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PŘEDMLUVA 

Je-li téma této diplomové práce definováno korelací mezi fenoménem 

smrti a prvním desetiletím samostatné české kinematografie, není to 

proto, že by filmy daného období představovaly obzvlášť vhodné 

východisko k obecným úvahám o smrti. Vždyť pokud si tyto filmy 

představíme v souvislosti s klíčovými díly československé kinematografie, 

zejména šedesátých let, typu OBCHOD NA KORZE (1965), DÉMANTY NOCI 

( 1966), KOČÁR DO VÍDNĚ ( 1966), OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY ( 1966), 

MARKETA LAZAROVÁ (1967), VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI (1968) nebo 

ZBÉHOVÉ A POUTNÍCI ( 1968), ve kterých se motiv smrti projevuje velmi 

intenzívním způsobem, sotva v nich nalezneme obrazy srovnatelného 

významu a působivosti. Dokonce se přinejmenším na první pohled zdá, že 

se v českých filmech v tomto období smrt snad ani v podstatnější míře 

nevyskytuje, to je ale již jen zdánlivě pravdivý dojem. 

Při bližším pohledu se ukazuje, že smrt je zde naopak téměř 

všudypřítomná, nalezneme jen málo filmů, ve kterých by se vůbec 

neobjevila. Podle očekávání mezi nimi sice naprosto převažují tzv. 

komerční komedie z produkce Jaroslava Soukupa, Víta Olmera a dalších, 

což platí zejména pro období devadesátých let, po roce 2000 však 

nalezneme i několik filmů s poněkud vyššími ambicemi, které motiv smrti 

prakticky neobsahují, jako POČETÍ MÉHO MLADŠÍHO BRATRA (2000), 

LÁSKA SHORA (2002), MUSÍM TĚ SVÉST (2002), SMRAD! (2002), 

NEVĚRNÉ HRY (2003) nebo PUPENDO (2003 ). Všeobecné rozšíření 

motivu smrti je samozřejmě z části dáno závislostí celovečerního hraného 



filmu na zákonitostech stavby dramatu, kde je smrt jako výsostně 

dramatická, absolutní a nezvratná událost sotva zastupitelným prvkem. 

Funkce významného dějového prvku však není tou jedinou, již motiv smrti 

ve sledovaných filmech zaujímá. Stačí si připomenout filmy jako KOLJA 

( 1996) nebo BABÍ LÉTO (2001 ), které se z podstatné části odehrávají 

v prostředí hřbitova a krematoria, ovlivňujícího podobu filmu jak vizuálně, 

tak obsahově prostřednictvím četných rozhovorů na toto téma, přitom se 

v podstatě jedná o příběhy s komediálním zaměřením, ve kterých žádná 

z ústředních postav nezemře. 

Podobných případů, kdy v určitém filmu smrt zároveň je i není přítomná, 

nalezneme v tomto období mnohem více. Podoba motivu smrti dokonce 

někdy nabírá takový charakter, že si téměř ani neuvědomujeme, že to, co 

sledujeme, vlastně v důsledku představuje smrt, jako když například v 

ROKU ĎÁBLA (2002) dojde k vizuálně efektnímu samovznícení některých 

postav. To souvisí s prvotním dojmem, že v soudobém českém filmu 

motiv smrti ve větší míře nenalezneme, a jak zde budeme v dalším textu 

demonstrovat, tato ambivalence vyplývá z několika příznačných řešení, 

používaných navzdory různé době vzniku i různým tématickým a 

žánrovým zaměřením jednotlivých filmů. Předběžně lze říci, že k hlavním 

příčinám tohoto stavu patří fakt, že ve filmech zkoumaného období 

zpravidla neumírají hlavní postavy, dále že smrt, kterou sledujeme, nemá 

často parametry zcela definitivního skonu, a také že její zobrazení je 

určitým způsobem redukované, případně ve filmu okamžik úmrtí vůbec 

názorně zpodoben není. 

