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Anotace
Diplomová práce Major Zeman: Verbální vyprávění a film se zabývá srovnáním dvou médií,
jimiž je konstruován propagandistický příběh o majoru Zemanovi: literárními vyprávěními
Jiřího Procházky, publikovanými knižně, a jejich realizací ve formě televizního seriálu.
Zkoumá jak změny dané mediálním transferem, tj. nevyhnutelné posuny, tak i posuny
autonomní, vzniklé na principu variování výchozího příběhu.
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Annotation
The diploma thesis „Major Zeman“: Comparative analysis of verbal narratives and TV serial
presentations deals with a comparison of two media, by means of which a propagandistic
story about major Zeman is constructed: a literary narrative by Jiří Procházka, which has been
published as a book and its realization as television series. It examines modifications caused
by a medial transfer as well as autonomous modifications on a story variation principle.
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1. Na úvod
Seriál Třicet případů majora Zemana byl v době svého uvedení tehdy ještě
Československou televizí nadšeně přijat.1 I dnes, po více než třiceti letech od svého vzniku,
budí vášně a rozděluje českou společnost. Jedněmi je seriál vnímán jako „kultovní“ záležitost2
či příjemná vzpomínka na dobu, ve které žili, druzí podávají kvůli znovuuvedení seriálu
žaloby.3
Úkolem naší práce není zabývat se historií vzniku seriálu, ani sledovat vývoj přístupu
české společnosti k němu, předcházející řádky pouze poukazují na fakt, že seriál o majoru
Zemanovi jako dílo žije a je stále otevřen novým čtením a novým interpretacím.
Práce Major Zeman: Verbální vyprávění a film si klade za cíl srovnat literární
povídky Jiřího Procházky s jejich realizacemi ve formě televizního seriálu. Naše pozornost
tak nebude soustředěna na celý seriál Třicet případů majora Zemana, ale pouze na jeho osm
dílů.4 Postupně srovnáme všech osm povídek s jejich filmovými verzemi, jak už z hlediska
posunů nevyhnutelných, vzniklých mediálním transferem, tak posunů autonomních,
vzniklých na principu variování výchozího příběhu. V této souvislosti se budeme uchylovat i
k poznámkám týkajícím se okolností natáčení seriálu v případě, že budou relevantní pro
objasnění vzniklého posunu. Z analýzy rozdílů i shod by měly následně vyplynout
zevšeobecňující závěry o výstavbě fikčních světů obou verzí.

1

Daniel Růžička v knize Major Zeman : Propaganda nebo krimi? (Praha : Práh, 2005. 200 s.) konstatuje, že
sledovanost jednotlivých dílů se konstantně udržovala mezi 91 – 93 procenty. Tak vysoká čísla nebyla
samozřejmě způsobena jen atraktivitou žánru či hereckým obsazením, ale i omezeným výběrem způsobeným
monopolem státní televize.
2
Seriál má i vlastní fanklub sdružující se zejména na webových stránkách www.majorzeman.eu.
3
Klub politických vězňů podal žalobu na Českou televizi při prvním polistopadovém uvedení v září roku 1999.
Jan Beneš zažaloval společnost FTV Premiera za odvysílání seriálu v roce 2004. Více o tématu např. na
stránkách www.totalita.cz.
4
K přesahům se budeme uchylovat pouze v případě objasnění hlubších souvislostí, které mají přímý vliv na
odlišné vyznění obou verzí.
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2. Třicet případů majora Zemana
Seriál Třicet případů majora Zemana se natáčel v letech 1974 až 1979 pod
patronátem Ústřední redakce armády, bezpečnosti a brannosti Československé televize.5
S jakým záměrem byl natáčen, vysvítá jasně již z ideového námětu seriálu z roku 1973.6 Ještě
ostřeji charakterizuje zaměření seriálu odborný poradce Vlastislav Kroupa, když tvrdí, že
příběhy o majoru Zemanovi jsou v prvé řadě seriálem politickým a teprve v druhé řadě
seriálem o činnosti naší Bezpečnosti, seriálem bezpečnostním. Takto byl od počátku chápán,
koncipován a prezentován.7
Třicet případů majora Zemana se stalo největším projektem tehdejší Československé
televize. Samotné natáčení seriálu probíhalo v závratném tempu.8 Není tedy divu, že
scénáristicky se na seriálu podílela celá řada autorů.9
Klíčovou osobou mezi scénáristy byl však Jiří Procházka, který zároveň působil jako
hlavní dramaturg celého projektu. Právě on vymyslel základní kostru příběhu o majoru
Zemanovi, kterou poté jednotlivými díly spoludotvářeli ostatní scénáristé. Procházka byl také
autorem osmi literárních předloh, které vyšly i knižně. Jedná se o povídky Hon na lišku, Vrah
se skrývá v poli, Konec osamělého střelce (seriálový název Konec velké šance), Bílé linky,
Klauni, Hrdelní pře (seriálový název Štvanice), Studna a Lišky mění srst (nezrealizovaná,
nahrazena dílem Růže pro Zemana).10 Povídky představují vlastní Procházkův autorský
záměr, který nebyl v mnoha případech v televizním zpracování naplněn. Důvodem byly
zejména scénáristické zásahy režiséra Jiřího Sequense, ředitele Československé televize Jana

5

Fakta o natáčení, uvedení a přijetí seriálu čerpáme z monografie Daniela Růžičky Major Zeman : Propaganda
nebo krimi?. Praha: Práh, 2005 a ze studie Petra Blažka, Petra Cajthamla a Daniela Růžičky Kolorovaný obraz
komunistické minulost. Vznik, natáčení a uvedení Třiceti případů majora Zemana. In Film a dějiny. Edit. Petr
Kopal. Praha: NLN, 2005.
6
Seriál mjr. Zeman je věnován 30. výročí osvobození Československa slavnou sovětskou armádou. […] Chceme
ukázat, jakou cestou se ubíral nový bezpečnostní Sbor a jakou úlohu sehrál v bojích proti třídnímu nepříteli.
Seriál chce ukázat, za jakých potíží vedla strana pracující lid na cestě budování lidově demokratické republiky,
při upevňování moci dělnické třídy v ostrém a neúprosném třídním boji. Autorem ideového námětu seriálu
„Major Zeman“ z roku 1973 byl plukovník Jan Kovář, náčelník Tiskového odboru sekretariátu MV ČSSR. Zde
cit. podle RŮŽIČKA, D. Major Zeman : Propaganda nebo krimi?. Praha : Práh, 2005, s. 132.
7
RŮŽIČKA, D. Major Zeman : Propaganda, nebo krimi?. Praha: Práh, 2005, s. 99.
8
Např. prvních deset dílů bylo natočeno v době od 22. března 1974 do 5. února 1975.
9
Někteří z nich vydali posléze své literární předlohy knižně. V edici Magnet nakladatelství Naše vojsko vyšly
postupně díly Vyznavači ohně Oldřicha Železného, Tatranské pastorále – zde pod názvem Vrah přijde do kina
Petra Zikmunda (původním autorem námětu však byl Jan Otčenášek) a Rukojmí z Bella Vista Jiřího Svetozara
Kupky.
10
Hon na lišku, Vrah se skrývá v poli a Konec osamělého střelce vyšly společně s podtitulem Tři případy
majora Zemana In Hon na lišku. Praha: Československý spisovatel, 1978; Bílé linky, Klauni, Hrdelní pře a
Studna s podtitulem Další čtyři případy majora Zemana In Hrdelní pře. Praha: Československý spisovatel, 1978;
povídka Lišky mění srst vyšla samostatně – Lišky mění srst. Plzeň: Západočeské nakladatelství, 1983.

8

Zelenky a jeho náměstkyně Mileny Balášové.11 Právě tyto povídky a jim více, či méně
odpovídající televizní zpracování se stanou výchozím materiálem naší práce.

11

O těchto zásahách mluví samotný Jiří Procházka v článku Definitivní konec majora Zemana. Rudé právo, 18.
1. 1992, s. 4. Zde cit. podle FIALOVÁ, A. Poslední krize majora Zemana : Televizní a knižní podoba případů
majora Zemana s tématikou tzv. Pražského jara. In James Bond a major Zeman. Edit. Petr Bílek. Litomyšl :
Paseka, 2007, s. 98.
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3. Hon na lišku (1948)
V republice to začíná bejt moc ošklivý. Ale můj táta, kdyby žil, by řekl: Klid, kluci, Gottwald to
zvládne!12 (Zeman)

Únor roku 1948. Jan Zeman, sloužící v Kateřinské Hoře, se neohroženě staví po bok dělníků,
kteří znárodňují místní zbrojovku. Poprvé se setkává s Pavlem Bláhou a plukovníkem Žitným.

Jak už jsme zmiňovali výše, Třicet případů majora Zemana je především seriálem
politickým. To znamená, že jeho úkolem je na pozadí vyprávěného příběhu demonstrovat
jednotlivé teze, argumenty. Seymour Chatman konstatuje, že explicitní argumentace však
není jednoduchou či obvyklou vlastností komerčních filmů. Oproti vypravěčům románů –
zvláště těch tradičních, kteří každou chvíli přerušují příběh a vnucují relativně explicitní
argument – argumentativní komentátoři obvykle do narativních filmů nezapadají.13 Tento
základní popis rozdílu mezi filmem a románem platí i v případě srovnání literární a filmové
verze jednotlivých dílů majora Zemana. Ideologický argument obou verzí Honu na lišku se dá
vyjádřit například takto: Znárodnění bylo jen obranou před plánovaným útokem buržoazie
podporované západními mocnostmi. Ale zatímco knižní verze může hojně využívat
politických komentářů a vsuvek vypravěče, film musí své argumenty sdělovat implicitně.14
V případě seriálu Třicet případů majora Zemana je vhodnějším označením - méně explicitně,
jelikož míra argumentace vysoko převyšuje běžnou filmovou produkci Hollywoodu, kterou
měl při definici na mysli Chatman. Ideologie promlouvá v povídce skrz jakési „politickohistorické úvodníky“ vypravěče15 či vnitřní monology postav. Ve srovnání s literární verzí
nabízí film jen nepatrný zlomek politických pasáží. Oproti povídce sice přidává několik
replik, které přibližují tehdejší politickou situaci, ty však nemají ideologicky hodnotící
charakter. (Pavel Bláha např. křičí na své podřízené při nástupu: „Copak nečtete noviny.
V celé republice je napětí. V Praze na Předsednictvu vlády a na Ministerstvu vnitra od
začátku roku nespí.“) Jak tedy dociluje film žádaného ideologického účinku? Především
ostřejším zpodobněním kladných a záporných postav. Filmové zpracování sice respektuje
rozvržení postav na ose dobra a zla knižní verze, postavám však nově připisuje takové skutky
12

PROCHÁZKA, Jiří. Hon na lišku : Tři případy majora Zemana. Praha : Československý spisovatel, 1978. s.
36.
13
CHATMAN, S. Dohodnuté termíny. Rétorika narativu ve fikci a filmu. Olomouc: UP, 2000, s. 60.
14
Tamtéž, s. 61.
15
Únor onoho roku čtyřicátého osmého byl mimořádně mrazivý. A přituhlo pořádně i v politice! […] Vládní
krize začala vlastně už třináctého února. Toho dne rozbili představitelé buržoazních politických stran poprvé
zasedání vlády. (Hon na lišku, s. 30).
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či slova, které je činí čitelnějšími a snáze identifikovatelnějšími. Bláha se tak dopouští mnoha
morálních přestupků, které se v povídkové předloze nevyskytují: sprostě křičí na svého
předchůdce („Jste zvoral, co se dalo!“; „To je dost, že jste taky doběh, člověče.“) či nevaruje
přítele Maxe, ve chvíli, kdy spatří blížící se milice. Významně pronesená replika namířená
k Zemanovi („Pan štábní strážmistr Zeman, mám o vás výborné reference, Zeman.“)
odkazuje k rozsáhlé špionážní síti, která vyzbrojuje Bláhu potřebnými informacemi o
možných protivnících a činí ho ještě nebezpečnějším. Nedořešenou musíme nechat otázku
změny Bláhova válečného zařazení. Zatímco v knižní verzi mluví sám o sobě jako o
navigátorovi, v té filmové se označuje za instruktora commandos. Jedním z vysvětlení
samozřejmě může být zostření negativního vyznění Bláhy. Postava navigátora létajícího do
akce s sebou nese pozitivnější konotace než instruktora držícího se v zázemí. Stejně tak je ale
možné, že postava agenta Bláhy měla svou reálnou předlohu,16 která obdobnou pozici
v Anglii zastávala. Replika Inky Čadkové k manželovi po jeho tanci s Křížovou nezní: „Já se
ti divím.“,17 ale „To ti nikdy nezapomenu, s takovou.“ Čadek se před Bláhou kasá, že lovecká
chata patřila samotnému Göringovi a je vzápětí svou manželkou usvědčen ze lži. V povídce
však říká: „Dříve majetek nějakého obersturmbannführera a teď – moje liščí doupě!“.18 Lže
však i nastoupeným dělníkům před továrnou, když tvrdí, že kulovnice ze skladu chce na
export. V knižní verzi říká pouze, že chce „naložit svoje kulobroky.“19 Maxmilián Pavlík,
kapitán CIC, zahání Čadkovi i Kristka do boudy, ve které je zamyká, a obrací se na Bláhu: „Z
tohohle spolku mají cenu pro budoucnost jen dva – já a ty.“ V povídce je vyvádí na letištní
plochu a s jejich odletem počítá: „Nechte je v klidu přistát! – a až dám povel, vyrazíme!“20
Vyhraněnější ztvárnění charakteru se však netýká jen postav záporných. Ve filmu např. chybí
Zemanova věta „Vždyť je to blbec.“21 pronesená na adresu Karla Mutla. Filmový Zeman si,
jak se zdá, nemůže dovolit takové odsouzení jiného soudruha. Zemanova holubičí povaha je
zdůrazněna ve scéně výslechu německého zajatce. Zatímco v knižní verzi Zeman vykřikuje,
že mu „dá přes držku“,22 v té filmové pouze gestem naznačuje ránu. Nejen Zemanovi je
přisouzeno kladnější vystupování. Blanka Svobodová na plese neutíká rudá hanbou a

16

Tuto verzi potvrzuje např. Radek Brzobohatý (představitel Pavla Bláhy), když říká: „Kluci z kriminálky mi
tenkrát řekli, že se jednalo o skutečnou postavu, profesionálního dobrodruha, který prodělal výcvik u
commandos ve Skotsku a měl letět na Heydricha.“ BOŠNAKOV, Petr; BRABEC, Vladimír. Major Zeman : Jak
to vidím dnes. Brno: Nakladatelství Knihcentrum, 1999. s. 85.
17
Hon na lišku, s. 10.
18
Tamtéž, s. 38.
19
Tamtéž, s. 54.
20
Tamtéž, s. 60.
21
Tamtéž, s. 15.
22
Tamtéž, s. 35
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rozpaky, poté co jí a Zemanovi nechal Karel Mutl zahrát posměšné sólo, ale snaží se oba
zápasící muže od sebe odtrhnout. Ukazuje tak mnohem vyzrálejší charakter.
Ačkoliv se filmová verze snaží pracovat s argumenty více skrytě, ideologicky
nejzajímavější a zároveň nejproblematičtější moment Zemanova přiklonění se na stranu
dělníků ponechává. Zeman se v danou chvíli staví proti platným zákonům, na jejichž
dodržování má sám dohlížet. Obě verze touto scénou jasně vyjadřují, že komunistická
„pravda“ stojí nad zákonem. Zemanův čin se tak v menším měřítku stává analogií únorového
převzetí moci.
Televizní zpracování první z Procházkových povídek je z hlediska syžetů a motivů
v podstatě totožné s literární předlohou. Jedinou výraznější úpravou, dotýkající se děje, je
vynechání pasáže, ve které Zeman překazí poručíku Žitnému dopadení Pavla Bláhy
v domnění, že právě Žitný je nebezpečným zločincem. Nelogicky pojatá scéna23 však není
nahrazena scénou o nic logičtější.24 Ta nově vytvořená však alespoň jasně demonstruje hlavní
tendenci filmového zpracování a tou je snaha o zdynamičtění děje. Bártíkovo a Zemanovo
vyražení okna, vniknutí do vily a následné ohrožování Žitného samopaly působí mnohem
svižněji, než Zemanovo zajetí Žitného a následný „statický“ rozhovor.25 K posílení dějové
linie dochází, kromě zmiňovaného nahrazení, několika způsoby. Na prvním místě musíme
jmenovat redukci. Ve filmové verzi jsou s železnou pravidelností redukovány ty scény, které
neposouvají děj kupředu nebo výstižně necharakterizují postavy. (Např. Bláhovo mytí si
rukou po brutálním výslechu zajatce ve filmu zůstává, protože podtrhuje Bláhovu lhostejnost
k ostatním.) Podle stejného klíče je zacházeno i s jednotlivými replikami a dialogy. Vlivem
redukce je vliv na vývoj událostí přiřčen jen hlavním postavám.26 Zdynamičtění děje
napomáhá i vkládání jednotlivých scén do sebe. (Scéna mysliveckého bálu je rozdělena
krátkým výjevem z výslechu zajatce; scéna před továrnou záběrem na Žitného sledujícího
Bláhu.)
Snaha o jasnější, sevřenější vyjádření je dalším znakem televizního zpracování.
Zdařile ji ilustruje např. Zemanova replika: „Tak říkáš – konec zlatejm časům“, kterou
pronáší po Bártíkově popisu nového velitele. V knižní verzi oproti tomu Zeman prohlašuje:
„Ono ho to přejde. Za tejden ho tahle ospalá díra udolá a začne se starat jako Vydra, kde je

23

Pavel Bláha nechává Zemana s Žitným o samotě a ten mu samozřejmě vyjevuje svou pravou totožnost.
Bártík a Zeman, pátrající po ilegální vysílačce, vnikají do Čadkovy vily, ve které Žitný odposlouchává
Bláhovo vysílání z boudy u letiště. Proč Bártík i Zeman zamířili do vily, a ne na letiště, zůstává neobjasněno.
25
Neznámý však tiše procedil mezi zuby: „Troubo! Sundej mi ty náramky! Rychle! Vždyť je to zrádce!“ Zeman
na něj vyjeveně, nedůvěřivě vyvalil oči, nic nechápal. (Hon na lišku, s. 59).
26
Agent Max je na letišti obklíčen vojáky vedenými Žitným a Zemanem, v knižní verzi ho dopadá bývalý velitel
Vydra, který se na letiště dostává náhodou při obchůzce své staré četnické stezky.
24
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jaká zabijačka a kde hrajou taroky. Nakonec z něj bude taky docela obyčejnej, slušnej okresní
hejtman, uvidíš…“27 Zaměření se na větší pregnantnost se však netýká jen dialogů, ale i
samotných charakteristik postav.
Ve filmové verzi dochází k striktní depoetizaci. Depoetizované jsou nejen dialogy
(např. pasáž, ve které se Bártík vyznává ze své radistické vášně je ve filmu zkrácena o větu:
„… a když dáváš velkej pozor, můžeš slyšet šeptat i hvězdy…“),28 ale i prostředí.29 Filmová
verze se zároveň vyhýbá přílišné patetičnosti.30 Film sjednocuje rozkolísané užívání
spisovného a nespisovného jazyka knižní verze. Zároveň se přiklání na stranu mnohem
expresivnějšího vyjádření.31 Expresivnější výrazy samozřejmě přispívají k oživení děje,
zároveň slouží jako další identifikátory charakterů postav (ne náhodou se nejvulgárněji
vyjadřují ty nejzápornější postavy – Kristek, Čadek a Bláha).

