práci diplomandka nazvala, ojedinělá a bezesporu 

přínosná. Petra Mandová podnikla systematický průnik do archívů zadržujících dokumentaci 

dříve nepřístupnou, která potvrdila leccos již známého; na druhou stranu zkonkrétnila fakta – 

předtím zjednodušená nebo třeba jen tušená - v dalších souvislostech. Zároveň z uchovaných 

písemností vyčetla – nebo vyposlechla od kompetentních pamětníků - i problémy dříve 

ožehavé, zkreslené či z různých důvodů a subjektivních motivací zfalšované. Z pečlivě 

prostudovaných materiálů, oficiální (či tajné) korespondence, „přísně tajných“ pracovních 

záznamů, sestavila autorka kontinuální, detailně popsaný průběh produkce Amadea na čs. 

území, od prvotní fáze geneze až po dokončení natáčení.  

   Písemnou dokumentaci (strojopisy a opisy) v obsáhlých pasážích dokládala konkrétními 

výňatky z rozhovorů s těmi, kteří se produkčních jednání a natáčení aktivně zúčastnili 

(především vedoucí výroby Jan Balzer, režiséři Jan Schmidt, Tomáš Tintěra, kameraman M. 

Ondříček a výtvarník T. Pištěk, s menšími příspěvky pak i řada dalších).   

  Kvalita této práce spočívá v systematickém uspořádání jednotlivých zdrojů a materiálů do 

celkového útvaru, který má autonomní výpověďní hodnotu. Mohlo by se zdát, že jde 

v podstatě o jednoduchý úkol, zvláště když jsou dnes zpřístupněny inkriminované archivy a 

dotyčné osoby byly ochotny vzpomínat a sdělovat své názory i zkušenosti. Ve skutečnosti se 

za tím skrývá poměrně náročná práce, nemá-li se jednat pouze o mechanickou transkripci 

vybraného materiálu. Ukázalo se, že studium dobových administrativních fondů, jakož i snaha 

o faktografickou verifikaci v rozhovorech s přímými účastníky, nebylo vždy snadné či 

bezproblémové. Petře Mandové se podařilo z neživého shromážděného materiálu vytvořit 

živý průběh dávného zrodu monumentálního filmového díla, jež se realizovalo za velmi 

obtížných podmínek. Z citací protokolárních záznamů, které tvoří převážnou část textu této 

diplomové práce, se zhmotňuje hektické, často dramaticky vypjaté zákulisí barrandovského 

provozu, což vrstvy času a hotový film svým úspěchem a slávou překryly.  

   Prostřednictvím záznamů se seznamujeme s jednotlivými dílčími složkami filmové výroby 

jako oficiální vyjednání producenta s českými funkcionáři nebo tvůrci, hledání lokací, 

realizace jednotlivých požadavků v zájmu uskutečnění tvůrčích představ atd. Navíc vše je 

paralelně dokládáno odtajněnými informacemi z archivovaných hlášení Státní bezpečnosti, 



jejíž zaměstnanci byli po dobu natáčení v pohotovostním nasazení. Jak tyto záznamy 

dosvědčují, prokazovali agenti v kulturní oblasti značnou omezenost, ne-li ignorantství.  

  Autorka se při ověřování faktů opakovaně táže vypovídajících na totéž, aby se ujistila o 

správnosti sdělení, možná někdy až notoricky úmorně i u nepodstatných záležitostí. Dočteme 

se ovšem občas i informace, které nebyly dosud uveřejněny s takovou detailností (např. kolem 

kauzy v pražském Arcibiskupském paláci, v jehož interiérech se natáčely důležité scény, a 

politické intriky se snažily uměle vyvolat rozpory americké strany s čs. církví). Zajímavé jsou 

v časovém odstupu některé rozsáhlé výpovědi Jiřího Janouška a Jana Balzera, osob tehdy 

režimně prověřených po jejich dřívějším angažmá v nové vlně, nebo sveřepý postoj 

někdejšího muže číslo jedna v čs. filmu - Jiřího Purše. Předpokládám, že dotazovaní ne 

všechno - i ve vlastním zájmu, případně alibismu – vypověděli. Mandová při uvádění 

získaných poznatků zachovává neutrální, historicky nestranný postoj. Budiž jí řečeno ke cti, 

že se snaží odpoutat od zavádějícího, zpopularizovaného veřejného povědomí o Amadeovi, 

jak jej prezentovala mediální publicita, a udržuje si střízlivou distanci.  