Tím se dostáváme k důvodu, proč je hledisko této práce určené daným 

způsobem. Domníváme se, že prozkoumáním podob, v jakých se motiv 

smrti v tomto období projevuje, můžeme dospět k zajímavému obrazu, 



který bude svým způsobem charakteristický i pro současnou českou 

kinematografii jako celek. Zaměříme se na ony dominantní podoby motivu 

smrti, které jsou společné pro více filmů, a tím pro sledované období i 

obecně příznačné. První kapitola tak bude pojednávat o fenoménu 

zemřelých rodičů zejména hlavních postav filmu, což je typ postav, které 

jsou zde spojovány se smrtí v nápadnější míře než kterékoliv jiné. Ve 

druhé kapitole se budeme soustředit na rozšířený fenomén posmrtných 

zjevení postav zemřelých v průběhu děje, i na další postupy zmírňující či 

relativizující absolutnost předvedené smrti. Třetí kapitola je věnována 

případům, kdy je smrt představena jako přitažlivý jev, a to zejména co se 

týče vizuálního ztvárnění, a souhrnně pak modelům zobrazení smrti v 

českých filmech. 

Inspirací pro toto pojetí, kdy je motiv smrti vlastně určitým ukazatelem 

obecnějších trendů, signifikantní pars pro toto, bylo i fundamentální dílo 

francouzského historika Philippa Ariese Dějiny smrti, 1 ve kterém nastiňuje 

radikální proměny, které prodělal obraz smrti během tisíciletého vývoje 

západní civilizace. V této práci skrze fenomén smrti popisuje dějiny 

mentality, s jasně určitelnými předěly vyplývajícími ze změn ve výraze 

projevů souvisejících se smrtí, a uvádí škálu zcela rozdílných představ, 

které si lidé o smrti vytvořili. Smrt je tu chápána jako jev, před který je 

každý člověk postaven, a kterého se nemůže zmocnit, ale pouze se s ním 

vyrovnat, a z tohoto pohledu pak představuje jednu z mála všeobecných 

antropologických konstant. Podle vztahu ke smrti je pak možno jak 

1 Philippe Aries, Dějiny smrti. I. -ll. Praha: Argo 2000. 
Srov. také Philippe Aries, lmages of Man and Death. Cambridge: Harvard University Press 
1985. 
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charakterizovat určité období, tak provést vzájemné srovnání epoch 

napříč časem. 2 

Literatura k fenoménu smrti je velmi obsáhlá, pro tuto práci však 

jednotlivé tituly mohly sloužit nanejvýš jako určitá rezonanční plocha. 

Souhrnné studie pojednávající o úloze fenoménu smrti ve filosofickém 

myšlení, jako je kniha Georga Scherera Smrt jako filosofický problém3 nebo 

Francoise Dastur La mort4, se zcela míjejí s charakterem sledovaných 

filmů, neboť na filosofický rozměr lidského zániku žádný ze sledovaných 

filmů relevantním způsobem neodkazuje. Rovněž vlivná práce americké 

lékařky a psychiatričky Elizabeth Kubler-Ross O smrti a umírání,5 

pojednávající o fázích, jimiž prochází umírající člověk, zde zejména na 

následky dlouhodobé nemoci, má ve vztahu k danému období českého 

filmu pouze hodnotu informace o skutečném průběhu úmrtí člověka - a v 

této souvislosti pak můžemě konstatovat, že jeho podrobnější zpodobení 

v těchto filmech v podstatě vůbec nenalezneme. 

2 Dále je třeba zmínit diplomovou práci Jiřího Salveta Motiv smrti v českém filmu 
šedesátých let, jejímž východiskem je podobná úvaha o univerzálnosti fenoménu smrti 
jako měřítka zkoumaných děl. Salvet zde uvádí možná hlediska, jimiž lze motiv smrti ve 
filmovém díle nazírat, tj. hledisko dramaturgické, estetické, sociologické, psychologické, 
etické a filosofické. Převažující podobu smrti ve filmech šedesátých let popsal jako oběť, 
jako smrt vlivem nepřátelských okolností, jimž nebylo možné vzdorovat, a vztahuje ji k 
existencialistické filosofii. K tomuto závěru však dochází statistickou metodou na základě 
analýzy pouze osmi arbitrárně zvolených filmú, což znemožňuje přijetí tohoto zajímavého 
výsledku jako obecně platného. 