27

Hon na lišku, s. 15.
Tamtéž, s. 36.
29
Zatímco ve filmu je v pozadí Bártíkova a Zemanova vstupu do budovy okresního oddělení slyšet maximálně
hluk projíždějících aut, v povídce někde za jejich zády skanuly jako teplé, zlaté krůpěje poslední tlumené tóny
bálové křídlovky. (Hon na lišku, s. 15).
30
Věta, kterou se Zeman přidává na stranu dělníků, tak nezní: „Tenhle rudej prapor, pane předsedo, je prapor
mýho táty. Proti tomu já nikdy nemohu jít.“ (Hon na lišku, s. 55), ale „Doporučoval bych vám, abyste se klidně
rozešli.“; Žitný při pohledu na odlétajícího Bláhu nedeklamuje: „Tak a konec dobrodružství, soudruzi! Teď nás
čeká všecky jiná, ne tak romantická, ale o to těžší a odpovědnější práce“ (Hon na lišku, s. 62), ale prostě
Zemanovi říká: „Najdeme ho. Neboj se.“
31
„Vemte si ho do prádla, Zeman!“ na místo: „Tak si ho odveďte, Zeman, když jste si ho chytil.“ (Hon na lišku,
s. 19); „Touhle bouchačkou ti ustřelím uši, nos a kus toho tvýho blbýho ksichtu…“ nahrazuje: „Touhle
bouchačkou ti ustřelím uši, nos a půl tváře…“ (Hon na lišku, s. 28).
28
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4. Vrah se skrývá v poli (1953)
A vesnice šla za ní mlčky, bez odporu a už bez zbytečných řečí začala svádět dobytek ke společnému
ustájení.32

Léto roku 1953. V Plánici a okolí hoří. Zeman přijíždí vyšetřovat nejen požár, ale i podezřelého
udavače. Postřílení komunistických funkcionářů západními agenty pohne vesnicí natolik, že
souhlasí se společným ustájením dobytka.

Základní ideologický argument obou verzí je stejný: Kolektivizace je lidu prospěšná,
boj proti ní je veden vrahy a zločinci podporovanými západními mocnostmi. Film, který
nemůže využívat hodnotících vypravěčských vstupů,33 přistupuje opět k lapidárnějšímu
vystižení kladné a záporné postavy. Jestliže v Honu na lišku charakterové rozlišení literární
předlohy pouze zostřoval, v tomto případě mění jednotlivé vyznění postav výrazněji.
Například postava faráře je pojímána mnohem negativněji,34 vzpomínka Blanky Svobodové
na dětství vyznívá sice pro faráře stále příznivě, přesvědčení o jeho kladných povahových
rysech však už z Blančiných úst nezaznívá.35 Posunuté hodnocení se nedotklo jen postavy
faráře, ale i Emana Zahradníka. Vesnický povaleč a posměváček je ve filmu připraven o svůj
jediný okamžik osobní statečnosti - Eman, dozvídající se od Matyse o smrti milovaného pana
řídícího, ukazuje milicím dobrovolně, bez ohledu na nebezpečí, které mu hrozí, cestu
k vrahům funkcionářů. Filmová scéna, ve které Eman vyzrazuje úkryt vrahů až poté, co je
napaden hajným Bosákem, nevyznívá zdaleka tak pozitivně. Eman nepůsobí jako člověk
napomáhající spravedlnosti, ale pouze jako ten, kdo si snaží zachránit zdravou kůži. Určitá
tragika Emanova života je potlačena na úkor grotesknosti. Tendence vyostřit jednotlivé
charaktery postav se samozřejmě uplatňuje i v tomto díle. Bosák a Beneš se např. nerozpakují
ve strachu z vyzrazení zabít i Emana. V knižní verzi ho naopak prosí, aby odlákal pozornost
milicí. Kladnějšího zobrazení se již tradičně dostalo Zemanovi. Až milostná scéna
venkovního posezení Zemana a Blanky na lavičce36 je ve filmu převedena ve značně
odtažitější rozhovor, při kterém oba stojí a o držení se za ruce nemůže být samozřejmě ani
32

Hon na lišku, s. 123.
Byl to čas tvrdých třídních srážek a do budovatelských písniček občas disharmonicky zaznívala střelba, tekla
krev. Byl to čas agentů-střelců a agentů-chodců, oněch hazardních hráčů, kteří k nám za nocí jako netopýři
přilétali přes západní hranici s blouznivým hráčským snem: vsadit na slabšího z toho spřežení, na onoho
váhajícího, vzdorujícího mezka, otočit vůz zpět a vyhrát. (Hon na lišku, s. 72).
34
Rozdíl v pojetí obou verzí vystoupí ještě nápadněji při srovnání Hrdelní pře a Štvanice.
35
„Je to dobrý člověk, Honzo. Laskavý. Lepší než leckdo jiný odtud ze vsi.“ (Hon na lišku, s. 78-79).
36
Zeman cítil, jak podléhá kouzlu té noci, cítil blízkost jejího těla, položil dlaň nesměle vedle její na drsné dřevo
lavice, cítil, jak jsou jeho prsty jako magnetem přitahovány k prstům jejím, až je najednou našly… (Hon na lišku,
s. 79).
33
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řeč. Tělesnost je Zemanovi cizí a jakýkoliv náznak milostného vzplanutí k ženě kamaráda
nepřípustný. Stejně nepřípustná je ale pro Zemana i jakákoliv agrese, ve filmové verzi
bychom proto marně hledali následující výjev: Zeman ztratil nervy, chytil ho za loket, drsněji
jím zatřásl, až se farář zapotácel.37 Snaha ukázat komunisty (a tím samozřejmě i stranu) jen
v tom nejlepším světle, jde natolik daleko, že je ve filmu upravena příčina smrti dítěte
Mutlových. V knižní verzi mluví Svoboda o tom, že v den porodu byl Karel Mutl, tak jako
vždycky, na schůzi. Přivolaný lékař přišel už pozdě, dítě se narodilo mrtvé, pravděpodobně se
nalokalo plodové vody. Filmová verze je však odlišná. Dítě se narodilo mrtvé, později vyšlo
najevo, že v rodině Mutlových to nebyl první případ. Důležitým posunem je důvod Blančiny
hořkosti vůči Karlovi. Zatímco v prvním případě se, ač tato skutečnost není explicitně
vyjádřena, hněvá na Karlovo věčné schůzování, které způsobilo, že s ní nebyl ve chvíli
porodu, v tom druhém je na vině pouze genetika. Byť jen náznak, že by soudružská aktivita
vyvolávala konflikty v rodině, je ve filmu zcela potlačen.
Stejně jako v Honu na lišku se ani v televizním zpracování povídky Vrah se skrývá
v poli nevyskytují výraznější změny motivů a syžetů. Za zásadnější změnu lze považovat snad
jen potlačení vztahu pana řídícího a faráře. Důvody vedoucí k tomuto kroku jsou zřejmé. Jak
už jsme konstatovali výše, seriál inklinuje k pregnantnějšímu rozlišování postav kladných a
záporných. Přátelství soudruha a udavače komunistů je z tohoto pohledu nepřijatelné.
Poetické a lyrizující pasáže literárního vyprávění jsou opět redukovány.38 V jednom
případě však naopak filmová verze k poetickému vyjádření sahá. Přesvědčení starého
Svobody o tom, že by stačilo, aby Karel řekl Blance, že ji má hrozně rád, je nahrazeno daleko
vzletnějším: „A přece by stačilo tak málo. Aby ji vzal do náruče, zmáčkl ji, až by v ní srdce
zatikalo jako vrabec.“ Replika se svou formou zcela vymyká obecně platící tendenci filmu
uchylovat se k vyjádřením civilnějším a působí v jinak střízlivě vedeném rozhovoru násilně.
Ve filmu se neobjevují nejen pasáže lyrizující, ale ani ty, které odkazují k některému
z literárních děl či k umění obecně.39 V televizní verzi proto chybí scéna, ve které Eman
Matysovi odpovídá Jánošíkovým: „Ak ste si ma uvarili, tak si ma aj sjedzte.“40
V neposlední řadě se film opět snaží vyhnout přílišnému patosu, sentimentu a frázím.
Patetické dialogy, které se vyskytují v povídce a které se ve většině případů týkají politické

37

Hon na lišku, s. 120.
Ve filmu tak chybí např. Zemanova vzletná slova o propukajících požárech: „Už měsíc obchází červený
kohout tuhle ves.“ (Hon na lišku, s. 75).
39
Tato tendence bude obzvlášť patrná v dílech Klauni a Štvanice.
40
Hon na lišku, s. 109.
38
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situace, jsou redukovány.41 Přílišnému sentimentu se film brání redukcí dialogů. (Blančino
vyznání Karlovi je tak značně zkrácené, chybí v něm např. věta: „Vždyť v životě má jediná
věc smysl… že se máme, že ještě žijeme, že jsme.“),42 ale i pozměňováním scén. (Blanka si
nedává zkrvavenou Karlovu hlavu do klína, nelíbá ho na rty, pouze k němu přikleká a pootáčí
k sobě jeho tvář.)
Redukce zůstává hlavním postupem zvýšení dějového napětí, film však přichází i
s dalšími postupy.43
Alena Fialová ve své práci týkající se podoby zemanovských dílů s tématikou tzv.
Pražského jara konstatuje, že jednou z hlavních příčin rozdílů knižní a seriálové verze je
Procházkova snaha vystavět v knize jednotný model událostí.44 Tato snaha, i když v daleko
menší míře než u dílů s tématikou osmašedesátého roku, se projevuje i v povídce Vrah se
skrývá v poli. Konkrétně přiřčením role západního agenta kapitánu Kristkovi. Z hlediska
propojení s předcházející povídkou jde o skutek zcela pochopitelný. Návrat Kristka, jeho
vzpomínání na roky, které po útěku z Československa strávil ve výcvikových táborech
západních mocností, jeho nenávist a hysterie završují jeho charakteristiku z povídky Hon na
lišku. Kristkova partie, rozehraná právě v „Honu“, se v další povídce uzavírá. Z pohledu
televizního seriálu je však Kristkova přítomnost redundantní. Časová vzdálenost obou dílů je
značná a svět Třiceti případů majora Zemana je zaplněn příliš mnoha epizodními rolemi, než
aby návrat Kristka znamenal výraznější přínos. Z tohoto důvodu jsou všechny Kristkovy
repliky přiznány osobě agenta, jehož pravá totožnost nám v seriálové verzi zůstává skryta. Při
postižení jeho minulosti přináší film jednu malou, ale o to více zarážející změnu repliky. Při
vzpomínání neznámý neoznačuje svého velitele z výcvikového tábora jako „zupáka“, ale jako
„žiďáka“. Tento výraz získává v kombinaci s nadávkou „halbmensch“, kterou prý velitel své
cvičence rád častoval, zcela nový, umocněný význam.

41

Zeman tak nemá příležitost pronést: „A taky víme, že boj o socialismus je mnohem tvrdší a krutější, než si
myslíte.“ ( Hon na lišku, s. 75); Mutl potvrdit, že „fronta je teď tady.“ (Hon na lišku, s. 118); Žitnému je
odepřeno jeho závěrečné povzbuzení: „Bude to ještě tvrdá bitva, Honzo, než vyhrajem šťastnej, klidnej život pro
tuhle pěknou zem!“ (Hon na lišku, s. 124).
42
Hon na lišku, s. 112.
43
Jako příklad může posloužit odmaskovávání vrahů. Zatímco v knižní verzi proběhne naráz, v té filmové si
masku strhává jen myslivec Bosák, identitu dalšího střelce, hostinského Beneše, se dozvídáme až v následující
scéně.
44
FIALOVÁ, A. Poslední krize majora Zemana : Televizní a knižní podoba případů majora Zemana s tématikou
tzv. Pražského jara. In James Bond a major Zeman. Edit. Petr Bílek. Litomyšl : Paseka, 2007, s. 94.
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5. Konec osamělého střelce/Konec velké šance (1956)
Doba střelců dávno skončila. Musíme se jim teď dostávat pod kůži jinak.
(Hackl)

Éra střelců končí. Bláha je dopaden, před smrtí však ještě stihne zastřelit Zemanovu ženu Lídu.
Na scéně se objevují noví, nebezpeční protivníci v čele s Arnoldem Hacklem.

Vnějším důvodem rozdílnosti obou verzí byla pravděpodobně vzrůstající snaha
režiséra Sequense zasahovat do připravovaných scénářů. Na tuto skutečnost upozorňuje ve
své knize Daniel Růžička.45 Z dochovaných dokumentů však vyplývá, že Procházka byl
s natočeným dílem alespoň po ideologické stránce srozuměn.46 Seriálová i literární verze se
také v základním ideologickém argumentu shoduje: Západní mocnosti nevzdávají svůj boj a
hledají nové cesty, jak ohrozit socialismus v Československu. V díle Konec velké šance se
setkáváme s novým prvkem, hlasem, který nás uvádí do děje.47 Dost dobře nedokážeme tento
hlas označit za hlas vypravěče.48 Komentář, který nám hlas přináší, nepůsobí jako organický
prvek celku. Je příliš frázovitý a významově vyprázdněný.49 Svým odkazováním na
vyvrcholení filmu50 vytváří rušivou trhlinu mezi úvodními titulky a první scénou filmu
(nemocný Bláha nastupuje do Hacklova auta). Snad by se dal označit za hlas konferenciéra,
tedy toho, který představení uvádí, ale sám se na něm nepodílí, neorganizuje jej. Každopádně
přináší úvodní komentář novou možnost ideologického působení.

45

První vážnější spor se mezi oběma tvůrci rozhořel při přípravě druhé desítky v průběhu roku 1975, a to kvůli
autorství literárních scénářů a honorářů za ně. […] Odevzdané scénáře přestávaly Sequensově představě
vyhovovat. Jejich autoři sice ve snaze režisérovi vyhovět texty podle jeho přání a připomínek přepisovali, ale
Sequens si poté jejich scénáře upravoval po svém. RŮŽIČKA, D. Major Zeman : Propaganda, nebo krimi?.
Praha : Práh, 2005, s. 29.
46
Citujeme z dramaturgického hodnocení: Myslím, že i tento díl je realizován úspěšně a dobře – je velmi účinný
zejména ve svém politickém vyznění, signalizuje změnu taktiky našich nepřátel: přechod od hrubé k ideologické
diverzi – a působivě zachycuje i životní osudy Zemanovy: smrt jeho ženy Lídy. Zdá se mi však, že bude
rozumnější přenést váhu reprezentace STB z Hradce na mjr. Žitného, který v interpretaci s. Němce roste ve
významnější postavu, než je Hradec. (APF ČT). Zde cit. podle RŮŽIČKA, D. Major Zeman : Propaganda,
nebo krimi?. Praha : Práh, 2005, s. 166.
47
Autorem úvodních komentářů byl sám režisér Sequens, vytvořil je pro díly 11 – 20. Komentáře namluvil
známý konferenciér Milan Friedl.
48
S. Chatman pokládá hlas vypravěče za jeden z možných přínosů filmového vypravěče. Toho definuje jako:
všudypřítomného činitele, který předvádí. CHATMAN, S. Dohodnuté termíny. Rétorika narativu ve fikci a filmu.
Olomouc: UP, 2000, s. 132.
49
Umírali lidé, zadoutnalo, požár byl však zdolán dříve, než mohl vzplanout zcela a zachvátit sousední dům. […]
Velké hazardní šance rozjely závod o život a o smrt.
50
Tam, na tichém ostrově uprostřed Prahy mezi mohutnými stromy a padajícím listím, vyvrcholila jedna z nich.
Stalo se to 18. října v padesátém sedmém roce pět minut před šestou hodinou. Jedná se o zřetelný odkaz na
Lídinu smrt.
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Již v předcházející kapitole jsme si povšimli toho, že film i povídka přicházejí
s odlišnou podobou modelu událostí. Mnoho rozdílů mezi oběma verzemi tak nyní vzniklo jen
logickým vyústěním předcházejících povídek a dílů.51 Stále více se však v odlišnostech
projevuje rozdílné chápání zobrazovaného světa, jednotlivých postav i jejich vztahů.
V povídce například není Zeman imunní vůči všem pokušením a lákadlům.52 Zemanova náhlá
podrážděnost vyvolává podezření jeho ženy Lídy. Přesvědčení, že se Zeman schází s jinou
ženou, přivádí Lídu až na místo finálního střetnutí Bláhy s Bezpečností. Pro film je ale
nepřijatelné, aby hybatelem událostí byly Lídina žárlivost a Zemanova náhlá uzavřenost,
protože, jak už jsme dokazovali v předcházejících kapitolách, filmová verze zřetelně inklinuje
k jednoznačnějšímu zobrazení Zemana.53 Navázáním kontaktů s Hankou Bízovou není proto
pověřen Zeman, ale Hradec.54 Vztahu Hradce a Hanky žádné závazky nebrání (alespoň ze
strany Hradce ne). Zatímco Zemanova věrnost ženě musí být absolutní, Hančino „podvádění“
Hackla žádnými negativními konotacemi doprovázeno není.55 Z hlediska ideologie tak film
vysílá, stejně jako v případě Zemanova porušení zákona v díle Hon na lišku, jasný signál - při
obraně socialismu je přípustné použití všech prostředků vedoucích k vítězství nad západními
agresory.
Kvůli odlišnému pojetí fikčního světa majora Zemana se změnila i dynamika vztahů
jednotlivých postav. O vztahu Zemana a Lídy jsme se zmiňovali v předcházejícím odstavci.
Stačí tedy jen dodat, že filmová verze potvrzuje obraz láskyplného, zcela ideálního,
manželství, budovaný již v předcházejících dílech. Rozdílně je v obou verzích pojat vztah
Bláhy a Hackla. Zatímco v povídce jde o staré spolupracovníky, jejichž vztah je dosvědčen i
vzájemným tykáním, ve filmu se jedná o dva navzájem si cizí agenty, které svedla dohromady
jen potřeba jednoho z nich. Hackl v povídce nad Bláhou od začátku dominuje, jedná s ním
51