    Pokud bych měla i v převažujícím ocenění práce vyjádřit některé výhrady, jeví se mi právě 

tato neosobní neutralita dvojsečná. Odstup může být někdy i na škodu, když bez komentáře 

pomine zjevnou nejednoznačnost zprávy jakoby „nezpracovanou“a nedoslovenou. Autorka se 

drží archivních citací místy až příliš pasivně, i tam kde je někdy třeba zasáhnout do 

zaznamenaných výpovědí nebo faktů. Např. když uvádí zprávu o neoficiálním setkání M. 

Formana s B. Hrabalem ohledně případné ekranizace jeho hry „Král“ (s. 23). Mandová zde 

cituje z Archivu bezpečnostních složek, u nichž lze stěží očekávat znalosti Hrabalova 

literárního díla. Autorka mohla aspoň hypoteticky, pokud nešlo víc zjistit, poznamenat, že 

pravděpodobně (?) šlo o text týkající se Hrabalovy klíčové prózy Obsluhoval jsem anglického 

krále, která vyšla pouze ineditně v alternativní Jazzové sekci.  

   Ne vždy jsou ověřována jména a jejich správný přepis z verbálních promluv. Kupříkladu 

chybně je uvedeno jméno tanečnice Isadory Duncan jako „Danken“ (s. 64), nebo ve 

fonetickém přepisu ve jménu „Beri“ autorka mylně odhadla Američana, ačkoli se jednalo o 

francouzského producenta a režiséra Clauda Berriho (s. 31), který prokázal Formanovi 

zásadní pomoc, když v kauze kolem Hoří, má panenko film odkoupil od producenta Pontiho, 

a zachránil tak režiséra od vysoké devizové pokuty, ne-li vězení. Nemluvě o názvu 

Formanova filmu Lid versus Larry Flynt psaného chybně s měkkým „i“.  

  U filmologické diplomky se sluší z hlediska odborných nároků dohledat a doplnit 

v poznámkovém aparátu údaje k filmům: na s. 41 se to týká zahraničního snímku Spřízněni 

volbou, natáčeného v pražském Arcibiskupském paláci, nebo na s. 83, kde zmiňované tituly 

zahraničních filmů, které v Čechách spoluprodukoval J. Balzer, také nejsou opatřeny 

filmografickými údaji (Kafka, Proces, Nehynoucí láska). Píše-li Mandová o tom, že Amadeus 

vyvolal vlnu filmů s mozartovskou tematikou, a dokládá jen jedním příkladem Zabudnite na 

Mozarta, zajímá mě, jaké další má na mysli. 

  Když už jsou explicitně reprodukovány věcné údaje o konkrétních cifrách výrobních nákladů 

a naznačovány rozdíly honorářů u amerických a českých zaměstnanců (ti byli placeni 

v českých korunách, ačkoli americká strana nabízela finanční odměnu v dolarech), bylo by 



zajímavé vědět, zda jsou archivovány smlouvy s uvedenými částkami, nebo jestli někdo 

z vypovídajících sdělil aspoň přibližné dané cifry. Chybí aspoň konstatování, že autorka na 

tyto údaje v materiálech nenarazila. 

  Vlastní závěr práce považuji za dost skoupý. Po provedení tak náročné badatelské práce 

bych očekávala důkladnější autorské resumé. K tomu jako by se P. Mandové už nedostávalo 

sil, anebo nepovažovala za nutné dotáhnout plody svého úsilí k syntetizujícímu vyhodnocení, 

(které by mimochodem vydalo možná na celou kapitolu). Jednostránkový souhrn většinou už 

jinde uváděných fakt, je v tomto případě jako závěr krajně nedostačující. To je moje hlavní 

výhrada, pominu-li poněkud odbytou jazykovou a gramatickou redakci textu.   

   Tato práce potvrdila nedocenitelný význam orální historie ve filmové vědě a ve 

vyčerpávající archivní rešerši doplnila chybějící bílá místa na mapě historie Formanova 

stěžejního filmu.  

   Diplomovou práci Petry Mandové doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře. 

 

                                                                                                   doc. PhDr. Stanislava Přádná 

V Praze, 3. 9. 2012 