Salvet, Jiří: Motiv smrti v českém filmu devadesátých let. Diplomová práce, Brno: Ústav 
divadelní a filmové vědy, FF MU 1999. 
3 Georg Scherer, Smrt jako filosofický problém. Kostelní Vydří: Karmelitánské 
nakladatelství 2005. 
4 Francoise Dastur, La mort. Essai sur Ia finitude. Paris: Hatier 1 994. 
5 Elizabeth Kubler-Ross, O smrti a umírání. Turnov: Arica1993. 
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O obrazech souvisejících se smrtí kromě zmíněné práce Philippa Ariese 

zajímavě vypovídá kniha Marie-Louise von Franz Sen a smrt, 6 ve které 

autorka z pozic jungiánské psychoanalýzy systematicky popisuje obrazové 

motivy vypovídající o fenoménu smrti, které čerpá jednak ze snů svých 

pacientů i svých přátel, a dále z literatury, především ze starověkého 

egyptského alchymického textu pojednávajícího o procesu balzamování na 

pozadí nauky o posmrtném životě. V dané souvislosti se přitom často 

objevují běžné jevy či objekty, jako je rostoucí vegetace, ochranitelská 

nádoba anebo průchod vodou či ohněm, které nepochybně najdeme i v 

českých filmech, ale nikoliv ve funkci univerzálního symbolu, ale pouze 

nevýznamné okolnosti. Je-li přece jen v některých filmech, jako například 

v KYTICI (2000) nebo KRYSAŘOVI (2003) úmrtí ztvárněno záměrně 

pomocí symbolů, jedná se většinou o sterilní a poněkud vyčpělé figury, 

jako je dohořívající svíčka nebo odbíjení zvonů. 

Podnětný srovnávací materiál, ovšem opět nikoliv na úrovni jednotlivých 

filmů, ale jen v obecné rovině, představuje studie Jana Wiendla Smrt v 

poezii mladých básníků konce století/ která se soustředí na tvorbu J. H. 

Krchovského, Karla Jana a Michala Čapkových, Miloše Doležala a Kateřiny 

Rudčenkové. V díle těchto básníků je smrt klíčovým pojmem, i když jeho 

konkrétní podoba je velmi různorodá - obecně je to hodnotový princip, 

kterým je permanentně poměřován život člověka, je zrcadlem ukazujícím 

lidskou bídu i nesmrtelnost.8 Pozice, kterou smrt v díle těchto autorů 

zaujímá, v zásadě nemá v soudobých českých filmech obdobu, přičemž 

6 Marie-Louise von Franz, Sen a smrt. O čem vypovídají sny umírajících. Praha: Portál 
2000. 
7 Jan Wiendl, Smrt v poezii mladých básníků konce století. česká literatura 50, 2002, č. 
3, s. 288 - 304. 
8 Tamtéž. 
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vypovídací hodnotu pak má prosté vzájemné poměření závěrů dané studie 

a této diplomové práce, ve smyslu charakteru témat, jež zkoumaná díla 

nastolují, a která svědčí o naprosto rozdílné úrovni reflexe fenoménu 

smrti. 