V retrospektivní pasáži povídky se např. dozvídáme, že se Bláha vrátil do republiky až na jaře roku 1956 a
sám kontaktoval Čadkovi. Čadek šel jeho příjezd nahlásit Zemanovi, Bláha ale i s Čadkovou ženou uprchl dříve,
než ho policie stihla zatknout. Inka Čadková je o tři měsíce později nalezena mrtvá. Díl Konec velké šance však
navazuje na díly předcházející, ve kterých Bláha vystupoval. V Lodi do Hamburku zjišťujeme, že Bláha tajně
připlul do Československa již v roce 1952. Křížová cesta ukazuje Bláhův úkryt v klášteře v roce 1954. A
konečně díl Kleště představuje Bláhu již po plastické operaci v roce 1955. V Karlových Varech se náhodně
setkává s Inkou Čadkovou, která ho vydírá. Na konci dílu je Inka nalezená mrtvá (zavražděná primářem
Honsem). Kvůli svému návratu do Československa již v roce 52 neměl také Bláha dostatek času na seznámení
se s Hankou Bízovou ve Frankfurtu.
52
Hanka mu však položila svou dlaň na ruku, jen tak trochu, opravdu jen trošičku ho pohladila, až Zeman
překvapením strnul, a tiše řekla: „Ba ne, já to myslela vážně. Vy jste opravdu hrozně prima!“. A řekla to tak, že
se Zemanovi poněkud zastavil dech. (Hon na lišku, s. 162).
53
I v povídce však působí celá zápletka nepřesvědčivě. Lída se rozhoduje vydat do Císařské uličky na základě
informací, které Hradec po telefonu přejímá od Zemana: „Ano, píšu si… Jiřina Králová… Císařská sedm… Ano,
oznámím to Kalinovi… Samozřejmě, pošlu ti hotovost…“ (Hon na lišku, s. 180). Je těžko uvěřitelné, že z daného
úryvku Lída usuzuje, že Zeman Hradci diktuje adresu své známosti.
54
Scény rodinného života Zemana jsou tímto rozhodnutím z filmové verze vynechány, o to více prostoru
dostávají pracovní porady Kaliny, Žitného, Hradce a Zemana.
55
Hanka bude navíc Hackla v budoucnu podvádět v zájmu republiky.
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suverénně nadřazeným způsobem.56 Oproti tomu Hacklovo první setkání s Bláhou ve filmu
jednoznačně řídí Bláha.57 I když zdravotní podmínky Bláhy jsou v obou verzích totožné, je
těžce nachlazený s vysokou horečkou, v povídce Bláha škemrá o přístřeší a jídlo, ve filmu
úkryt vyžaduje. Vztah Hackla a Bláhy prochází proměnou až při závěrečném setkání.
Nadřazenost Hackla nad Bláhou metaforicky znázorňuje nový způsob destruujícího působení
západu – éra střelců končí, etapa ideologického naleptávání zevnitř začíná. Obraz změny se
dovršuje Bláhovou smrtí. Tím se dostáváme k dalšímu pozměněnému vztahu, vztahu Bláhy a
Zemana. Bláha v obou verzích příběhu na Zemana vystřelí, v té povídkové však za jeho
výstřelem stojí chladný kalkul. Bláha se snaží vyvolat paniku a získat čas. Ve filmu je Bláha
motivován nenávistí. Zeman pro něj představuje natolik silný symbol vlastní prohry,58 že je
pro jeho smrt ochotný riskovat i bezpečný útěk z Československa. Zlo vyzývá Dobro na
souboj a po zásluze prohrává.59 Vztah Zemana a Hanky Bízové byl přes všechno, co bylo
řečeno výše, především vztahem pracovním. Vztah Hradce a Hanky se však velice rychle
přesunul do intimnější polohy. Tento rozdíl vyplývá i z důvodů, které oba muže vede k tomu,
že Hance důvěřují. Zatímco Zeman spoléhá na Hanku na základě komunistického rodinného
zázemí,60 Hradec na základě vzájemných sympatií.61 Funkci Hradce v seriálu dobře vystihli
Blanka a Kamil Činátlovi ve svém článku Major Zeman – rudý gentelman.62 Film těží z jeho
postavy maximum. Hradcova image „playboye“, jeho úspěchy u žen jsou soustavně
připomínány.63 Snaha zobrazit komunistu jako přitažlivého svůdce žen je motivací většiny
filmových dialogů Hradce a Kaliny.64 Rozhovory mají jediný účel - opětovně potvrdit
Hradcovu tělesnost. Z hlediska fungování „reálného světa“ jsou zcela nesmyslné. Těžko
56

„Ve chvíli nejvyšší nouze…“ „Neznám takovou chvíli,“ přerušil ho chladně Hackl, „u dobrého agenta!“ […]
„Nic jsi nepochopil. Jdi a už se tu neobjevuj. Patříš do starého železa.“ (Hon na lišku, s. 130).
57
„Ale nevyhodíte. Nebudete riskovat. Stačí anonymní echo policii a vaše bělounká hříva začne náramně
černat.“
58
Hackl potvrzuje Zemanovo výjimečné postavení, když Bláhovi na setkání u řeky říká: „Taky jsem se na něj
informoval, Je to jeden z nejschopnějších policistů tohoto státu. Vypadáte, jako byste měl z něho strach.“
59
Závěrečné střetnutí Zemana a Bláhy je natolik ideologicky motivovaným momentem, že se ho tvůrci filmové
verze nevzdali, i přes zjevnou nelogičnost Bláhova počínání.
60
„Já vím,“ řekl klidně Zeman, „je to člen strany. A vaše maminka taky.“ „Vy to víte?“ „Všecko jsem si o vás
zjistil, než jsem za vámi šel. A proto taky s vámi mluvím takhle otevřeně.“ (Hon na lišku, s. 155).
61
„Hele, hele, nikoho nebalamutí. No, ručím za ni.“ […] „Hanka by mi nelhala.“
62
Hradec vystupuje jako Zemanovo protikladné, komplementární alter ego. Zosobňuje-li Zeman pasivitu,
průměrnost, neohrabanost, asexualitu, Jirka Hradec vystupuje jako český James Bond. Jediný Hradec vnáší do
příběhu určitou eleganci, akčnost (honičky, rvačky, přestřelky, špionážní hry) a tělesnost… ČINÁTL, K.;
ČINÁTLOVÁ, B. Zeman – rudý gentleman. In James Bond a major Zeman. Edit. Petr Bílek. Litomyšl: Paseka,
2007, s. 52.
63
Ptá-li se Žitný při promítání diapozitivů na Hanku otázkou: „Tahle osoba je kdo?“, odpovídá mu Hradec
briskně: „To není osoba, ale kus.“
64
Kalina: „A tvůj osobní názor na ni?“ – Hradec: „Jako můj osobní. No, řekl bych pozitivní. Tedy velice
pozitivní, je to ohromná holka, soudruhu.“ – Kalina: „No, to mě těší, že to říkáš zrovna ty. Považujeme tě tady
všichni za znalce. No, v určité specializaci. Je ti to známo?“ – Hradec: „Ano.“ – Kalina: „Ale přece jenom mně
připrav ty materiály. Mám s Bízovou jisté úmysly. No, ovšem poněkud jiné než ty.“
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můžeme uvěřit, že by se nadřízený, který přemýšlí o tak důležitém kroku, jakým je
naverbování nové agentky, spokojil namísto hlášení pouze s obdivnými výkřiky podřízeného.
Při výčtu rozdílů obou verzí nesmíme zapomenout na posuny v charakteristikách
postav. Některých jsme se již dotkli v předcházejících odstavcích (Zeman, Lída, Hackl,
Bláha), postavou, která si ale prošla nejzásadnější proměnou, je Jiřina Králová. Povídka a film
se neshodují ani ve vykreslení jejího předcházejícího života, ani povahových vlastností.
Zatímco v povídce je Jiřina Králová starou pannou, bývalou partyzánkou, která oplývá osobní
statečností a rozvahou, film ji zobrazuje jako rozvedenou ženu se sklonem k hysterii a
majetnictví. Seriál, který musí, pro dosažení požadovaného ideologického účinku, učinit
divákovi zobrazovaný svět absolutně srozumitelným, vytváří z Jiřiny Králové typ – figuru
běžné opuštěné čtyřicátnice, která v Bláhovi cítí svou poslední šanci na život.
Jednou z důležitých významotvorných složek filmu je hudba. V případě Konce velké
šance především píseň Kolotoč hráčů.65 Poprvé zaznívá v baru při tanci Hradce a Hanky
Bízové. Svým textem podtrhuje jedinečnost jejich postavení v rámci zobrazeného fikčního
světa. Právě oni jsou těmi hráči, kteří žijí na hraně, nosí masku a ve špionážních hrách riskují
i vlastní život – to vše pro obranu republiky a socialismu. Podruhé píseň slyšíme
z gramofonové desky v bytě Jiřiny Králové. Když Pavel Bláha vypnutím gramofonu přerušuje
píseň, můžeme toto gesto chápat jako symbol jeho konce. I on byl hráčem „velký šance“, jeho
doba však již minula, pravidla hry se změnily. Naposledy se píseň ozývá z rádia v kabině
dánského tiráku, který převáží ukrytého Hackla a Hanku. Symbolicky tak vyprovází nového,
nebezpečného hráče na útěku z Československa. Hackl zatím drží pevně v rukou všechny
karty, píseň však podtrhuje potupnou roli uprchlíka, ve které opouští Československo, a
symbolicky předznamenává jeho pád. Jedinými skutečnými hráči tak zůstávají Hradec a
Hanka. Příznačné je, že oni jediní slyší kapelu zpívat píseň naživo, Bláha z gramofonové
desky, Hackl z rádia. Jen Hradec a Hanka zůstávají ve velké špionážní hře přes všechny
masky opravdoví a autentičtí, jejich západní soupeře charakterizuje jen nápodoba a faleš.
Pro mnohé diváky zůstává otevřenou otázkou čas a způsob naverbování Hanky
Bízové jako agentky Státní bezpečnosti.66 Tato otázka je zajímavá i z pohledu rozdílného
přístupu filmové a povídkové verze. Z povídky jasně vyplývá, že Hanka Bízová byla
65

Kolotoč hráčů na zlatejch koních obtáčí svět jak lesklej fáč. Kolotoč hráčů dnes jako loni dává ti možnost být
šance hráč. Správnej hráč musí udržet kartu a musí poznat, kdy má dát mat. Vyběhnout přesně na signál startu a
nedát znát, když z koně spad. Jede se závod velký šance, jede se dostih o ceny. Jede se v rytmu elegance a
pravidla jsou neměnný. Jede se závod velký šance, jede se závod o život. Bez pravidla a elegance, platí jen čehý
nikdy hot. Správnej hráč musí udržet kartu a musí poznat, kdy má dát mat. Vyběhnout přesně na signál startu a
nedát znát, když z koně spad.
66
Např. na diskuzním fóru webových stránek www.majorzeman.eu probíhá na dané téma bouřlivá diskuze, která
přináší hned několik možných závěrů.
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agentkou od samého počátku vztahu s Hacklem, systematicky připravovanou na špionáž
v zahraničí.67 Film oproti tomu přichází z verzí, která by se jistě dala přiložit do složky
„prohřešky proti fungování reálného světa.“ Hanka je totiž s největší pravděpodobností
naverbována až v průběhu pátrání po Pavlu Bláhovi (viz Kalinovo vyžádání si Hančiných
materiálů). Nezbytnými instrukcemi a krycí historkou, která popožene Hackla k odjezdu ze
země, ji Kalina vybavuje až po postřelení Lídy, v krátkém časovém úseku mezi smrtí Bláhy a
Hacklovým útěkem. Povídka sice principy fungování reálného světa respektuje, staví se však
proti pravidlům vlastního fikčního světa. Kalina odmítá Zemana zasvětit do všech aspektů
připravovaného plánu na dosažení Bláhy a Hackla (odepírá mu znalost dvojí identity Hanky
Bízové).68 Tímto krokem však popírá jeden ze základních kamenů budovaného fikčního světa
– absolutní důvěru, která panuje mezi Zemanem a Kalinou a která převažuje nad služební
hierarchii i postupem. „Prohřešky“ obou verzí mají společného jmenovatele, je jím snaha o
vybudování napětí, posílení dějové linie.

67

„Nerozmyslela si to?“ „Ne, je statečná. A dva roky už ji připravujeme.“ Kalina se těžce rozhodoval: „A
uvědomuje si dobře, do čeho tam jde? Tam jí nemůžeme pomoci, bude sama. Když ji odhalí, mohou ji zabít nebo
zavřít do konce života…“ „Ano, počítá s tím,“ řekl Žitný. (Hon na lišku, s. 182).
68
„Někdy se nemůže říct všechno ani nejbližším a nejspolehlivějším kamarádům, Honzo! To není nedůvěra, to je
nutnost, pochop to!“ (Hon na lišku, s. 144).
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6. Bílé linky (1961)
„Chtějí nám prostě nasadit trojského koně do republiky“
(Žitný)69

Agent Stardust, Hanka Bízová, předává centrále informaci o tajných seznamech operace White
Lines, ukrytých v Hacklově trezoru. Zeman a Hradec přijíždí do Berlína, aby se jich zmocnili.

Z dochovaných dokumentů70 vyplývá, že spory o výslednou podobu seriálu se dále
vyostřovaly. Kritické připomínky k Sequensem upravené podobě scénáře Bílých linek měli
jak Jiří Procházka, tak Milena Balašová, náměstkyně ředitele Československé televize. Každý
z nich však nahlížel na upravený scénář jiným měřítkem - Balašová morálkou, Procházka
ideologií. Balašová tak hlavní problémy dílu spatřuje v příliš naturalistickém ztvárnění rvaček
a svlékacích scén. Problematická je dle ní i postava Hanky, která pracuje jako rozvědčík
v záp. Berlíně a kryje se tím, že je milenkou jednoho velkého gaunera a vystupuje při
svlékacích scénách. Oproti tomu Procházka se nejvíce brání významovému posun celého dílu.
(Z toho, co píše s. Sequens, se stále vytrácí politika [i Zeman a bezpečnostní složky] a jsou
z toho povídky o gansterech, ne kronika třiceti let třídních bojů v naší vlasti. „Bílé linky“ ani
„Modrá světla“ v té podobě, jak ji předložil s. Sequens, nepodepíši.) Pozice režiséra Sequense
byla však natolik silná, že svou podobu scénáře přes protesty prosadil.
Vnějším faktorem ovlivňujícím výslednou podobu scénáře mohla být i očekávaná
distribuce seriálu do Německé demokratické republiky. Jeden z ideologických argumentů,
shodně předávaných oběma verzemi, zní: Postavení berlínské zdi bylo vynucenou obranou
proti agresi západních mocností. Ve filmu však chybí pasáž, která tento argument explicitně
vyjadřuje.71 Je možné, že tvůrci filmové verze, s vědomím budoucího uvedení seriálu ve
východním Německu, záměrně vynechali jakékoliv explicitní narážky, týkající se pro Němce
tak citlivého tématu, jakým byla Berlínská zeď.72
69

PROCHÁZKA, Jiří. Hrdelní pře : Další čtyři případy majora Zemana. Praha : Československý spisovatel,
1978. s. 31.
70
Dopis Mileny Balašové, náměstkyně ředitele Československé televize, šéfredaktorovi ÚRABB s ručně
připsaným vyjádřením Jiřího Procházky. RŮŽIČKA, D. Major Zeman : Propaganda, nebo krimi?. Praha: Práh,
2005, s. 169.
71
„Jenomže s vámi jim to půjde hůř,“ usmál se Wilde, „ Praha není Berlín. U vás nejde to, co zatím jde ještě
tady: volně přecházet z Východu na Západ, rozvracet lidi morálně i ekonomicky, přeplácet je, ideologicky na ně
působit.“ Zeman bystře zareagoval: „Říkal jste: zatím?“ Wilde přikývl a řekl mnohovýznamně: „Nu, snad už
brzy něco vymyslíme. Budeme to řešit. Musíme.“ (Hrdelní pře, s. 31).
72
Úvodní komentář, který popisuje Berlín roku jednašedesátého, sice o zdi, lépe řečeno o její neexistenci,
hovoří, činí tak však bez explicitních hodnotících závěrů. („Tehdy ještě nebylo ještě hranic mezi oběma půlemi
Berlína, ale krize tohoto zvláštního města vrcholila.“)
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Hlavní ideologický argument obou verzí se však samozřejmě týká českého prostředí:
Česká inteligence je programově získávána západními mocnostmi. Jak už bylo řečeno
mnohokrát, film i kniha mají odlišné možnosti ideologického působení. Literární vypravěč
zaujímá pevná stanoviska, prezentuje v komentářích jasně vymezené chápání světa. Vytváří
čtenáři čitelný svět s minimem nedourčených míst. V takto hodnotově vymezeném světě
může zaznít i kritika socialismu, aniž by ho jakkoliv narušila. Oproti tomu film, vědom si
svých omezených možností, počet protirežimních výroků redukuje. Ve filmové verzi tak
nenajdeme Salabovo odsouzení pohraničníků: „Čtou si na vachcimře kovbojky, pak jsou
z toho vyjukaný a vidí v každým pašeráka nebo špióna.“73 nebo číšníků: „On je to spíš
policajt než vrchní, ti jsou stejně všude.“74 Ve scéně v divadle se Hackl ohání svým názorem,
že marxista Brecht ukradl svou hru jinému autorovi. Jen v povídce však pokračuje: „Pan
Brecht je vůbec jako spisovatel prototyp komunisty. Co neukradne, nemá. A ještě si to – jako
správný marxista – teoreticky zdůvodní. Tyje z toho, co nevytvořil.“75 Ve filmu jsou
redukovány i ty pasáže, které odkazují na události reálného světa, které by mohly být špatně
(tedy protirežimně) interpretovány. V Salabově popisu fungování Textilany schází část o tom,
jak komunisté továrnu po osmačtyřicátém sebrali původním majitelům.
Úvodní titulky dílu opět doprovází komentář „konferenciéra“, který je stejně
bezobsažný jako v případě Konce velké šance. Místy působí jako cestopis,76 místy jako
politický traktát.77 Ve snaze o dramatičnost ignoruje geografické zákonitosti78 i faktickou
výstavbu děje79
Hlavní ideologickou zbraní filmu tak zůstává pregnantnější vymezení kladných a
záporných postav. Honza Zeman je již tradičně zbaven všech náznaků negativních vlastností.
Cíti-li se Zeman v povídce vedle Hradce bezvýznamným,80 působí ve filmu uvolněným
dojmem. V obraze „rodiny“ vedené Kalinou, postavené na sdílení společné vize a hodnot,
zaujímají Zeman a Hradec pozice bratrů. Hádka o to, kdo půjde do baru White Lines, je
73

Bílé linky, s. 14.
Tamtéž, s. 17.
75
Tamtéž, s. 52.
76
„… údolím hluboce vrytým nahnědlými, strmými skalisky až k břehům majestátního Labe“; „… na romantické
labské údolí“; „… když se vlak rozjel po rovinách za Drážďanami.“
77
„Jeho východní část, těžce se zvedající z trosek, obracela tvář k míru, ale západní, nepostrádající bohatých
finančních injekcí, doutnala ještě žhavými uhlíky studené války.“
78
„Tudy projížděli vlaky z Berlína do Prahy a v nich muži s temným posláním v roce třicátém osmém. Jejich
cílovou stanicí nebyla Praha, ale Mnichov.“
79
„A když se vlak znovu rozjel po rovinách za Drážďanami, odešel do jídelního vozu. A tam v pět hodin
odpoledne 10. dubna roku jednašedesátého začalo vlastně berlínské dobrodružství.“ „Berlínské dobrodružství“
začíná dle úvodní scény čekáním na vysílání Stardusta. Komentář sice efektně, ale zcela nesmyslně odkazuje na
Zemanovo setkání se Salabou a Holanem.
80
Zeman to pociťoval jako jeho jisté odcizení, najednou si vedle něho připadal poněkud venkovsky obyčejný,
zdálo se mu, že ho Hradec ve všem převyšuje, a snad právě proto mu s výčitkou řekl… (Hrdelní pře, s. 20).
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způsobena jejich rovnocenným postavením v rámci „rodiny“. Ačkoliv je Zeman v obou
verzích vyslán do Berlína jen jako prostředník, hájí si před „bratrem“ stejné právo na zapojení
do akce. (Hradec: „A když ti řeknu, že je to rozkaz.“ Zeman: „Poslouchej, brácho. Já mám
někdy strašnou chuť ti… tě praštit.“) Do sporu tak musí zasáhnout vnější činitel, v tomto
případě major Wilde, který v daný okamžik symbolicky nahrazuje „otce“ Kalinu či „strýce“
Žitného. I tento spor však demonstruje kladné vlastnosti Zemana – horlivost a obětavost, které
jsou ale jen v povídce explicitně spojovány s komunistickou příslušností. („To je snad
záležitost každého komunisty, Jirko. Tvoje jako moje.“)81 Absence tohoto prohlášení ve filmu
je vedena snahou o celkově civilnější vyznění Zemana i jeho spolupracovníků. Záporným
postavám film ještě zostřuje „kádrový profil“. (Fanta je bývalý „fašistický bojůvkář
z Moravy“, v povídce vystupuje jako předúnorový sociálně demokratický poslanec.) V obou
verzích vystupují i postavy, jejichž hodnotové vymezení není zcela zřetelné, jedná se zejména
o Salabu a Zbyška Broniewskiho. Salaba je ve filmu i v povídce prezentován jako humorná
figurka, vpletená do hry, které vlastně nerozumí.82 Povídka mu však oproti filmu připisuje
náznaky vlastenectví a statečnosti (zmláceného Hradce táhne ze západní strany sám, poté co
Holan ze strachu před západní policií zbaběle uteče).83 Podobně film přistupuje i k Zbyšku
Broniewskimu. Zatímco v povídce se Zbyšek dobrovolně vrhá do boje a obětuje za Hradce i
vlastní život, ve filmu dochází k jeho smrti vlastně náhodou. Motiv sebeobětování je ve
filmové verzi potlačen. Ideologický rozpor mezi postavou polského šlechtice a jeho heroickou
smrtí („To byla jediná bitva v mém životě, která měla smysl! Stálo to za to!“;84 A znělo to
jako panychida za Hančinu a Zbyškovu statečnou smrt.)85 je pro účely filmu příliš velký.
V Bílých linkách dochází poprvé k výrazným rozporům při zobrazování prostředí.
Procházkova vize západního Berlína je o poznání divočejší než její nudně působící seriálové
ztvárnění.86 Ani velká očekávání vzniklá na základě povídkového popisu baru White Lines87
se ve filmu nenaplnila. Podnik vypadá jako průměrný kabaret zaplněný většinou pány a
dámami v nejlepších letech. Místo mladých prostitutek oblečených jen do kalhotek se po
81