Záměrem této práce je identifikovat nejvýraznější, a dalo by se říci 

symptomatické podoby, ve kterých se fenomén smrti ve filmech 

sledovaného období projevuje. Proto byly jako východisko této práce 

zvoleny všechny české dlouhometrážní hrané filmy vzniklé v letech 1993 

- 2003, tedy v prvním desetiletí samostatné české kinematografie, s 

několika dílčími výjimkami.9 Tato práce se nezabývá dílem Jana 

Švankmajera, které stojí na hranici animovaného a hraného filmu, přičemž 

způsob, jakým jsou v něm herci i neživé objekty pojednány, přece jen 

náleží více do oblasti animace. V případě koprodukčních filmů rozhodoval 

o zařazení do sledované skupiny ani ne tak poměr investovaných peněz, 

jako míra tvůrčího podílu českých aktérů, a s tím spojená rezonance u 

českého publika, tedy to, zda je výsledné dílo koncipováno i přijímáno jako 

svým charakterem v obecném smyslu české. 10 časové vymezení daného 

období se co se týče jeho počátečního bodu, roku 1993, odvíjí od 

skutečnosti, že k tomuto datu jsou již všechny vznikající filmy nezávislé 

na dosavadním systému barrandovské filmové produkce, a jsou tedy 

reprezentanty nové epochy českého filmu. Důvodem je ale také formální 

oddělení české a slovenské kinematografie, ke kterému v této době došlo. 

Dále zde nejsou blíže probírány filmy patřící do oblasti filmové tvorby 

zaměřené primárně na dětského diváka, zejména pohádky, vzhledem ke 

9 Kompletní výčet sledovaných filmů viz FILMOGRAFIE. 
10 Proto do této práce nejsou zahrnuty například filmy Martina Šulíka, odehrávající se na 
Slovensku a ztvárněné slovenskými herci, zatímco filmy Juraje Jakubiska či Dušana 
Rapoše ano. 
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specifickým zákonitostem jejich žánrového typu. Pohádky jsou silně 

konzervativní co se týče jejich konstrukce a jako takové vytvářejí mezi 

ostatními filmy dosti homogenní skupinu. Jistě by mohlo být podnětné 

srovnat filmové pohádky jako celek jednak s pohádkami vzniklými v 

předešlých obdobích, jednak s filmy pro dospělé diváky natočenými v 

době jejich vzniku, avšak záběr tohoto zkoumání by již neúnosně 

zvětšoval rozsah této práce a svým charakterem by se z ní příliš vymykal. 

V této souvislosti je třeba se obecně zmínit o žánrovém hledisku, které v 

této práci není záměrně ve větší míře zohledňováno. Důvodem je právě 

snaha o hledání společných rysů filmů sledovaného období, a to napříč 

celým žánrovým spektrem, kdy je jako významné vnímáno spíše užití 

příbuzné figury spojené s motivem smrti ve filmech různého žánrového 

zaměření, než u filmů patřících k témuž žánru. Kromě toho samo žánrové 

zařazení filmů není v mnoha případech jednoznačné, určující pravidla jsou 

v nich porušována, žánry jsou vzájemně kontaminovány, přičemž často 

není možné s jistotou určit, z jakého důvodu se tak děje, zda jde pouze o 

chybu či o příznak postmoderního nakládání s žánrovými konvencemi. 

Komplexnost problematiky tohoto tématu nedovoluje, aby se rovněž stalo 

předmětem této práce, ale naopak by vyžadovalo samostatnou studii. 

Výsledky, které zkoumání této skupiny filmů přinese, nelze považovat 

automaticky za ilustraci společenského klimatu dané doby; nicméně 

můžeme předpokládat, že dominantní formy ztvárnění fenoménu smrti, se 

všemi nuancemi, schématy i výjimkami, budou mít schopnost vypovídat o 

obecných tendencích, které jejich podobu více či méně skrytě ovlivňují. 

Cílem tedy není ani klasifikace všech variant, ve kterých se motiv smrti ve 

filmu obecně projevuje a pro niž by tento konkrétní materiál sloužil jako 

pozadí, ani prostý výčet případů, kdy byla smrt nějakým způsobem v 

11 



českých filmech v tomto období zpodobena. Tato práce usiluje především 

o to vytvořit z jednotlivých zjištění plastický obraz, vlastně přímo portrét, 

charakterizující sledované filmy, a skrze ně i některé z názorových či 

duchovních trendů příznačných pro přelom tisíciletí v daném prostředí. 

1? 



Kapitola I. 