Hrdelní pře, s. 33.
Jako typ i hereckým ztvárněním Josefa Beka zřetelně odkazuje k Hříšným lidem Města pražského.
83
Výraznější rozdíl v pojetí postavy Salaby se projevuje v dalších dílech seriálu.
84
Hrdelní pře, s. 59.
85
Tamtéž, s. 64
86
Byl pozdní večer, kousíček od nich už zářily neóny bláznivě se veselícího západního velkoměsta, vřeštěla tam
auta, džeztrubky, saxofony, reklamy – jako na veliké, nepochopitelné matějské pouti, blikala návěstí kin a barů, v
kontrastu s temným a tichým úsekem ulice, v němž stáli, to působilo jako Inferno. (Hrdelní pře, s. 34).
87
Byla tu polotma, prosekávaná jen v rytmu „psychedelic music“ krvavými záblesky reflektorů, prodírajícími se
oblaky modrého cigaretového kouře na přehlídkové pódium. […] … protože u jejich stolu bylo jediné volné
místo v tomto jinak nevelkém prostoru, přeplněném pestrou společností obstarožních pivních tatíků, amerických
vojáků na dovolence, intelektuálů, hippies, emigrantů a pasáků ze západoberlínského podsvětí. (Hrdelní pře, s.
36).
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ulicích filmového západního Berlína potácí jeden osamělý opilec. Hradec a Hanka v povídce
při rozhovoru kráčejí uličkami Kreuzbergu, které Zbyšek sugestivně popisuje: „… Ale je to tu
dost špinavé, plné papírů, marastu, slupek… Smrdí to tu močí a po pivě… Někde je tu nějaká
knajpa, hrajou tam na harmoniku, řvou…“,88 ve filmu si povídají v moderním bistru Faun.
Tato změna prostředí má však dějotvornou funkci, prohlubuje se zde Hradcův a Hančin
nenaplněný milostný vztah, později bistro slouží jako místo plánované schůzky Hradce a
Zbyška. Filmové ztvárnění západního Berlína se vystříhává všech bizarností povídkové verze.
Snaha posílit napětí a dějovou linii s sebou často přináší nelogicky pojaté scény,
které neodpovídají pravidlům daného fikčního světa – Hradec, profesionální agent a český
James Bond, nedokáže náhle udržet tvář (Hradec se tváří vysloveně šokovaně, když na
nástupišti spatří Hanku Bízovou, v povídce dokonce vyjekne: „Ježíšikriste, Hanko!“),89
nepozná, že je sledován a focen. Nejúsměvněji pak působí scéna Hradcova a Zbyškova zajetí.
Oba muži leží na zemi a pod „bedlivým dohledem“ svých věznitelů si nerušeně vyměňují
informace o tom, u koho se nacházejí mikrosnímky.
Odlišné budování fikčního světa se projevuje v detailech (dle povídky svede Zemana
a Blanku opětovně dohromady Lojza Bártík,90 ve filmu vyšetřování případu Prokletého
dědictví), i v ústředních motivech (vztah Hradce a Hanky). Nejvýrazněji zaznívá
v závěrečných scénách. V povídce Hanka umírá, ve filmu tančí místo Zazy na pódiu baru
White Lines připravená sehrát svou roli v Modrých světlech. Hradec se v povídkové verzi
vrací ke své „rodině“, v té filmové míří letadlem nazpět na sever, vstříc dalšímu setkání
s Hankou.
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Hrdelní pře, s. 25-26.
Tamtéž, s. 23.
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Tamtéž, s. 7.
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7. Klauni (1967)
Je přece jen jeden zákon, který musí platit stejně pro obyčejné lidi jako pro básníky.
(Zeman)91

Zeman vyšetřuje případ postřelené herečky Evy Moulisové. Za podezřelým Pavlem Danešem
stojí mocná kulturní fronta. Nejvyšší místa přikazují případ odložit.

Příběh odehrávající se v roce 1967 otevírá minisérii dílů s tématikou tzv. Pražského
jara (Klauni, Hrdelní pře/Štvanice a Studna). To, že si tvůrci uvědomovali, že se jedná o
extrémně citlivé díly, vyplývá i ze schvalovacího kolečka, které scénáře podstupovaly. I jindy
pečlivé schvalování bylo rozšířeno o vyjádření ředitele Československé televize Jana Zelenky
a ideologického tajemníka ÚV KSČ Jana Fojtíka. Pracovní projekci Klaunů byl dokonce
přítomen sám Vasil Biľak, tajemník ústředního výboru KSČ, který požadoval po tvůrcích
jisté, v dochovaných dokumentech bohužel blíže nespecifikované, úpravy.92 Pro účely naší
práce je důležité si uvědomit, že na výsledné podobě seriálového dílu se podílelo stále větší
množství lidí s rozdílnými uměleckými i politickými představami.
Ideologický argument obou verzí je opět totožný: Západem řízení umělci a novináři
se mobilizují k útoku. Film i povídka se tak shodně soustředí na denunciaci představitelů tzv.
kulturní fronty. Každá z postav je pouhým typem, který ze své pozice dotvrzuje prohnilost a
amorálnost celé skupiny. Pavel Daneš představuje zkrachovalce bez talentu a vůle, opilce a
zloděje. Neblechová/Konečná93 chladnou ambiciózní novinářku bez morálky. Univerzitní
profesor Holý/Braun94 je zobrazován jako intelektuálský povýšenec, ochotný jít pro osobní
prospěch a vliv i přes mrtvoly. Herec Vodvářka zastupuje drzé posměváčky a provokatéry.
Soudruh Ludvík Šanda, tajemník uměleckých svazů, představuje ty, kteří nahlodávají stranu
zevnitř.95 Jejich charakter není odhalován jen skutky a dialogy, ale i komentáři Evy
Moulisové (v menší míře i Roberta Sháněla).96 Jejich úkolem je odsoudit příslušníky kulturní
91

Hrdelní pře, s. 118.
RŮŽIČKA, D. Major Zeman : Propaganda, nebo krimi?. Praha: Práh, 2005, s. 52-53.
93
Důvod změny příjmení je zřejmý – sémantické konotace příjmení Konečná jsou ideologicky mnohem
silnější.
94
Předobrazem této postavy byl pravděpodobně profesor Černý. Prvoplánová změna přímení na Braun
(„hnědý“) je zesílena distinkcí domácí – cizí (Holý – Braun). Podle Daniela Růžičky se měla postava dokonce
původně jmenovat profesor Bílý. RŮŽIČKA, D. Major Zeman : Propaganda, nebo krimi?. Praha: Práh, 2005, s.
64.
95
„Máme přece společný zájem: zlikvidovat potichu ten skandál, aby nebylo poškozeno dobré jméno republiky.“
(Hrdelní pře, s. 86).
96
„Neblechová s ním chrápe. Kvůli ní ho vyhodila Eva Moulisová od sebe. Našla ji s ním ve své posteli.“
(Hrdelní pře, s. 82).
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fronty „nezaujatým“ hlasem jedné z nich.97 Záporným postavám je v obou verzích přisouzena
blíže nespecifikovaná moc. Díky ní např. bez problémů pronikají na pokoj postřelené Evy
Moulisové. V povídce nese za jejich vpuštění zodpovědnost konkrétní lékař, který je dle slov
profesora Holého „inteligent, a ví, že my nejsme jen tak někdo.“98 Ve filmu jsou dovnitř
vpuštěni tajemnou mocí, která je pro Zemana neuchopitelná a proti které nelze bojovat.99
Slova o svobodě a boji proti útlaku vyznívají na pozadí jejich jednání a charakteru jako
fráze.100 Film však oproti povídce vynechává ty pasáže, ve kterých zaznívá příliš realisticky
pojatá kritika režimu. (V agitaci Neblechové/Konečné např. schází věta: „Přijdou na to, že
nás mohou, když budeme vzpurní, zavírat a trestat – a my dostaneme strach, couvneme.“)101
Film zjevně usiluje o vytvoření mírnější představy režimu i Státní bezpečnosti. Ve filmu tak
chybí i Zemanova otázka: „Co s ní uděláte?“102 položená Kalinovi poté, co Zemana seznámí
s útočnou zprávou Neblechové/Konečné. Film se zároveň vyhýbá příliš explicitním odkazům
k reálnému světu.103Ve filmu chybí i dokončení Danešovy úvahy o budoucím převratu, jeho
obavy, že „se tu bude věšet.“104 Tvůrci se pravděpodobně obávali, že takto vyhrocený závěr
by při konfrontaci s realitou „Pražského jara“ vyzněl nepřesvědčivě. Na nebezpečí kulturní
fronty tak v umírněnější podobě upozorňuje přidaná replika Lídy: „Já se o tebe tak trochu
bojím, Petře.“, která takto reaguje na zjištění, že Petr je součástí básnické skupiny. Filmová
verze oproti té povídkové systematicky buduje představu, že režim odmítala jen hrstka
umělců a novinářů. Moulisová na Neblechovou/Konečnou v přidané replice křičí: Proti všem?
Vy přece nejste celá kulturní fronta, vy jste jen jedna ukřičená parta.“ Vysoký životní styl
záporných postav je ve filmu zdůrazňován – např. informací že tajemník Šanda má vlastního
šoféra. Obecně se dá říci, že film apeluje na nižší pudy diváka, zatímco povídka poukazuje na
rozdílnost idejí, film na rozdílnost životní úrovně.
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Takto např. odhaluje Daneše: „Ty přece v životě nic nenapíšeš… Ty umíš jen žvanit a žvanit… Ohromovat lidi
i sebe řečmi o velkém kumštu… Hrát si na geniálního lumpa… A přitom jsi jen obyčejný vinárenský flákač,
povaleč… Chceš si hrát na Villona, jenomže ty nejsi prsten, ty jsi rez a prsteny jen kradeš.“ (Hrdelní pře, s. 73).
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Hrdelní pře, s. 86.
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Podobně Kalina přerušuje rekonstrukci případu slovy: „Přinesl jsem ti z nejvyšších míst – rozkaz!“ (Hrdelní
pře, s. 118) Představitelé „nejvyšších míst“ zůstávají anonymní a nepostižitelní. Jiří Koten ve své studii Vzorný
kolektiv: Sémantické kódování postavy majora Zemana a jeho pomocníků píše: Klauni a Štvanice v mnohém
připomínají kafkovský svět, kde hrdinové konají, aniž by dokázali ovlivnit chod událostí. Stejskal se spojil
s neviditelnou politickou mocí, proti níž jsou bezmocní všichni včetně Kaliny. In James Bond a major Zeman.
Edit. Petr Bílek. Litomyšl : Paseka, 2007, s. 66.
100
Daneš ze sebe nenávistně chrlil: „Protože vy reprezentujete útlak, násilí, nesvobodu, všechno to zločinné a
špatné, co je v tomhle režimu – a s čím já se nikdy nesmířím.“ (Hrdelní pře, s. 110).
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Hrdelní pře, s. 115.
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Tamtéž, s. 90.
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Neblechová/Konečná se představuje jako novinářka, v povídce jako redaktorka Lidových novin; ve filmu
chybí pasáž, ve které Holý/Braun označuje plánovanou politickou stranu jako Klub angažovaných nestraníků
atd.
104
Hrdelní pře, s. 92.
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V protikladu k rozháranosti kulturní fronty vyniká Zeman i jeho rodina klidem a
spořádaností. Lída projevuje zdravý instinkt při posuzování Daneše, který je ve filmové verzi
zesílen přidanou replikou: „Já bych byla radši, kdybys nebyl v žádný skupině.“ Blanka
Zemanová tráví večery na schůzích, Zeman v županu v křesle.
Postava Ferdy Vosátka, figurka žižkovského zlodějíčka, slouží oběma verzím
k posílení kontrastu mezi „obyčejným lidem“ a zástupci kulturní fronty (ve významu
distinkce: přirozený – umělý).105 Odkaz na seriál Hříšní lidé Města pražského je zřejmý: v
prostředí žižkovské hospody promlouvá Ferda slovníkem pražské galerky, Zeman si s ním
přátelsky tyká nad skleničkou myslivečka, Ferda ho na oplátku chová ve zjevné úctě a
pokojně se mu přiznává.106 Filmová verze však tuto aluzi ještě zintenzivňuje107 přidáním
několika scén – rozhovorem Zemana s hostinským108 a dialogem Ferdy a Zemana při
rekonstrukci střelby.109 Zejména druhá scéna je z hlediska děje zcela redundantní, pouze
znovu potvrzuje Zemanovy znalosti praktik podsvětí a „přátelský“ vztah mezi ním a Ferdou.
Doposud ideální vztah Zemana a Kaliny110 je podroben první zkoušce. Při
rekonstrukci střelby přichází Kalina za Zemanem, aby mu sdělil, že z ministerstva přišel
rozkaz zastavit vyšetřování. V povídce Zeman neuposlechne a v rekonstrukci pokračuje, staví
se tak poprvé proti přání svého „otce“.111 Starý a vyčerpaný Kalina již nemá dost sil, aby hájil
pravdu a spravedlnost za všech okolností, Zeman proto symbolicky přebírá jeho postavení
garanta hodnot. Film krizi mezi oběma muži potlačuje. Po posměšné větě herce Vodvářky,
mění Kalina své rozhodnutí a prohlašuje: „Ne! Bude se pokračovat.“ Před Zemanem tak
žádné dilema nevyvstává.
Připravované plány kulturní fronty neberou zodpovědní politici vážně. („Politická
místa nad tím mávla rukou. Prý je to jen nesmyslné žvanění bezvýznamné hrstky
intelektuálů.“)112. Jak konstatovali Blanka a Kamil Činátlovi absence typologizovaných
postav, která by odkazovaly na důležitou roli ČSLA a KSČ v krizových momentech
historického vývoje, je interpretující. […] Pouze Bezpečnost „jako křemen“ odolá mámivému
volání socialismu s lidskou tváří. To oni, muži z Bartolomějské, jsou tou skrytou elitou
105

„ Pořád jen pocity, pózy, dojmy, fantasie, … a nic! Zaplať pánbů za kousek toho poctivého kapsářského
zatloukání Ferdy Vosátky, v tom bylo aspoň trošku opravdový člověčiny.“ (Hrdelní pře, s. 83)
106
„Dobrej večír, pane major. Já věděl, že jednou přijdete. Vy přece nejste žádnej blbec.“ (Hrdelní pře, s. 107)
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Tato skutečnost je pochopitelná, protože Jiří Sequens byl režisérem celé série Hříšných lidí Města pražského.
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Hostinský: „Pěkně vítám, pane majore, přejete si něco?“ – Zeman: „Ne, nic. Myslete si, že tu nejsem.“
109
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Kalina je zjevně veden strachem o další osud „syna“, který je pro něj důležitější než naplnění práva.
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znovunastolující řád – skutečnými vládci dějin.113 Všechny kroky, ke kterým se Bezpečnost
uchyluje (focení a odposlouchávání československých občanů, špehování, zavírání
podvratných podniků)114 jsou ospravedlnitelné zájmem republiky. V zájmu pravdy a
spravedlnosti mohou příslušníci Bezpečnosti dokonce překračovat platné zákony. (Zeman
odmítá pustit Daneše z cely po uplynutí zákonných 48 hodin.) Stejskalovo naléhání na
propuštění Daneše vlastně odhaluje jeho vnitřní slabost. Motivací jeho jednání je ve
skutečnosti strach – z kulturní fronty, z politických míst. Film zdůrazňuje jeho obavy
z možných dopadů přidáním věty: „To je tanec mezi vejci a přitom nevíš, kam šlápneš.“
V momentu krize upřednostňuje Stejskal před dosažením práva vlastní bezpečí. Jeho postupné
vydělování se ze Zemanova okruhu věrných je ve filmu podtrženo jeho absencí v klíčových
scénách (oproti povídce není např. přítomen druhému výslechu Moulisové) a vzrůstajícím
vlivem mladého Martina Gajdoše.115 Právě on doprovází Zemana při výslechu Sháněla i při
závěrečné rekonstrukci. Vztah Zemana ke Gajdošovi můžeme označit za mentorský. Učitel,
který převyšuje žáka znalostmi i rozvahou, mu předává své zkušenosti a vychovává si v něm
svého zástupce. Otcovského rozměru však nikdy nedosáhne. Oproti vztahu Zemana a Kaliny
mu schází atributy společné minulosti a sdílené bolesti. Tento odstup se formálně projevuje i
Gajdošovým vykáním. Jelikož v povídce Gajdoš nevystupuje, rozděluje film Stejskalovy
repliky mezi něj a Gajdoše. Tímto krokem odkrývá, že dialogy Zemanových pomocníků
postrádají jakékoliv individualizační prvky (pomineme-li Gajdošovu slovenštinu).
Film z prostředí uměleckých kruhů se literárním narážkám nevyhne. Obě verze
uvádějí při představení v Konírně shodné villonské verše. Vodvářkova deklamace při zkoušce
se však již liší. V povídce recituje Baladu – Epištolu postupně tak, jak byla napsána. Ve filmu
přechází po první sloce rovnou na třetí, která explicitně popisuje situaci muže v žaláři. Slova
namířená proti Zemanovi a Gajdošovi tak působí útočněji. Z nepochopitelných příčin je však
zcela změněno dílo, z kterého profesor Holý/Braun čte v nemocničním pokoji Evě Moulisové.
Zatímco v povídce jí, a následně i Zemanovi, recituje z francouzské sbírky Villonových básní,
ve filmu drží v ruce Éluardovu sbírku. Je nepravděpodobné, aby si profesor Holý/Braun
vybral k deklamaci poezii bývalého člena komunistické strany, navíc když se celý příběh
odvíjí ve znamení Villonových veršů. Povídka i film však ve shodě ilustrují, jak umělci poezii
aktualizují, staví proti režimu a zneužívají ji tak k vlastním záměrům.116 Zatímco literaturu,
která je součástí děje, zachovávají obě verze, sekundární odkazy na umění a kulturu film
113

ČINÁTL, K.; ČINÁTLOVÁ, B. Zeman – rudý gentleman. In James Bond a major Zeman. Edit. Petr Bílek.
Litomyšl: Paseka, 2007, s. 42.
114
To je pouze naznačeno při Zemanově rozhovoru se Shánělem.
115
Absence této postavy v povídce opět potvrzuje rozdílnost obou fikčních světů.
116
Např. Vodvářkova záměna verše „na pana krále jděte s peticí“ za „na prezidenta jděte s peticí“.
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redukuje.117 V seriálu tak např. chybí v úvodu Danešova proslovu narážka na kritika SainteBeueho. Dle Aleny Fialové lze obecně říci, že je zde redukován Procházkou zdůrazňovaný
vliv literatury a literárního života na aktuální situaci ve prospěch tématu politického a
kriminalistického.118
Film se vyhýbá sexuálním narážkám i scénám s erotickým podtextem. Eva
Moulisová zmírňuje charakteristiku Neblechové/Konečné z „ordinérní chlípné děvky“ 119 na
pouhou „ordinérní děvku“. Při zpěvu pochoduje po jevišti, místo aby se vlnila, hladila se
smyslně po prsou a bocích…120 Stejskalův pozdrav Lídy: „Ahoj, kočko!“,121 který je
v povídce prodchnut mužským zájmem,122 je ve filmu pozměněn na neutrální: „Ahoj, Liduš.“
Zdůrazňovaná tělesnost zkrátka neměla v televizním seriálu o zápasech Bezpečnosti své
místo.123
Redukce scén i dialogů, které neslouží primárně k posunu v ději, způsobuje
v některých případech nelogické významové trhliny,124 které naznačují, že ke krácení
docházelo zautomatizovaně, bez hlubšího zkoumání smyslu textu.
Závěrečným tvrzením Moulisové, že střílela ona sama,

125

seriálový díl končí.