SMRT RODIČŮ 

1 ~ 



1. FATÁLNÍ OVLIVNĚNÍ 

NÁPODOBA OSUDU 

"Je krásná, ale začarovaná", říká o Markétě, dívce z ústřední dvojice filmu 

MRTVEJ BROUK (1998), její spolupacientka v psychiatrické léčebně. Je 

začarovaná od svého otce, "Von Markétinu mámu zabil a Markétu 

začaroval." "Proč ji zabil?" "Proč? Našel si jinou ženskou. Markétina máma 

si pustila plyn." Adresátem tohoto vyprávění je Martin, který se do 

léčebny dostal kvůli svému excentickému a agresívnímu chování. 

Zanedlouho Markétu, se kterou navázal milostný vztah, vyprovokuje 

k útěku, ten však bude mít neblahé následky. Na Markétě se totiž 

navenek žádné vážné příznaky duševní choroby neprojevují, ale 

psychiatrická léčebna pro ni představuje ochranu před světem, takže 

mimo její bezpečný prostor je extrémně zranitelná a nezdar jejího vztahu 

s Martinem, přesto, že je možná jen přechodný, vede k tragédii. Markéta 

upadá do letargického stavu, a když ji Martin kajícně vyhledá v léčebně, je 

už v podstatě jako osoba mrtvá, i když její fyziologické funkce dál 

normálně fungují. 11 

Markétin psychický problém tedy spočívá v silném sklonu napodobit 

matčin osud, ze kterého se může "vysvobodit" pouze nahrazením 

špatného mužského prvku ve svém životě nějakým pozitivním, což se 

nezdaří. Jiná cesta z této situace, jako například snaha pomoci si vlastním 

úsilím a vyrovnat se s osudem, v tomto filmu nabízena není - zaštítění 

11 Markéta sedí na lavičce v parku, ale nevnímá okolí, nereaguje ani na doteky, ani na 
slova. Že jde o trvalý stav, potvrzuje Martinovi opět spolupacientka Marie. 

14 



duševní nemocí tu funguje jako vysvětlení a ospravedlnění totální paralýzy 

dítěte po smrti rodiče. Jistěže i v reálném životě může nastat taková 

konfigurace, že nesamostatný člověk s extrémně citlivým vnímáním 

nezvládne čelit náhlé tragédii, a takové selhání ani nelze z morálního 

hlediska nějak hodnotit, nicméně jedná se o velmi specifický a vyjimečný 

případ. Rovněž lze najít určitou logiku v řešení, kdy se postižený upne 

právě na povrchního a sobeckého člověka, který musí v jeho "záchraně" 

zákonitě selhat, 12 neboť pak se může cele oddat sice destruktivnímu, ale 

jinak docela pohodlnému působení choroby, což vlastně od počátku 

muselo být jeho pravým cílem. Toto je jediné přijatelné vysvětlení jinak 

dosti krkolomné kombinace dvou zcela extrémních a vzájemně 

neslučitelných psychických postojů, otázkou však zůstává, proč se taková 

deprimující anomálie stává námětem filmu, od nějž přece jen obyčejně 

čekáme poněkud větší obecnost. Abnormalita tohoto příběhu však není 

způsobem jeho podání nijak signalizována, je traktován jako běžný 

milostný příběh, jednání dívky působí přirozeně a je tak více méně 

hodnoceno i ostatními postavami, ani mladík není zpodobněn s odstupem 

jako necitlivá kreatura, vlastně se výrazněji neliší od svého okolí, a 

samotné vyústění příběhu je prezentováno jako překvapivé. Zdá se, že 

tvůrci sami považují tyto figury a jejich vztah za poměrně obecné a fatální 

ovlivnění smrtí rodiče pokládají za samozřejmé. 