V povídce je ale zaznamenána i Zemanova odmítavá reakce na její prohlášení.126 Zatímco
film budí zdání otevřeného konce,127 povídka potvrzuje Danešovu vinu.128 Zakončení dílu je
ukázkou televizní snahy omráčit diváka efektním (byť zcela nesmyslným) závěrem.

117

Činí tak zjevně ve snaze vyjít vstříc průměrnému divákovi.
FIALOVÁ, A. Poslední krize majora Zemana: televizní a knižní podoba případů majora Zemana s tématikou
tzv. Pražského jara. In James Bond a major Zeman. Eit. Petr Bílek. Litomyšl : Paseka, 2007, s. 95.
119
Hrdelní pře, s. 73.
120
Tamtéž, s. 76.
121
Tamtéž, s. 102.
122
A najednou koukejme, přes noc je z ní slečna, která má v očích něco tak šibalsky koketního, až i tak zkušený
mužský jako Stejskal zjihne a musí honem polknout. (Hrdelní pře, s. 102.)
123
S výjimkou agenta Bláhy a jeho sexuálních úspěchů, ale i ty jsou znázorňovány zcela schematicky.
124
Povídková scéna Stejskalova výslechu Moulisové – „Můžete mi říct, jak jste se s ním seznámila?“ Už zase
zavřela oči, vypadala opět jako bez života, ale přece jen začala přerývavě vypovídat. „To bylo víc jak před
rokem… Ve vinárně U pavouka… Na Starém Městě... […] Bývá tam kolem půlnoci dost prázdno… sedí tam
nejvýš někdo z mých kolegů-herců… a to mi nevadí… Pijeme svoji poslední sklenku vína… a mlčíme…“ „Tehdy
před rokem tam ovšem byl i on?“ (Hrdelní pře, s. 84). Oproti tomu ve filmové verzi stihne Moulisová na
Stejskalův dotaz po okolnostech seznámení s Danešem říct jen místo setkání a Stejskal ji už přerušuje větou:
„Tehdy před rokem tam ovšem byl i on.“ Povídková i filmová replika je shodná, použití částice „ovšem“ ale
nedává ve filmu bez předcházejících souvislostí smysl.
125
Filmová verze ho umocňuje přidanými větami Moulisová namířenými k Zemanovi: „On jediný má totiž vůli
a odvahu najít pravdu. A já vám tu pravdu řeknu, i když pro vás bude trpká.“
126
Zeman prudce vstal, naprosto vyveden z míry tím, co slyšel. Víc pro sebe než pro ně rozčileně zašeptal:
„Bože… to je komedie… Jste všichni šašci… komedianti… klauni!“ (Hrdelní pře, s. 119).
127
Ze scény představení a následné střelby jasně vyplývá, že Moulisová střílet nemohla.
128
Explicitně se k ní vyjadřuje i Procházkova povídka Lišky mění srst: … básníka P. D., který na ni bůhvíproč,
možná z opilství nebo ze žárlivosti, střílel z pistole. PROCHÁZKA, Jiří. Lišky mění srst. Plzeň : Západočeské
nakladatelství, 1983. s. 9.
118

30

8. Hrdelní pře/Štvanice (1968)
„Pátá kolona už nám nastupuje.“
(Žitný)

Kulturní fronta vytahuje do boje proti SNB. U rehabilitačního soudu se snaží obvinit Zemana a
ostatní z manipulace v případu plánických vražd. Kalina tlak nevydrží a umírá. Zeman, který
musí opustit pozici náčelníka kriminálky, u soudu prokazuje svou nevinu.

Díl věnující se roku 1968 byl z pochopitelných důvodů bedlivě sledován jako
odbornými poradci, tak vedením televize. Tvůrci se ve zjevné snaze nepoštvat si proti sobě
diváky vyhnuli klíčové události roku, tedy příjezdu „internacionální pomoci“, a
prostřednictvím rehabilitačních soudů se zaměřili na situaci na Ministerstvu vnitra.129 Původní
Procházkův scénář, schválený již šéfredaktorem ÚRABB, tvrdě narazil u náměstkyně
Balašové, která požadovala přetočení filmu. Mezi Procházkou a poradci na jedné straně a
Balášovou a Sequensem na straně druhé se rozhořel spor o výslednou podobu dílu, z kterého
vyšla vítězně druhá strana. Z časových a finančních důvodů bylo přetáčení spojeno
s natáčením posledního dílu série, Růže pro Zemana. Procházka, který měl vážné výhrady
vůči Sequensově pojetí příběhu, požádal, aby nebyl v titulcích uveden jako autor a aby byl díl
přejmenován.130 Tvrdí-li však Procházka v roce 1992 v rozhovoru pro Rudé právo, že ve
scénáři v podstatě vysvětlil případ Babic,131 jedná se z jeho strany, alespoň dle textu vydané
povídky, o zjevnou desinformaci. Farářovu vinu v plánickém případě potvrzují obě verze, a
ačkoliv je v té povídkové trápen Zeman pochybnostmi, v závěrečném vystoupení u soudu se
pevně staví za Kalinu a legitimnost tehdejšího vyšetřování.
Nově přidané motivy, zejména dopis prokurátora Vršeckého, způsobují, že celý díl
působí nekompaktně. V mnoha případech je přetáčením zastřena motivace jednání
jednotlivých postav, zápletka trpí řadou logických trhlin. Hlavní ideologický argument filmu i
povídky však zůstává shodný: SNB přes všechny překážky dnes jako tehdy naplňuje zákon a
právo v republice. Cesta k jeho potvrzení je však zejména ve filmu klopotná.

129

Uvědomíme-li si, že MV představovalo pro většinu diváků půdu zcela neznámou, jednalo se o velmi chytrý
tah. Popisované události tak mohly být jen těžko podrobeny osobní zkušenosti diváků z reálného světa.
130
RŮŽIČKA, D. Major Zeman – propaganda, nebo krimi?. Praha : Práh, 2005, s. 53-55.
131
Zeman se najednou dostává do strašlivého rozporu, když vidí, že to, čemu věřil, bylo jinak. Snaží se najít
pravdu, ale nenajde ji. Začíná to na něj doléhat. Když má jít jako svědek k rehabilitačnímu soudu, je úplně sám.
Vystavěl jsem ten díl na Procesu Franze Kafky, citoval jsem z něj. Farář byl nevinen. Zeman v době Babic, tedy
v díle z roku 1951, neměl pravdu. Definitivní konec majora Zemana. Rudé právo, 18. 1. 1992, s. 4.
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Zatímco povídka staví důvod odvolání plánického faráře explicitně na existenci
agenta-provokatéra StB,132 film obnovení procesu vysvětluje záměrně velmi vágně.133
Potlačením motivu agenta-provokatéra zaniká jakákoliv možnost oprávněnosti farářova
požadavku, jelikož v díle Hon na lišku bylo jasně ukázáno, že farář budoucího vraha
funkcionářů ukrýval. Možnost, že StB celou plánickou akci předem připravila, naznačuje ve
filmu pouze soudce a to jen jedinou (navíc velmi nepřehlednou) větou: „V původním soudním
řízení, kdy státní žalobu zastupoval prokurátor doktor Vršecký, byla veškerá vina a řekl bych
rovnou inscenovaná té krvavé plánické pomsty, jak vy tomu říkáte, svedena na zde
přítomného duchovního pastýře.“ Rozprava je však vzápětí zaměřena na existenci dopisu
prokurátora Vršeckého, který údajně obsahuje jeho doznání. Ve chvíli, kdy Zeman dokládá
inkriminovaný dopis, který usvědčuje Daneše a Holého/Brauna z nátlaku a vyhrožování,134 je
celý případ soudcem odročen. Oproti tomu povídka staví závěrečné vyústění na Zemanově
pevném mravním postoji, se kterým se hlásí ke Kalinově odkazu.135 S patetickým proslovem
o poslání SNB,136 Zeman bez vyzvání odchází ze soudní síně. Nevina SNB sice nebyla
podložena důkazy, znalost Zemanova charakteru však nenechává nikoho na pochybách, na čí
straně je pravda.
Motiv dopisu vážně narušil výstavbu děje i logiku příběhu: Prokurátor Ševčík zná
znění dopisu, aniž by ho kdy viděl. Dle Veselého dopis záměrně zmizel, Žitnému se ho však
přesto podaří získat. Soudce u přelíčení argumentuje údajným textem dopisu, který však není
mezi předměty doličnými. Zeman předkládá soudu dopis k přečtení, aniž by znal jeho
obsah… Chatrnost zápletky je zakrývána odkazováním na tajemné „je“. „Oni“ – v pozadí
stojící mocní muži, spojení s Danešem a Holým/Braunem, ukradli dopis, rozšířili jeho falešné
znění a podnítili tím obnovení procesu.137 Explicitně jejich existenci oznamuje v reportáži

132

„A ten agent byl asi opravdu náš člověk. Seděl před svým útěkem do zahraničí u nás v base. A tam prý se
zavázal ke spolupráci s Bezpečností. Kalina to řekl farářovi při výslechu, aby ho zlomil. A farář tvrdí, že ten
písemný závazek viděl na vlastní oči.“ (Hrdelní pře, s. 140.)
133
Prokurátor Ševčík např. vysvětluje důvod odvolání faráře takto: „Přiznává tam (dr. Vršecký – pozn.), že
proces s farářem byl veden tak, aby farář byl označen za jednoho z hlavních žijících viníků plánické divezní
akce.“
134
Znění dopisu: Odpusť mi, Vašku, že jsem nevydržel. Včera byli u mě zase Braun s Danešem, chtějí, abych tě
obvinil z provokativní přípravy plánického případu. Hrozili i mně, dali mi do dneška ultimátum. Ale už mě
nenajdou. Nemám už sil a proti takové podlosti jinou obranu než tu, kterou dobrovolně volím. Tvůj Karel
Vršecký.
135
Ne! Nikdy! Je jen jeden Sbor národní bezpečnosti a já jsem jeho příslušník. Co dělal Kalina, dělal jsem i já,
z přesvědčení, vědomě, rád, protože jsem nepoznal čestnějšího člověka, než byl on.“ (Hrdelní pře, s. 173)
136
„Znám jen jedno heslo, pane předsedo, kterým jsme se my, příslušníci Sboru národní bezpečnosti, po celou
dobu jeho existence řídili. Tím heslem byl život, šťastný, bezpečný život všech lidí této země. Pro něj a pro ni, pro
tuto zemi, jsme víc jak dvacet let věrně sloužili, zápasili – i umírali!“ (Hrdelní pře, s. 173-174)
137
Zeman: „Kdo má teď ten dopis?“ Veselý: „Nikdo. Záměrně zmizel. Fotokopii nestačil Vašek pořídit. A pak
začala ta kampaň proti němu – telefonáty, anonymy, obvinění.“
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Holý/Braun.138 Díky spojení s „nimi“ zvětšuje kulturní fronta svůj vliv: ovládá televizní
obrazovku, protestuje proti Kalinovi přímo u ministra vnitra, s jejich posvěcením vyhrožuje
Vršeckému, sbírá podpisy na rezoluci plánických občanů a křivě svědčí u soudu. Vzájemné
propojení inteligence a politiků potvrzuje Žitný přidanou replikou: „Pátá kolona už nám
nastupuje.“ V boji proti ní se vydává do „ilegality“ i samotný Žitný. I za ním stojí síť
tajemných „oněch“, neústupných mužů zákona, kteří ve skrytu pomáhají (např. získáním
dopisu) spravedlnosti. Mimochodem Žitný ve filmu oplývá až „batmanovským“ charakterem:
tají své nové působiště,139 vynořuje se jen na okamžik, aby odpověděl na přítelovo volání o
pomoc, a zase mizí. V daném kontextu působí příznačně i konverzace, kterou o něm vedou
Veselý a Zeman – „Byl to tvůj nápad. A že vyšel, za to poděkuj Žitnému. Pozdravuje tě. A máš
se držet, říkal.“ „Kdy ho uvidím?“ „Až bude čas. Objeví se, neměj strach.“ Zemanovo
sevření mezi dvěma silami se stává obrazem postavení běžného obyvatele Československa. I
o něj byla svedena bitva, v které naštěstí vyhrála ta správná strana.
Dalším problematickým filmovým motivem je zapojení plánických občanů do
soudního přelíčení. Zeman soudce během výslechu absurdně vyzývá, aby se na skutečný
důvod příjezdu Bezpečnosti do Plánice neptal jeho, ale jich.140 Přítomnost Plánických později
zabraňuje faráři ve výpovědi. Konečně v emotivním závěru se dožadují, aby Zeman „mluvil
za ně.“ Ve filmu je tak podtržena sounáležitost Plánických se Zemanem a opět
demonstrována jeho příslušnost k prostému lidu.
Změna motivů filmu s sebou přináší i charakterové posuny jednotlivých postav.
Nejrozdílněji je pojímána postava prokurátora Strejčka/Ševčíka – rozpor je vnějškově
potvrzen i změnou jména. Zatímco v povídce je líčen jako zakřiknutý, bojácný mladíček,
snažící se Zemanovi skutečně pomoci, ve filmu získává mnohem negativnější tvář. Zastupuje
všechny ty, kteří neunesli tlak a ze strachu nebo pro osobní zisk zapřeli pravdu. Rozdíl
v pojímání postavy faráře, který byl patrný již z dílu Vrah se skrývá v poli, se dále vyostřuje.
Farář je v povídce ztvárněn jako oběť plánů kulturní fronty, sužovaná výčitkami svědomí a
vlastní slabostí,141 ve filmu se však se Zemanovými protivníky dobrovolně identifikuje.142
Farářovy věty o Boží spravedlnosti vyznívají ve světle jeho vlastních lží jako pouhé fráze.
138

„I v mocenském aparátu je dost informovaných, kteří prohlédli a neodmítají nás.“
Zatímco v povídce Zemanovi na otázku po místě pobytu odpovídá: „Co já vím. Někam, kde mě bude víc
třeba!“ (Hrdelní pře, s. 137), ve filmu říká: „Neptej se. Někam, kde mě bude víc třeba. Fakt, neptej se.“
140
Výhrady vůči tomuto motivu měl i odborný poradce seriálu plukovník Kovář: Procesu tak jak je postaven
v závěru nebude nikdo věřit! Takový případ neznám. […] Pokusili se o proces a lid je poučil!!! O co tedy šlo?
K čemu poučení, k čemu vstup vojsk. Kam to Sequens tlačí? RŮŽIČKA, D. Major Zeman : Propaganda, nebo
krimi?. Praha: Práh, 2005, s. 54.
141
„Pane Bože milosrdný, ty víš, že tohle jsem nechtěl. Jsem už starý, unavený člověk. Chtěl jsem dožít v klidu,
modlit se za své hříchy, prosit o odpuštění… To in mne k tomu přemluvili…“ (Hrdelní pře, s. 162).
142
„Ostatně i my známe všechno.“
139
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Jeho škarohlídství a nesnášenlivost ho vydělují z lidské společnosti. Film tak záměrně
zdůrazňuje odtrženost náboženství od lidí a jejich života.143 Postava Šandové je naopak ve
filmu vylíčena pozitivněji. Repliky odhalující její materialismus a cynismus jsou ve filmové
verzi redukovány.144 Televizní zpracování naopak posiluje pocit zodpovědnosti Šandové za
Zemanův osud. (V povídce odmítá přijet na soudní přelíčení kvůli jarním pracím na poli.)
Motiv pracujícího venkova reprezentovaný Šandovou a Matysem ale obě verze shodně
používají jako protiváhu k obrazu intrikujícího, frázovitého a hlavně od života odděleného
velkoměsta.145 Ideologická argumentace je zřetelná: Touha po reformách byla krátkodobým
výstřelkem zahálčivých měst, poctiví pracující byli s tehdejším stavem naprosto spokojení.
Znázorňované prostředí v obou verzích až na dvě výjimky odpovídá. Tou první je
záměna chrámu za hřbitov, případně plánickou faru ve scénách s farářem. Redukce literárních
odkazů učinila z Týnského chrámu redundantní prostor. Ten zároveň představoval pro účely
televizní verze příliš exkluzivní sakrální prostředí. Druhá změna se týká soudní síně, přesněji
řečeno jejího publika. Zatímco Procházka zaplňuje sál podobnými typy jako bar v Bílých
linkách (obrýlení, černě oblečení intelektuálové, vlasatí hippies ve špinavém oblečení),
z nichž někteří se chovají až absurdně nevhodně (student osahávající svou dívku pod blůzou),
filmové prostředí je již tradičně střízlivější, vyhýbající se všem bizarnostem. Zatímco
publikum v povídce je od začátku nenávistné, to filmové Zemanovi v závěru aplauduje. Film
tak využívá další způsob, jak zdůraznit odmítavý postoj prostého lidu vůči „manipulaci“
kulturní fronty.
Filmová verze redukuje veškeré narážky, které nevyznívají ve prospěch SNB.
(Padesátá léta jsou zbavena přídavku „hrozná“, vynecháno je i spojení „zločiny padesátých
let“, 146ani velice mírně formulované Kalinovo uznání „omylů“ 50. let147 ideologickým sítem
filmu neprošlo.) Naopak zdůrazněna je osamělá pozice Státní Bezpečnosti v mocenském
aparátu při zachovávání řádu a zákonů.148 Důležité však je, aby dané zákony korespondovaly
s morálními hodnotami komunistů. Zákony, které jsou s nimi v rozporu, naplněny být nemusí.
143

I tímto postojem se farář přibližuje kulturní frontě. Ta je od lidu oddělena vlastní povýšeneckou pýchou, farář
pasivitou a spoléháním se na neexistující moc.
144
V povídce Šandová dokonce naznačuje, že zabití funkcionářů se nakonec vyplatilo: „Ať to tenkrát bylo, jak to
bylo, stálo to za to. I za ty čtyři lidský životy. […] Já si nic nemyslím, já jen vím, že bylo třeba udělat všelicos,
abychom s těma tvrdejma selskejma palicema pohnuli. Byla to tvrdá bitva, ale stála za to… Dneska tu mají
všichni nový nebo přestavěný baráky, lednice, televizory, koupelny…“ (Hrdelní pře, s. 154) Vynechání
podobných replik je z hlediska ideologického zájmu televize zcela pochopitelné.
145
My tady na venkově, milej zlatej, nemáme čas na ty vaše pražský hysterie a blázniviny. Ani chuť míchat se do
nich. Vy si tam v Praze můžete dělat mítinky, manifestovat, křičet, hádat se, ale my musíme makat, aby příští
jaro, až vám vychladnou hlavy,“ říkala s drsnou otevřeností, „bylo co žrát.“ (Hrdelní pře, s. 154).
146
Hrdelní pře, s. 144-145.
147
„Byla padesátí léta? Byla. Udělali jsme tenkrát chyby? Udělali.“ (Hrdelní pře, s. 143).
148
Zeman: „A přece zákony jsou jenom jedny a pořád platěj.“ Ševčík: „Kdyby to bylo tak jednoznačné, to je
bohužel starý výklad. To jen vy si to myslíte.“
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(V povídce dává prokurátor Ševčík např. Zemanovi zjevně v rozporu s nařízením nahlédnout
do vyšetřovacího spisu.) Nedostatek té „pravé morálky“ je důvodem, proč Stejskal přijme
funkci po Zemanovi. Ačkoliv se v danou chvíli řídí přímým rozkazem, ačkoliv je ochoten
pozici Zemanovi po konci vyšetřování vrátit, jeho morální kompas selhal a on je tak
identifikován jako „nepravý“ člen Zemanovy „rodiny“. Film dále zdůrazňuje kladný vliv SNB
(reprezentovaného Zemanem) na lid. Paní řídící odmítá podepsat Danešovi rezoluci
plánických občanů poté, co je konfrontována se Zemanovým pevným morálním postojem.
Její „přerod“ je završen během soudního přelíčení. Společně se zbytkem plánických občanů
povzbuzuje Zemana z galerie a demonstruje tak svou znovu nalezenou jistotu. Film tak znovu
vytýká, že lid byl jen krátkodobě oklamán nepřítelem, pod blahodárným vlivem „mužů
zákona“ však rychle nachází cestu zpět.
Již předcházející Procházkova povídka, Klauni, využívala hojně literárních aluzí.
Hrdelní pře je však na jiném literárním díle, Kafkově Procesu, přímo založena. V úvodní
scéně vyzdvihuje profesor Holý/Braun aktuálnost tohoto románu.149 Osud Josefa K. je dle něj
shodný s osudem farářovým. Tato interpretace je samozřejmě povídkou záhy označena za
lživou. Ne farář, ale Zeman a s ním i celá Státní Bezpečnost stojí nevinně na lavici
obžalovaných. Explicitně to dosvědčuje i prokurátor Strejček: „Vytáhli po liblické konferenci
Franze Kafku proti vám, ale on vlastně píše o vás.“150 Proces však není jediným literárním
dílem, které v Hrdelní při zazní. Doktor Veselý cituje nad Kalinovým lůžkem Aristofanovy
Jezdce, Zeman mu odpovídá citátem Abrahama Lincolna. Všechny tyto pasáže však film
programově redukuje. Pravděpodobně tak vychází vstříc vkusu průměrného diváka, který
upřednostňuje příklon k detektivnímu žánru (dopis prokurátora Vršeckého) před odkazy na
„vysokou literaturu.“

149

Profesorova literárněvědná přednáška je ve filmu nahrazena více politicky zaměřeným voláním po odplatě.
Bojovněji naladěný Holý/Braun křičí: „Žádáme satisfakci!“
150
Hrdelní pře, s. 139. Procházka zřetelně naráží na konferenci o Kafkovi, která se konala 27. a 28. května 1963
na zámku Liblice u Prahy. Kafka se stal následně jedním z důležitých symbolů „Pražského jara“.
V sedmdesátých letech se pochopitelně opět ocitl na indexu, i to bylo pravděpodobně jedním z důvodů, proč film
redukoval veškeré aluze na Proces.
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9. Studna (1969)
„Jo, kamaráde, dá nám to ještě asi dost práce, než uklidíme ten svinčík po těch loňských nesmyslech a
zmatkách.“ (Zeman)

Zeman se na prosbu Žitného ujímá vyšetřování případu záhadné dvojnásobné vraždy. Po jejím
vyřešení se vrací do bývalé funkce náčelníka pražské kriminálky.

Scénář i pracovní sestřih dílu Studna byl oproti těm předcházejícím schválen bez
závažnějších připomínek. Zajímavé je, že dle Daniela Růžičky měly být „krizovému období“
původně věnovány čtyři díly. […] Tvůrčí tým se však nakonec rozhodl události konce 60. let
příliš nerozvádět a začátek normalizace vložili do třetího „krizového“ dílu.151
Přestože Zeman vyšetřuje kriminalistický případ, obsahuje Studna zjevný
ideologický podtext. Zeman byl i přes prokázání své neviny odsunut na podřadnou pozici
operačního důstojníka obvodního oddělení VB, po vyřešení hájického případu se vrací zpět
do funkce náčelníka pražské kriminálky, symbolicky v den Dubčekova pádu. Éra normalizace
započala.
Ideologický argument obou verzí lze tedy vyjádřit např. takto: Republika, zasažená
devastujícím vlivem „strůjců“ šedesátého osmého roku, se navrací k řádu a pravdě. Tito
protivníci, kteří zanechali zemi v rozvratu morálním i ekonomickém,152 však neváhají
vymýšlet další lži, kterými očerňují SNB. Impulsem Zemanova vyšetřování se tak stává
článek Pavla Daneše, který tvrdí, že Brůnu (údajného bývalého řidiče Jana Masaryka)
zavraždili agenti StB. Použitý protiargument – Brůna neměl ani řidičský průkaz – zdůrazňuje
absurdnost tvrzení kulturní fronty. Film, který nechce nechat diváka na pochybách ohledně
smrti Jana Masaryka, přidává Žitnému větu: „Sebevražda bývalého ministra zahraničí se jim
stále ještě nezdá vyšetřená.“ Filmová verze, která již v předcházejícím díle zdůrazňovala
pozitivní roli prostého lidu, redukuje povídkové narážky, které s daným argumentem
nekorespondují.153 Zároveň film eliminuje ty repliky, ve kterých zaznívá kritika režimu a
SNB. Z věty hádavé žižkovské báby: „V osmašedesátým jste byli pěkně zalezlí, teď už si zase

151

RŮŽIČKA, D. Major Zeman : Propaganda nebo krimi? Praha : Práh, 2005, s. 56.
Povídka jim vinu explicitně přisuzuje v Zemanově vnitřním monologu: Ti loňští bojovníci za socialismus
s lidskou tváří nechali po sobě pěkný svinčík nejen v hlavách lidí, ale i v hospodářství. Prázdné krámy,
zhroucené výrobní i státní hospodářské plány, rozvrácená ekonomika, otřesená důvěra lidí ve státní moc a
zákony… (Hrdelní pře, s. 178).
153
Ve filmu např. chybí Maštalířovo vysvětlení neochoty Hájických pomáhat při vyšetřování: „A nikomu se
nechce na sebe upozornit… Aby o něm třeba pak v novinách nenapsali, že pomáhá… proti veřejnýmu mínění…
policajtům.“ (Hrdelní pře, s. 189).
152
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troufáte.“,154 zůstal ve filmu jen začátek („V osmašedesátým…“), Zeman ženě vzápětí skáče
do řeči. Stejně tak ve filmové verzi nezazní věta následující: „Ale jak jde o to buzerovat lidi,
hned je vás všude plno.“155 Vstup vojsk Varšavské smlouvy do Československa je v obou
verzích spojen s pozitivními konotacemi. Maštalíř se Zemanovi vyznává, že neví, jak by to
s ním dopadlo, „kdyby nebyli přišli.“156 Invaze tak, ve shodě s režimní ideologií, získává rysy
přátelské pomoci v nouzi nejvyšší. Pozměněná pranostika,157 reagující na vstup vojsk, se ve
filmu neobjevuje. Motivace této změny byla pravděpodobně obdobná jako v případě
eliminované kritiky režimu – vytvářet pozitivnější obraz přijímání invaze ze strany lidí.
Redukována je i následná konverzace Zemana s řidičem, ze které je cítit řidičům cynismus a
pragmatismus.158 Taková interpretace nezapadala do filmové snahy ztvárnit prostý lid co
nejpozitivněji. K osmašedesátému roku se obě verze vyjadřují skrze odhalení pravého viníka
násilností páchaných na Maštalířovi. Hurych, který proti němu poštval pražské studenty,
bývalý kulak se tak chtěl pomstít režimu za padesátá léta. Obloukem se tak obě verze vrací
k ideologické interpretaci těchto let. Postava nenasytného sedláka, který „ukrýval obilí,
poškozoval hospodářství. A nakonec, aby nemusel dát svůj statek družstvu, z nenávisti i
zapálil,“159 jí zcela odpovídá. Signifikantní je i skutečnost, že násilnosti páchali studenti z
Prahy, tedy příslušníci inteligence a zároveň „cizinci“.
„Přerod“ Maštalíře, podobně jako „přerod“ paní řídící v předcházejícím díle,
odkazuje opět k blahodárnému působení SNB, reprezentovaném osobou Jana Zemana. Na
začátku vystrašený, rezignovaný pomocník VB se mění v sebevědomého vyšetřovatele, který
přichází s vlastními dedukcemi. Tak jako se Zeman vrací zpět do své funkce, přijímá i
Maštalíř svou pozici strážce zákona.160 Podobný „přerod“ však zažívá celá vesnice, kterou si
Zeman získal svou lidovostí. Úcta projevovaná Zemanovi se odráží i na změněném vnímání
jeho pomocníka, Maštalíře. Postava Maštalíře neslouží oběma verzím jen jako oběť
šedesátého osmého roku, ale zároveň skrze jeho smířlivost s těmi, kteří mu ublížili,

154

Hrdelní pře, s. 177.
Studna, s. 177.
156
Tamtéž, s. 188.
157
„Inu, jak se říká stará pranostika: duben, ještě tam budem… nebo líp, jak se říká dnes: duben, ještě tu
budou.“ (Hrdelní pře, s. 186).
158
„A vám to snad vadí?“ Šofér si jeho tónu naštěstí nevšiml, vstrčil si další kostku tlačenky do úst a klidně
zabrumlal: „Ani ne. Mně je to fuk. Já si svou práci musím udělat, ať je to Pavel nebo Šavel. A pivo kvůli tomu
lacinější nebude, tak co?“ (Hrdelní pře, s. 186) Šofér sdílí stejný hodnotový systém jako Šandová v povídce
Hrdelní pře, i její repliky byly podle stejného klíče eliminovány.
159
Hrdelní pře, s. 212.
160
Své plnosti dosáhne postava Maštalíře v Procházkově povídce Lišky mění srst.
155
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reprezentují humánnost a spravedlnost komunistů i celého režimu.161
Již zmiňovaná Zemanova lidovost je, kromě prosazování spravedlnosti za všech
okolností, dalším rysem, který odděluje Zemana od Stejskala. Jeho bodrost a vztah k lidem,
znalost poměrů na vesnici se stane jedním z klíčů k vyřešení záhadné vraždy. Ideologické
poselství je zřejmé: Stejskal, ačkoliv je zkušený kriminalista, ztratil kontakt s lidem a kvůli
své povýšenosti nakonec selhává i jako vyšetřovatel.162 Zemanovo úspěšné vyřešení vraždy je
nutné k tomu, aby Stejskalovo sesazení nevyznělo jen jako politický, ale hlavně jako logický
krok.163 Zároveň zdůrazňuje, že šanci na úspěch má jen ten, který sám sebe považuje za
součást lidu.
Film redukuje veškeré náznaky bizarnosti povídkové verze. Hostinská Sylvie sice
není vzorem spořádanosti, rozhodně ale přes den nenosí sukni navlečenou na zažloutlé noční
košili. Stejně tak ve filmu chybí jakákoliv narážka na to, že by byla milenkou svého vlastního
otce. Hororové vyznění vzpomínek mladého Brůny film zachovává, ty nejkrvavější detaily ale
opět eliminuje.164 Vedení televize, reprezentované náměstkyní Balášovou, by pravděpodobně
realistické ztvárnění povídkového popisu ze strachu před „morální“ úhonou diváků stejně
neschválilo.165
Na seriál Hříšní lidé Města pražského odkazuje hned v úvodní scéně žižkovská
stařenka, typická „pavlačová bába“. Podobnou figurkou je i holič Seydl, v jeho případě je
však ve srovnání s povídkou patrný Sequensův zásah, který ho „Hříšným lidem“ více
přibližuje. Holič je proto ve filmu vyzbrojen typickým jazykovým rysem – opakováním
klíčových slov („úplná tragédie, úplná tragédie“; „jako vopice, jako vopice“), pronáší repliky,
které znějí jako anekdoty.166 Posledním rozdílem, který mohl být ovlivněn zmiňovaným
seriálem, je změna hrobníkova jména z povídkového Ferdy na filmového Lojzu. Jméno Ferda
zbytečně odkazuje k „žižkovským pepíkům“ a Ferdu Vosátkovi (zloději z dílu Klauni).
161

„Já se vůbec nechci za tu dobu mstít, proč taky. Nemůžeš se mstít nemocnýmu, kterej v horečce vykřikoval a
dělal nesmysly, v obluzení ti ubližoval… - Je třeba spíš hledat a trestat toho, kdo ho nakazil a kdo mu tu horečku
způsobil…“ (Hrdelní pře, s. 207) Ideologické ztvárnění lidu jako pouhé oběti cizí hry, která ho dočasně zmátla,
je zde zřetelná.
162
Rozdíl mezi oběma muži vyjadřuje explicitně holič: „Ti vod pražský kriminálky se tvářili moc nafoukaně.
Vyslýchali jenom přímý svědky a předsedu. Vy jste zkrátka takovej… no… víc náš… vobyčejnej… Prostě
člověk.“ (Hrdelní pře, s. 201).
163
Obě verze ve snaze zpodobnit Zemana co nejpozitivněji převádí zodpovědnost za Stejskalovo propuštění na
jinou osobu. V povídce Stejskala vyhazuje Žitný, ve filmu ho alespoň Zeman neutrálně posílá na „kádrovku“:
„Zajdi na kádrovku, chtějí s tebou mluvit.“
164
Např. „Na hlavě měla strašnou ránu, která odhalovala v krvavé změti něco bílého… možná mozek.“ […]
„Nakonec jsem se ho zbavil, vyrval jsem se mu, dokonce si myslím, že jsem mu pod vodou… šlápl na hlavu.“
(Hrdelní pře, s. 216-217).
165
V této souvislosti stačí připomenout námitky náměstkyně Balášové vůči nahým scénám a násilí v Bílých
linkách.
166
„Já nevím, jak se to mohlo stát. Ta břitva je úplně tupá, tu mám po dědečkovi.“ „On byl taky holič?“ „Ne,
řezník. My se krve nebojíme.“
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Vzpomínková pasáž, týkající se večera vraždy, je ve filmu ozvláštněna postupem,
který bychom mohli pojmenovat „předabováním“. Hlas mladého Brůny překrývá dialogy
všech mluvících postav. V jednom záběru se tak střetávají dvě reality: šílený čin starého
Brůny, který divák sleduje skrze dění na scéně, a výpověď mladého Brůny, která se
zpřítomňuje slyšeným hlasem.167 Film oproti povídce nabízí řadu možností, filmové ztvárnění
však s sebou přináší i nečekaná úskalí. Slovy Jamese Monaca ve filmech vidíme a slyšíme
mnohem víc, než režisér nutně musel zamýšlet.168 Zajímavého významu nabývají tato slova
v případě zjevných chyb filmu. Tou nejslavnější je bezpochyby „kbelík na scéně“. Zemanovo
rozřešení případu je v obou verzích založeno na nelogičnosti tvrzení mladého Brůny, který
vypověděl, že vrah ho přepadl při navážení vody ze studně. Této výpovědi totiž neodpovídá
nález ohořelého kbelíku uvnitř domu. Ve chvíli, kdy starý Brůna těsně před sebevraždou
sundává poklop ze studně, se však v záběru zřetelně objevuje i inkriminovaný kbelík na vodu.
Tato chyba skriptu tak boří celou Zemanovu logickou dedukci.

167

Jelikož se poprvé setkáváme s dosud neviděnými záběry, je záznam barevný. Dosavadní černobílé vzpomínky
nám vždy prezentovaly skutečnost již jednou viděnou (např. Zemanovy vzpomínky na plánickou vraždu ve
Štvanici).
168
MONACO, James. Jak číst film : Svět filmů, médií a multimédií. Praha : Albatros, 2004, s. 42.
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10. Lišky mění srst x Růže pro Zemana (1973)
Lišky mění srst
Sebevražda bývalého vedoucího Poetické vinárny Sháněla přivádí Zemana na stopu podvodu
s valutami i pašování tajných materiálů z Československa.
Růže pro Zemana
Zeman vyšetřuje vraždu žižkovského zloděje a odhaluje síť překupníků kradených starožitností
a obchodníků s drogami.

Definitní rozkol mezi Procházkou a Sequensem nastal při schvalování Procházkova
scénáře Lišky mění srst. Ačkoliv scénář odsouhlasili odborní poradci i ředitel televize,
rozhodl se Sequens, že závěrečný díl zpracuje sám. Jím vytvořený scénář, Chrpy pro Zemana,
byl kriticky přijat jak Procházkou, tak odbornými poradci. Vytýkali mu zejména neaktuálnost,
politickou pochybnost a četnost omylů v ztvárnění kriminalistické práce. Procházka, podobně
jako v Hrdelní při, žádal, aby nebyl v titulcích uveden jako dramaturg. Fakt, že se Sequensův
přepracovaný scénář (s konečným názvem Růže pro Zemana) nakonec skutečně stal
podkladem závěrečného dílu celého seriálu, dokazuje režisérovu silnou pozici v tvůrčím týmu
i jeho politické styky.169
Lišky mění srst a Růže pro Zemana spolu nemají po stránce motivů a syžetů
prakticky nic společného. V obou příbězích sice vystupuje postava doktora Salaby a
francouzské dopisovatelky, i těm jsou ale přisouzeny rozdílné charakterové rysy a motivace.
Děj i postavy povídky jsou pouhými demonstranty Procházkova ideologického
chápání zobrazovaného světa.170 Režim sice úspěšně překonal šedesátý osmý rok,
„maloměšťákům“, kteří hledí jen na vlastní prospěch, se ale podařilo obsadit některá klíčová
místa ve vedení a nyní zabraňují dalšímu rozvoji celé republiky. Ideologické poselství je
zřejmé: Chyba není v režimu, ale v jednotlivcích, kteří snahy o budování socialismu
sabotují.171 Do stejné skupiny spadají i „uřvaní levičáci“, kteří nedostatek talentu nahrazují
vykřikováním hesel a frází. Hlavním nepřítelem režimu však zůstávají i nadále příslušníci

169

RŮŽIČKA, D. Major Zeman : Propaganda nebo krimi? Praha : Práh, 2005, s. 57-59.
Co je to však všecko proti tomu, zač jsme celý život bojovali, proti tomu, jaký blahobyt je třeba na našem
venkově, jaký je v téhle zemi klid, jak se tu lidé ve fabrikách nebojí říci svůj názor, jak žijem jako národ
spravedlivě, důstojně, hrdě a dobře! PROCHÁZKA, Jiří. Lišky mění srst. Plzeň : Západočeské nakladatelství,
1983. s. 126.
171
Socialismus se jich sice postupně a úporně zbavuje, ale jde to pomalu, trvá to dlouho, nekonečně dlouho, je to
zápas téměř nadlidský, protože ty vši jsou do sebe vzájemně zakousnuty, podporují se, drží, kryjí, aby se co
nejdéle udržely na bohatém kožichu poctivé lidské práce, kde se tak dobře parazituje.“ (Lišky mění srst, s. 77)
170
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kulturní fronty. Právě jejich denunciace je hlavním ideologickým posláním povídky.
Revoluční záměry kulturní fronty byly včas zastaveny, ona sama však škodí dál. Negativnímu
zobrazení se nevyhnuli ani emigranti, kteří vzdálení od domova mají místo duše studené
náprsní portmoné s dolary, místo mozku kalkulačku a místo srdce perfektně fungující,
řemeslnou profesi.172 V protikladu k disentu konstruuje povídka prototyp pravého komunisty,
poctivého „člověka z lidu“ (zastoupeného postavou Josefa Maštalíře). Ideologický ráz nese i
ztvárnění SNB jako sebevědomého, ale humánního nástroje spravedlnosti.173
Oproti tomu Růže pro Zemana nepřicházejí s žádnou celistvou ideologickou
koncepcí. Sjednocující ideologický argument bychom v tomto díle jen těžko hledali. I film se
sice ideologicky vyrovnává s disentem,174 dotýká se ho však jen okrajově v jednom z mnoha
načrtnutých motivů.
Postavy povídky jsou rozděleny do tří jasně ohraničených skupin: pozitivní - tvořené
samozřejmě komunisty, negativní - tvořené disidenti, podvodníky a „uřvanými levičáky“ a
úzké skupiny postav „na rozcestí“ (tu tvoří především Stejskal a herec Bureš). Josef Maštalíř,
který byl režimem dosazen v sedmdesátém roce do vedoucí pozice v pražské Benzině, se
vyznačuje bystrým úsudkem, skromností a nepodplatitelností.175 Jeho charakter je zocelen
prožitými tragédiemi: pronásledováním v osmašedesátém a následným nervovým kolapsem
jeho ženy. Disidenti zastoupení profesorem Holým, básníkem Danešem, bývalým tajemníkem
Šandou a bývalou reportérkou Netrvalovou176 jsou oproti němu pouhými pozéry. Povídka jim
však již tradičně přisuzuje obrovskou moc.177 Jejich klika tyranizuje celou uměleckou obec,
vydírá ty, kteří poctivě pracují. Zatímco komunisty pojí pevné přátelství, uvnitř kulturní
fronty probíhá neustálý boj o moc. Daneš a Holý si díky bohaté zahraniční podpoře žijí na
vysoké noze, obklopeni luxusem a pohodlím. Z bezpečí svých přepychových chat sepisují
posměšné protirežimní pamflety a provolání o svobodě a demokracii, k dosažení svých plánů
se však neváhají zaplést i do podvodu s valutami. Jejich zaštiťování se svobodou a humanitou
je tak odhaleno jako pouhá maska. „Levičáky“ zastupuje zejména postava režiséra Majera. Ve
172

Lišky mění srst, s. 148.
„Spíš moudré,“ opravil ho Žitný. „Jsme dost silní, abychom mohli být i trpěliví. Zatýkat a trestat je až to
poslední, když už to jinak nejde. Přinutit někoho, aby dostal rozum, sám a dobrovolně nechal trestné činnosti, je
sice těžší, ale o to cennější.“ (Lišky mění srst, s. 40)
174
Sachs je Žitným označen jako světoběžník, který „se nechává slyšet po barech a recepcích, blábolí o svobodě
a demokracii a tiskne ruce všelijakým chlapcům, co si hrajou na bojovníky.“ Disident Míla Kornet je zpodobněn
jako slaboch, který „sepisuje pamflety a hauzíruje o podpisy.“ Při svém zatčení kvůli pašování drog se projevuje
jako pokrytec: „Žádám, aby se se mnou jednalo slušně, od týhle chvíle se považuju za politickýho vězně.“
175
Potvrzuje tak správnost normalizačních čistek a přeobsazování pozic.
176
Zjevně se jedná o postavu redaktorky Lidových novin Dagmar Neblechovou, vystupující v předcházejících
povídkách. Změna jména může být výsledkem jazykové hry s příjmeními Neblechová a Konečná, pod kterým
vystupovala v seriálu.
177
„Protože oni mají dlouhé prsty.“ […] „Stačí jedno jejich slovo, které o tobě po tamtamech na kulturní frontě
pustí, pokyn, pomluva – a je s tebou konec…“ (Lišky mění srst, s. 68).
173
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skutečnosti tento nedobrovolný agent západních mocností178 řídí vývoz tajných materiálů za
hranice Československa. Stejskal a Bureš179 jsou postavami, které hledají cestu zpátky do
„rodiny“. Bureš skrze svědomitou práci, Stejskal skrze hrdinnou záchranu agentky StB. A
režim je ve své velkorysosti připraven přijmout je zpět.180
Film je zaplněn roztodivnými typy a figurami: typickým nuselským zlodějíčkem
Jéňou, proradnou kartářkou Hejnou, bývalým šlechticem a obchodníkem se starožitnostmi
Kaunicem, disidentem a bývalým kunsthistorikem Kornetem, arabským pašerákem Kuffou či
holandským obchodním zástupcem Sachsem. Proti nim stojí Zeman, Gajdoš a Žitný. Zatímco
povídka

demonstruje

absolutní

jednotu

velitele

pražské

kriminálky

a

velitele

kontrarozvědky,181 ve filmu mezi nimi dochází k závažné roztržce. Žitný Zemanovi zakazuje
konfrontovat podezřelou Michele Merciérovou, aniž by mu vysvětlil pravý důvod tohoto
zákazu - skutečnost, že Merciérová je tajnou agentkou československé rozvědky. Takové
bezpečnostní opatření je ale v přímém rozporu s dosavadním zobrazením vztahu obou
mužů.182
Film se kromě popírání pravidel vlastního fikčního světa zpronevěřuje i pravidlům
detektivního žánru: Zeman a Žitný vedou dlouhé dialogy, které zpomalují děj,183 přestřelka
v Orfeovi nechtěně působí až komickým dojmem.184 Závěrečná ochota Žitného prozradit
Zemanovi totožnost Meciérové pak staví na hlavu celou vybudovanou zápletku.185
Sequensův autorský styl je patrný z řady aluzí na jím režírovaný seriál Hříšní lidé
Města pražského. Zlodějíček Jéňa je vypodobněn jako pologramotná figurka nuselské
galerky,186 kterou znají kriminalisté skrz naskrz.187 Stejným typem je i kartářka Hejná - na

178

Majer je vydírán Američany, kteří vlastní jím natočený protirežimní film, který vytvořil ještě v šedesátém
osmém roce. Postavě Majera chybí veškerá „velikost“ agenta Bláhy, je pouhou směšnou figurkou svíranou
strachem o vlastní bezpečí.
179
Postava Bureše nápadně připomíná postavu herce Vodvářky z dílu Klauni. V původním scénáři jsou dokonce
Burešovy repliky připsané právě Vodvářkovi. Pro účely povídky však bylo pravděpodobně výhodnější zapojit do
děje postavu nezatíženou předcházejícím negativním ztvárněním.
180
„Ale budeme jim oběma držet palce. Pomůžeme jim – pokud to zákon umožňuje – protože je v nich naděje.“
(Lišky mění srst, s. 150).
181
Zeman chce Žitnému v zájmu dopadení pachatelů případ dobrovolně přenechat. Oba dva se také dělí o
veškeré získané informace.
182
Nelogická ztráta společného cíle je akcentována i Zemanem: „No, netušil jsem, že si představujeme každý
trochu jinak to nádherný riziko naší profese.“
183
Tyto dialogy navíc postrádají smysl: „Jak jinak chceš vypočítat plochu trojúhelníku sachs, Orfeus, Kuffa?“
„Co když je to čtverec? Nezapomeň na zamordovanýho Jéňu.“
184
Postřeleným neteče krev, ani nemají viditelná zranění. Zeman, který se v Konci velké šance ani nesehnul nad
svou umírající ženou, dokud nezastřelil Bláhu, se zastavuje nad potlučeným pomocníkem Láďou, místo aby
pronásledoval střílejícího Kuffu.
185
Žitný Zemanovi vysloveně říká: „Ale že je Michel na naší straně barikády, to tajemství jsem musel ubránit
přede všemi až do dneška a vlastně trvá i do budoucnosti.“ Nebezpečí prozrazení Merciérové tedy stále trvá,
proč Žitný náhle mění názor a její identitu Zemanovi odhaluje, film nijak neobjasňuje.
186
Dopis, který Jéňa údajně adresoval Zemanovi je plný gramatických chyb.
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„Hříšné lidi“ odkazuje její slovník,188 její snaha vlichotit se Zemanovi do přízně189 a konečně
i její uznání Zemanova ostrovtipu.190 Důležité je, že výskyt těchto postav je pro samotný děj
zcela redundantní. Jejich jedinou funkcí je tak už zmiňovaná aluzivnost.
Povídková verze důsledně uzavírá osudy postav předcházejících příběhů. Josef
Maštalíř, který v povídce Studna opět přijal díky Zemanovi své místo ve společnosti, došel po
zásluze ocenění ve vedení podniku Benzina. Jen díky jeho správnému úsudku se Zemanovi
podaří rozbít gang překupníků valut. Maštalíř od šedesátého devátého roku „vnitřně vyrostl“,
nevystupuje již proto jako Zemanův pomocník, ale jako rovnocenný partner. Povídka se však
vrací i k jinému Zemanovu spolupracovníku, Mirku Stejskalovi. Jeho prvotní příkré odmítnutí
Zemana191 a tím i celé Bezpečnosti se zdá být konečným potvrzením Stejskalovy záporné
role. Ve chvíli, kdy zachraňuje život tajné agentce Heleně Pavlové, se však ukazuje, že nikdy
nepřestal být členem „rodiny“. Příběh Stejskala je tak příběhem návratu ztraceného syna. Jeho
přijetí zpět je naznačeno konverzaci, kterou spolu Zeman a Stejskal vedou.192 Vzápětí je
explicitně potvrzeno při výslechu kulturní fronty Zemanovým označením Stejskala jako
příslušníka Bezpečnosti.193 Povídka se znovu vrací i ke Stejskalovu vyhození z místa
náčelníka pražské kriminálky. Ze Zemanovy vzpomínky jasně vysvítá, že on sám za
Stejskalovo propuštění odpovědný nebyl.194 Zemanův postoj tak opět dosvědčuje jeho
absolutní morálnost.
Povídka je vedena snahou po rehabilitaci těch, kteří se v osmašedesátém nechali
oklamat. Ideologicky tak vytváří obraz společnosti, která pochopila svůj omyl a s disidenty
nechce mít nic společného.195 Hlavní hodnotou této „prozřelé“ společnosti se stává usilovná
187

Prohledávání Jéňova bytu je doprovázeno poznámkami: „On byl Jéňa čilej chmaták.“ či „Já to věděl, Jéňa to
je firma jistoty.“
188
„Bóžínku, vždyť vy si dokonce pamatujete moje jméno, to je velká čest pro mě, pane major.“
189
„To támhle pan major, když byl ve vašem věku, to už by měl dávno ty lumpy přečtený jako ve slabikáři, že jo,
pane major.“
190
Se slovy: „Vy tu ženskou čapnete, pane major, to je jednou jistý.“ mu dobrovolně předává peníze, které
dostala od Merciérové jako odměnu za mlčení.
191
„S tím bys nám měl právě pomoci. Je to divná smrt!“ Stejskal ihned přestal mýt okno volhy, rázně odložil
kbelík a utěrku. Chtěl odejít. „Ne.!“ Zeman ho zadržel: „Počkej? Jak to ne?“ „Jednou jste mne od Bezpečnosti
vyhodili, tak mi dejte pokoj. Nechci už s váma mít nic společnýho.“ (Lišky mění srst, s. 27).
192
Jejich rozhovor je opět přátelský, plný vzájemného porozumění, ze strany Zemana starostlivý: Přiklekl
k Mirkovi, zdvihl mu hlavu, opřel si ji o kolena, aby se mu lépe dýchalo. „Co jsi dělal, ty blázne. Jaks to mohl
takhle koupit? Ty, takovej zkušenej policajt!“ „Copak jsem mohl nechat zabít tak prima holku?“ zašeptal těžce
Stejskal. „A ještě k tomu – příslušnici! To už ze starý policajtský solidarity ne!“ (Lišky mění srst, s. 133).
193
„… a druhý život dnes málem znovu, když se nám vaši komplicové postavili při zatýkání se zbraní v ruce a
těžce zranili jednoho z našich… (podíval se po Žitném a pak to řekl)… příslušníků.“ (Lišky mění srst, s. 146).
194
Zeman to těžko nesl, ale nakonec mu to všecko odpustil. Byl by s ním v devětašedesátém, kdy se vrátil znovu
do funkce, spolupracoval dál, kdyby vedení ministerstva netrvalo tak důsledně na očištění Sboru. (Lišky mění
srst, s. 27)
195
„Kdo jde ještě s nimi?“ „Už téměř nikdo. Opouští je jeden za druhým, už jich zbylo jen pár. Většina poctivých
kumštýřů, novinářů a vědců, kteří se nějak kompromitovali, už dostala rozum, stydí se za svou hysterii.“ (Lišky
mění srst, s. 39-40).
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práce, která stojí v protikladu k intelektuálskému tlachání bývalých představitelů kulturní
fronty. Práce a sepětí s lidem jako lék na ideologickou zmatenost pak přímo doporučuje
Rosemarie Lefleurová herci Janu Burešovi.196 Doslovně tak vyjadřuje jedno z hlavních
ideologických poslání povídky.
Povídka přesahuje hranice detektivního žánru četnými literárními aluzemi. Postavy
tak své jednání běžně doprovázejí citacemi z děl Halase, Swifta, Masaryka, Kafky, ale
samozřejmě i Lenina, Dzeržinského a Gottwalda. Poměrně zajímavou hru pak nabízí literární
narážka profesora Holého, věnovaná Rosemarie Lefleurové: „Francie sladká…“197
Lefleurová totiž verš dokončuje: „… hrdý Albion. Máte smůlu, pane profesore. Já tu
Halasovu báseň znám. A není to moc velká poklona pro mě.“198 Daná pasáž odhaluje
pokrytectví profesora Holého, který se chystal ocitovat jen tu lichotivou část verše, a hluboké
znalosti české literatury Rosemarie Lefleurová.199 Čtenářova znalost básně zároveň
podmiňuje plné pochopení následující scény: Profesor Holý konečně přemohl své rozpaky,
odkašlal si a poněkud vyschlým hlasem řekl: „To už je dávno za námi.“200
Film a povídka znázorňují Zemana v odlišné rodinné situaci. Z povídky vyznívá, že
se Zeman se ženou přestěhovali po svatbě dcery Lídy do Podolí, tím je ale pohled do
Zemanova soukromí ukončen. Film si nenechává ujít příležitost potvrdit naposledy pevnost
zázemí, které si Zeman vybudoval. Úvodní scéna filmu tak náleží jen těžko uvěřitelnému
„humornému“ výstupu rodiny Zemanových.201 Ve filmu se opět projevuje politická
angažovanost Blanky Zemanové - tentokrát blahovůlí, s jakou propouští svého manžela
z divadelního představení kvůli důležitému případu.202
Povídku i film však přece jenom něco spojuje - atmosféra nostalgie, která doprovází
závěrečný díl zemanovské série. Stárnoucí Zeman a Žitný rekapitulují léta své služby a
navzájem si potvrzují její význam. Spřízněnost stáří pociťuje v povídce Zeman i k Evě
Moulisové. Tento vztah je zdůrazněn i podobným způsobem uvažování obou postav. Věta
Evy Moulisové: „Strachu se člověk nejlíp zbaví tím, když se mu co nejrychleji podívá do

196

Přemýšlej… Jsi přece chytrý… Stojí to za to… Až pochopíš, uteč včas do té syrové pravdy, k obyčejným
lidem… Opři se o ně!“ (Lišky mění srst, s. 70).
197
Lišky mění srst, s. 18.
198
Tamtéž, s. 18.
199
Rosemarie Lefleurová ve své poznámce naráží na fakt, že úryvek, který jí odrecitoval profesor Holý pochází
z Halasova Zpěvu úzkosti , tedy básně obviňující Francii ze zrady Československa v osmatřicátém roce.
200
Lišky mění srst, s. 20.
201
Na dvacetiletou vysokoškolačku Lídu křičí z okna její matka, že si zapomněla svačinu. Otec ji pro ni posílá
se slovy: „Marš nahoru a pohni, v osm mám poradu.“ Celá scéna je pak zakončena prohlášením Blanky
Zemanové: „A Lído, ze školy rovnou domů, rozumíš!“
202
„Ale co se zdržujete, pojďte k šatně.“

44

tváře.“203 se nápadně podobá Zemanovu krédu: „Když se něčeho bojíš, jdi a sáhni si na to,
přestaneš se bát.“204 Společné je i opětovné ospravedlnění všech kroků, které SNB podniká,
aby ochránil bezpečnost republiky. Sledování a nahrávání osob se vždy ukáže jako
právoplatný krok proti nepřátelům republiky.205
Obecně se dá říci, že Procházka v povídce završil osudy svých hrdinů a jasně vyložil
svůj obraz normalizace. Sequensův film oproti tomu na ideologickou interpretaci „období
konsolidace“ rezignoval a uchýlil se do bezpečného zátiší kriminalistické zápletky formálně
připomínající Hříšné lidi Města pražského.

203

Lišky mění srst, s. 14-15.
Hrdelní pře, s. 189.
205
V povídce vystupuje jako agent nejen Rosemarie Lefleurová, ale i Helena Pavlová. Ta je nejdříve
Bezpečností nasazena do televize, později na benzínovou pumpu, kde operuje gang pašeráků. Kladná
charakteristika Pavlové buduje ideologický obraz agentů – ochránců, kteří tajně pracují přímo v české
společnosti.
204
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11. Obecné shrnutí
Z provedené analýzy výchozího materiálu vyplynulo několik základních faktorů,
které ovlivnily vznik posunů mezi oběma médii narace.
První skupinu můžeme nazvat faktory vnějšími. Zatímco povídka je duševním dílem
jediného autora, na výsledné podobě filmu se podílí nespočet lidí (scénárista, režisér,
producent, ale i skript a samozřejmě herci).206 Otázka autorství je v případě zemanovských
dílů navíc zkomplikována zásahy odborných poradců, vedením televize i samotných špiček
KSČ.207 Osm Procházkových povídek tvoří uzavřený soubor, díly zpracované na základě jeho
předloh jsou však součástí širšího celku. Provázanost jednotlivých dílů významně ovlivňuje
výslednou podobu fikčního světa.208 Vzrůstající vliv režiséra Sequense a rivalita mezi ním a
Procházkou způsobily vznik dalších změn, které vyvrcholily Sequensovým odmítnutím
natočit Procházkův scénář k poslednímu zemanovskému dílu. Následnou realizací literárního
počinu samotného Sequense došlo k narušení integrity celé série. Sequensův vliv je konečně
patrný i na počtu aluzí na jím režírovaný seriál Hříšní lidé Města pražského.209
Další příčinou vzniku rozdílných verzí bylo televizní zaměření na diváka. Televizní
verze se snažila vyjít vstříc diváckému vkusu i očekávání. Ve filmech je tak posílena dějová
linie příběhu a zdůrazněna zápletka. Motiv lásky Hradce a Hanky Bízové dodává filmům
potřebnou dávku romantiky, přidané přestřelky a rvačky dávku napětí. Film posouvá
charaktery jednotlivých postav tak, aby byly pro diváka snáze čitelné. Součástí televizní
strategie je i výše zmiňovaná formální nápodoba Hříšných lidí Města pražského.
Procházkovy literární ambice jsou s televizním směřováním ve zjevném protikladu.
Jeho záměrem naopak bylo překročit úzké hranice detektivního žánru. Žánrový přesah měly
zajistit poetické pasáže a literární aluze.
Vlivem všech zmiňovaných faktorů vznikly dvě odlišné verze stejného příběhu – dva
odlišné fikční světy.
206

Pro výběr hereckého obsazení seriálu Třicet případů majora Zemana je např. typická ignorace věkového
určení postav povídek. Postavy s přídomkem „mladé“ jsou tak většinou ztvárněny zasloužilými čtyřicátníky –
jako příklad nám může posloužit postava prokurátora Ševčíka. Tohoto hubeného, subtilního mladíčka (Hrdelní
pře, s. 137) hraje ve filmu šedesátiletý Václav Švorc. Nakonec i samotný představitel majora Zemana, Vladimír
Brabec, v úvodních dílech jen těžce předstírá bujaré mládí. Skutečně mladě tak v seriálu působí jen postavy Lídy
Zemanové a Martina Gajdoše. Takový posun však s sebou přináší ztrátu autenticity.
207
Vzpomeňme vyžadovaný zásah do scénáře Vasila Biľaka.
208
Hanka Bízová neumírá v Bílých linkách , ale až v Modrých světlech; Bláha přichází v seriálové verzi do
Československa mnohem dříve než v povídkách; postava kapitána Kristka je ve filmové verzi nahrazena
bezejmenným agentem atd.
209
Tyto zásahy měly postupný vývoj: postava Ferdy Vosátka (Klauni) je zpodobněna oběma verzemi obdobně,
postava holiče Seydla (Studna) je ve filmové verzi „Hříšným lidem“ přiblížena, postavy Hejné a Jéni (Růže pro
Zemana) už jsou jako figurky pražské galérky konstruovány.
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11. 1. Svět povídek x svět filmů
Souhrnně se dá říci, že povídky předkládají obraz světa, který je koherentní, založený
na jednotné ideologii. Filmy sice přebírají základní rysy této ideologie, obraz světa, který
vytvářejí, je však vlivem dalších zásahů nekonzistentní.
Fikční svět zobrazený v povídkách obsahuje zjevné mýtotvorné prvky. Skupina
neohrožených mužů stojí pevně v jednom šiku a brání ideu socialismu. Hlavní hrdina Zeman
prochází iniciační cestou přerodu mladíka v moudrého muže. V Honu na lišku prožívá první
zkoušku – musí se postavit na stranu práva a lidu, proti platným zákonům, které by měl jako
příslušník hájit. Veřejně se hlásí k odkazu svého otce.210 Tehdy poprvé se také objevuje motiv
plného ztotožnění Zemana s SNB.211 Součástí každé hrdinné cesty je i prožitá tragédie – tou
Zemanovou je smrt manželky v Konci osamělého střelce. Zocelený Zeman se vydává na svou
první zahraniční misi bez moudrého dohledu „adoptivního otce“ Kaliny v Bílých linkách.
Zemanův růst je zdůrazněn první krizí ve vztahu Kaliny a Zemana. Unavený a nemocný
Kalina nemá už dostatek sil, aby bránil ideály, za které společně bojují, a podléhá politické
zvůli. Tehdy se mu jeho „syn“ poprvé staví na odpor a trvá na dosažení spravedlnosti. Po
smrti Kaliny pak Zeman symbolicky přejímá jeho postavení v „rodině“.212 Pochyby o
minulosti překonává vnitřní silou. Přes morální vítězství u soudu je však zbaven své funkce.
Pozvolné uvadání na obvodním oddělení VB přerušuje nový úkol. Zeman se vrací zpět do
boje, prožitá křivda ho přibližuje k lidem,213 úspěšně vyřešený případ ho vrací na vrchol.
V závěrečné povídce Zeman, stále houževnatý a vytrvalý bojovník, prožívá zaslouženou
„moudrost podzimu“214 s plným vědomím toho, že jeho boj nebyl marný. Pokládá na lopatky
příslušníky kulturní fronty, kteří stáli za jeho sesazením z funkce a Kalinovou smrtí, usmiřuje
se se Stejskalem, kterého přijímá nazpět do „rodiny“. Zemanova cesta je završena. Televizní
zpracování mýtické vyznění Zemanova života narušuje. Ve snaze o jednoznačnější vyznění
redukuje krizové okamžiky jeho života.215 V závěrečném díle pak bojuje proti těm samým

210

„Tenhle rudej prapor, pane předsedo, je prapor mýho táty. Proti tomu já nikdy nemohu jít.“ (Hon n a lišku, s.
54).
211
Dělníci po Zemanově zákroku nadšeně křičí: „SNB jde s lidem! Ať žije SNB!“ (Hon na lišku, s. 55).
212
Zeman odmítá v Hrdelní při pobídku Veselého, aby přenechal zodpovědnost za Plánici před soudem
zemřelému Kalinovi: „Ne… Tohle je bitva živých… mrtvé nechme pokojně spát, pro ty už trápení skončilo… A
jestli má někdo padnout, pak jen ten, kdo zůstal dobrovolně sám a v kotli. Přeneste palbu na mě.“ (Hrdelní pře,
s. 159)
213
Analogie osudu Zemana a Maštalíře.
214
Lišky mění srst, s. 62.
215
Zeman není donucen postavit se na odpor proti Kalinově slabosti, při soudním přelíčení nespoléhá jen na své
přesvědčení, ale předkládá nezvratný důkaz své i Kalinovy neviny.
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figurkám, s kterými se potýkal po celou dobu své služby. V příběhu nedochází k žádné
katarzi, završení.
Povídky vytvářejí obraz SNB jako pospolité „rodiny“, sjednocené společnou vizí.
Ztotožnění jednoho člena „rodiny“ s druhým je absolutní.216 Bez ohledu na postavení a
prověrky si bezmezně důvěřují. Televizní verze se sice snaží zachovat totožný obraz, zároveň
však přidává scény, které s ním nekorespondují: Bártík se zlobí na Žitného, že mu nevěří, a
proto mu nechce vyzradit totožnost agenta Stardust; Zeman pochybuje o správnosti Žitného
rozhodnutí opustit ministerstvo.217 Jako samotné popření vybudovaného obrazu pak působí
Zemanova a Žitného rozepře ze závěrečného dílu. Zápletka vystavěná na Žitného neochotě
prozradit Zemanovi pravou identitu francouzské dopisovatelky působí v celku zobrazovaného
světa zcela nehomogenně. Postava Stejskala, který narušuje obraz věrné „rodiny“ se naopak
v závěrečné povídce alespoň symbolicky vrací do jejích řad. Stejně tak Hanka Bízová umírá
v povídce Bílé linky hrdinnou smrtí, její věrnost SNB tak nemůže být zpochybněna tak, jak se
tomu stalo ve fikčním světě filmu.218
Ve fikčním světě povídek jsou příslušníci SNB strážci a obránci idey – idey
socialismu. Slouží ideálu, který je samotné přesahuje. V takto vymezeném světě se
spolupracovníci navzájem povzbuzují citáty Abrahama Lincolna, úryvky z Aristofana či
Halase.219 Střetnutí s kulturní frontou je tak zpodobněno jako boj o zákonné vlastnictví idey.
Umělci a inteligenti se zaříkávají Villonem a Kafkou, přivlastňují si nárok na jejich výklad.
Používají jejich díla jako zbraň proti režimu i Bezpečnosti. Danešův výklad Villona jako
protirežimního básníka220 však Zeman odhaluje jako falešný.221 Stylizuje-li se Daneš do
pozice neprávem obviněného Villona, usvědčuje ho Zeman opět ze lži. I Danešova nepřiznaná
parafráze Villona je Zemanem briskně rozpoznána. Svět idejí je otevřen jen těm, kteří do něj
vstupují bez postranních úmyslů. Tato skutečnost je explicitně potvrzena v Hrdelní při.
Kulturní fronta sice ztotožňuje osud Josefa K. s osudem farářovým a šířeji i se svým
vlastním,222 tato intepretace se však záhy ukazuje jako nepravdivá. Je to naopak Zeman a celý
216

Zeman tuto skutečnost deklaruje i u soudu: „Je jen jeden Sbor národní bezpečnosti a já jsem jeho příslušník.
Co dělal Kalina, dělal jsem i já, z přesvědčení, vědomě, rád…“ (Hrdelní pře, s. 173).
217
„Myslíš, že je to správný, takhle vyklízet pole?“
218
Hanka Bízová umírá v díle Modrá světla. Ze závěru dílu jednoznačně nevyplývá, zda chtěla získané tajné
dokumenty předat Bezpečnosti, nebo použít ve svůj vlastní prospěch. Kalinova nezodpovězená otázka tak zní:
„Mohly její oči klamat?“
219
Žitný i Zeman čerpají v Hrdelní při povzbuzení z Halasových veršů: „ Jen žádný strach, jen žádný strach,
takovou fugu nezahrál sám Sebastian Bach, jakou my zahrajem.“ (Hrdelní pře, s. 174).
220
„Ano – i my, mladí čeští básníci, se hlásíme k tomuto villonovskému pokolení. I my spolu s ním dnes voláme:
Pryč s kněžoury, policajty, cenzory, filistry, mentory a tmáři v kultuře.“ (Hrdelní pře, s. 67).
221
„Mělo by se vám zakázat, abyste zneužívali středověkého básníka k provokaci.“ (Hrdelní pře, s. 100).
222
„Máte pravdu, pane profesore. To není sen, to je geniální vize toho, co jsme ještě nedávno prožívali my
všichni. Vždyť i mezi námi jsou dosud Josefové K. Přímo tady s námi – je jeden z nich.“ (Hrdelní pře, s. 125).
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SNB, kteří byli neprávem postaveni na lavici obžalovaných, to oni jsou jedinými pravými
dědici Kafkova odkazu.223 Oproti tomu fikční svět filmu je kvůli redukci literárních aluzí
postaven na politickém souboji SNB a kulturní fronty.224 Film tak potlačuje mýtické vyznění
střetu obou stran.
Povídky svět majora Zemana konstruují jako kolbiště, na kterém je veden
nesmiřitelný boj na život a na smrt. Agenti střelci, západní diverzanti, ale i kulturní fronta, ti
všichni připravují plány, na jejichž konci stojí záhuba poctivých komunistů a rozklad
republiky.225 Protihráči se mění, mění se i způsob jejich boje, jejich záměry jsou však stále
stejné. Jediný, kdo však rozpoznává jejich úmysly, je SNB. V kritické chvíli tak proti nim
stojí sám. Nejvyšší politická místa selhala, lid se nechal oklamat nebo se zaměstnává vlastním
zajištěním, spolupracovníci kolaborují. Zeman a Bezpečnost přesto dál hájí pravdu a
spravedlnost. V konečné bitvě s kulturní frontou se nakonec Zeman stává přesvědčivým
vítězem, když v povídce Lišky mění srst odhaluje její nové plány na rozvracení republiky. Ve
fikčním světě filmu je míra nebezpečí kulturní fronty bagatelizována. Motiv osamoceného
bojovníka je popřen zásahem lidu. Boj, který Zeman s kulturní frontou vede, přesto není
korunován jednoznačným vítězstvím. V závěrečném díle plýtvá Zeman silami na dopadení
pašeráků a zlodějů, hlavní nepřítel mu tak uniká.
Služba vlasti je v povídkách vyobrazena jako svatý úkol, který zasluhuje veškerou
úctu a respekt. Zeman proto právem stíhá každého, kdo tuto službu znevažuje.226 Posvátnost
úkolu opravňuje muže zákona volit při rozhovoru o něm ty nejvznešenější fráze a obraty.
Strážci idey hovoří jazykem idey.227 Vášeň, kterou cítí pro svou práci, ukazuje hloubku citu,
který v nich dřímá. V okamžicích krize se tento cit nestydí dát najevo.228 Filmová snaha o
civilnější vyznění příslušníků ovlivňuje výslednou podobu fikčního světa, který je mnohem
223

„Vytáhli po liblické konferenci Franze Kafku proti vám ,ale on vlastně píše o vás.“ (Hrdelní pře, s. 139).
Místo falešné interpretace Kafky vykřikuje profesor Holý politická hesla ( „Žádáme satisfakci!“), vyhrožuje
styky na nejvyšších místech.
225225
Kulturní fronta ve svých plánech počítá s věšením komunistů na lucerny. Zeman jejich záměry znovu
explicitně připomíná v přemítání o Maštalířovi: Zeman si najednou uvědomil, kolik lidské moudrosti je v tomto
člověku. A takovéhle lidi chtěli loni věšet! (Hrdelní pře, s. 207).
226
Zeman např. napomíná doktora Salabu, který mluví nelichotivě o pohraničnících, či řidiče autobusu, který si
utahuje z vojsk Varšavské smlouvy (i ony z hlediska předkládané ideologie „slouží“ československým
občanům).
227
Ilustrujících příkladů jsme uvedli v jednotlivých analýzách celou řadu. Jako jeden za všechny tak postačí
např. výrok Žitného směřovaný k Zemanovi: „Bude to ještě tvrdá bitva, Honzo, než vyhrajeme šťastnej, klidnej
život pro tuhle pěknou zem.“ (Hon na lišku, s. 124).
228
Zeman se tak po hádce s dcerou otevřeně vyznává z lásky k ní: „Já vím…“ řekl těžce Zeman, „… jenomže
Liduška… Ty víš, co pro mě to dítě znamená… Kvůli ní jsem zůstal žít… když se to stalo s Lídou… Ona byla
moje štěstí, smysl mého života… všecko… než jsem našel znova tebe.“ (Hrdelní pře, s. 145). Podobně Kalina se
nebrání dojetí, když po nespravedlivém propuštění z práce vzpomíná na dobu, kdy se Zemanem a Veselým snili
o budoucí podobě republiky: „Pamatujete, kluci, co jsme se o ní nasnili , nadebatovali… já bude a jakou si ji
uděláme… spravedlivější, lepší… tam na pryčnách v koncentráku? A jak jsme se spolu do ní vraceli tím prvním
veselým vlakem, kolem kterýho vonělo jaro a všecky naděje a sny světa?“ (Hrdelní pře, s. 143).
224
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umírněnější ve vyjadřování emocí. I Zemanův postoj k protirežimním posměváčkům je často
spíše shovívavý než tvrdě odmítavý. Filmová verze tak opět rozmělňuje nesmiřitelnost
souboje SNB proti ideologickým nepřátelům.
Výše zmiňovanému mýtickému zobrazení světa povídek odpovídá prostředí, ve
kterých Bezpečnost své bitvy svádí. Při překročení hranic východního sektoru se Zeman ocitá
v „Infernu“229 – zvrhlém světě zaplněném pasáky, ubohými dívkami, které si musí vydělávat
na obživu prostitucí, emigranty, kteří bloudí zoufale světem, západními mocnostmi, které
připravují záhubu šťastného života v Československu. Soudní síň, do které Zeman jako
svědek plánického případu vchází, je pravou gladiátorskou arénou, ve které rozvášněný dav
žádá Zemanovu krev. Československo je naopak zpodobněno jako „země zaslíbená“.
Krása české země je natolik silná, že se z lásky k ní vyznávají i západní nepřátelé.230
V protikladu k takto pojatému prostoru se západní země, do kterých směřují emigranti, stávají
vyhnanstvím.231 Obraz světa konstruovaný filmem je mnohem uměřenější. Západ a východ
nejsou na první pohled rozpoznatelné. Česká země neoplývá kráskou, která by dojímala.
Motiv lásky k vlasti tak postrádá svého významu.
Fikční svět povídek není zaplněn jen kladnými a zápornými postavami, ale i
postavami, které můžeme označit termínem „na cestě“. Jejich společným znakem
v hodnotovém systému je opravdovost. Eman Zahradník pociťuje opravdovou lásku k panu
řídícímu, která je natolik silná, že překonává i jeho odpor k Bezpečnosti. Zbyšek Broniewski
projevuje opravdovou statečnost a nesobeckost, když obětuje vlastní život při záchraně
Hradce. Eva Moulisová je opravdovou umělkyní.232 Herec Bureš prožívá opravdovou lásku
ke své vlasti a jazyku. Konečně i Mirek Stejskal projevuje opravdovou odvahu a zachraňuje
život mladé agentce Bezpečnosti. Pro všechny tyto postavy je charakteristické postavit se
v kritické chvíli na stranu práva.233 Některé z nich stojí takové rozhodnutí i život, jejich smrt
je však heroická. Ostatní kráčí, pod moudrým dohledem Bezpečnosti,234 po cestě, jejímž
základním rysem je poctivá práce. Opravdová, poctivá práce je východiskem z ideologických
229

Hrdelní pře, s. 34.
Takto např. smýšlí o zemi, přesněji o Praze, Arnold Hackl: A tuhle dokonalou čistotu si poprvé mohl dopřát
právě tady v Praze. Ale přesto zde nacházel ještě něco víc: její baroko, její nostalgické paláce a zahrady, její
středověké uličky a zlátnoucí prejzové střechy, věže a kopule, měkce rozhozené kolem meandru řeky po zelených
stráních a kopcích, natolik ladily s moudrou životní vyrovnaností jeho padesátky, že přímo bolestně cítil, jak
s tímto městem srostl, a jak by najednou on, věčný tulák bez domova, nemohl bez něho žít. (Hon na lišku, s. 127).
231
Lidé v emigraci jsou vlastně všichni tak trochu bizarní, podivně smutní, vykolejení blázni… (Lišky mění srst,
s. 138).
232
V povídce Lišky mění srst je signifikantně Zeman jediným, který její uměleckou velikost rozpoznává.
233
Tento klíč se stává jedním z klíčů k určení charakteru postavy: Hlásí se k nám, pomyslel si dojatě Zeman.
Pořád se ještě považuje za příslušníka Sboru – a já bych ho byl málem odepsal. Jak pořád málo známe lidi.
Rozhodující je přece na jakou stranu barikády se v kritické chvíli postaví. (Lišky mění srst, s. 133).
234
Žitný v rozhovoru o Stejskalovi a Burešovi explicitně říká: „Pomůžeme jim – pokud to zákon umožňuje –
protože je v nich naděje.“ (Lišky mění srst, s. 150).
230
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zmatků, které s sebou přinesly útoky kulturní fronty. Obraz světa filmů je černobílý. Postavy
jsou pevně ukotveny na kladných, či záporných pólech, neprochází tak žádným vývojem.
Jejich sociální příslušnost je determinuje, změna stran není možná. Fikční svět filmu tak
popírá jedno ze základních ideologických vyznění povídek: Většina představitelů kulturní
fronty prozřela po osmašedesátém roce ze svého zaslepení a dobrovolně se opět přimkla k
straně a režimu.
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12. Na závěr
Cílem této práce bylo srovnat Procházkovy povídky s jejich realizacemi ve formě
televizního seriálu a vyvodit pro obě formy zemanovského příběhu obecnější zákony
výstavby daných fikčních světů. Postupná komparativní analýza prokázala, že rozdíly mezi
oběma verzemi narůstaly postupně. Největší rozpor pak mezi nimi nastal při zobrazení
nepřítele režimu šedesátých a sedmdesátých let – kulturní fronty. Povídky se ve shodě
s ideologií neustávajícího třídního boje plnou silou zaměřily na denunciaci představitelů
disentu. Film však v závěru opustil vytyčenou ideologickou linii a sérii zakončil rozpačitým
pokusem o díl s detektivní zápletkou.
Z rozdílů obou verzí jednoznačně vyplývá, že ambicí Jiřího Procházky bylo vytvořit
koherentní fikční svět založený na ucelené ideologii. V případě seriálové verze zemanovského
příběhu musela však jeho snaha ustoupit televiznímu zaměření na diváka, rozdílným
představám režiséra Sequense i vnějším politickým zásahům. Teprve v povídkách tedy mohl
Jiří Procházka naplno rozvinout svou jednotnou vizi světa, založenou na nekončícím souboji
režimu, reprezentovaného jen a pouze SNB, s třídními nepřáteli.
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