Ostatně osudová vazba rodič - dítě není specialitou pouze MRTVÉHO 

BROUKA, v rámci soudobého českého filmu jde naopak o poměrně 

rozšířený jev, rozdílná je jen jeho anamnéza. V CABRIOLETU (2001) 

12 Více viz Kapitola ll. 
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vidíme opět dívku, 13 jejímž určením je následovat tragický osud svého 

otce, tentokrát je ale spojuje dědičná smrtelná choroba srdce. Pavla, což 

je jméno této dívky, má už podstatně méně vyhrocené vztahy ke svým 

rodičům, s matkou má sice intenzívní, ale v podstatě běžné konflikty, na 

otce vzpomíná věcně a s humorem, ale ne cynicky. Pavla také není 

s otcem svázána duševně, ale tělesně, dědičně, charakter vazby je tudíž 

jiný, je střízlivější, a díky jasné diagnóze i věrohodnější. Lze jej přijmout 

jako relativně přirozené východisko příběhu, který pak spočívá ve snaze o 

záchranu Pavly, která je ve srovnání s MRTVÝM BROUKEM cílevědomá a 

upřímná - ale rovněž neúspěšná. 

I v CABRIOLETU se tedy potvrzuje představa zásadního a nezrušitelného 

vlivu mrtvého rodiče na pozůstalé dítě - vypadá to, obrazně řečeno, jako 

by kdesi pod povrchem všech událostí měl rodič svého potomka ve své 

moci a systematicky usiloval o to vtáhnout jej k sobě do hrobu. Vždyť 

Pavla má mnoho prostředků, jak se svým osudem bojovat a také se o to 

snaží, i její "zachránce" Tobiáš, je oproti Martinovi z MRTVÉHO BROUKA 

bytostně odhodlán jí pomoci, avšak peníze potřebné na záchrannou 

operaci, které neuvěřitelnou náhodou získali, vzápětí opět náhodou 

ztrácejí, a Pavla je tak odsouzena k brzké smrti. 14 

Takovou moc má i zemřelá matka Ley ve filmu LEA (1997), jejíž smrt je 

ve filmu narozdíl od předchozích případů zpodobena, vlastně celý příběh 

přímo uvádí. Matku brutálně ubil její manžel, Lein otec, čehož byla sama 

Lea jako dítě svědkem, a tato událost měla kromě dost výrazného 

praktického vlivu na její život, neboť pak vyrůstala u lidsky nepříliš 

13 Dívku dokonce ztvárnila tatáž herečka, Pavla Jirásková, jako Markétu v MRTVÉM 
BROUKOVI. 
14 Více viz Kapitola ll. 
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kvalitních pěstounů, kteří ji nakonec prodali bohatému Němci, také zásadní 

vliv duševní, nebo snad i duchovní. Umírající matka vzdechla: "Píš mi, Lea", 

a na základě toho Lea vybudovala zemljanku, v níž ve formě malého 

oltáříku soustředila památky po matce, a nosila jí tam spolu se svíčkami 

dopisy a básně. Tento objekt pak byl jedinou věcí, na které Lee skutečně 

záleželo a po její smrti tam pozůstalý manžel odnesl rovněž všechny 

památky na Leu. 15 Smrt Ley je způsobena mozkovou mrtvicí ve chvíli, kdy 

se poprvé v životě cítí naprosto šťastná, což již ohlašovaly prudké 

bolesti hlavy ve chvíli, kdy se cítila uvolněně a příjemně. Jako by tu opět 

matka hlídala svůj vliv na své dítě, a ve chvíli, kdy hrozilo, že se od ní 

odpoutá, je povolala zpět. Stejně jako v prvních dvou filmech, i zde muž 

neuspěje a dívku ztrácí, 16 a tento prvek, tedy hrozba odpoutání se od 

rodiče ve prospěch partnera, by snad mohl být vlastní motivací 

zhoubného rodičova vlivu. 

V DĚVČÁTKU (2002) má Ema k matce dosti nevyrovnaný vztah. Žijí 

spolu po celý život samy, aniž by Ema poznala otce, a nyní už koexistují 

spíše jako dvě spolubydlící, než matka s dcerou, avšak Ema přesto 

propadá záchvatům postpubertální revolty. Chce být samostatná, ale 

projevuje se nedospěle a křečovitě výstředně, a tímto chováním se snaží 

zaujmout muže ve svém okolí. Když matka v závěru filmu umírá, vidíme 

Emu, jak truchlí na střešní terase jejich paneláku, a poté ještě kdesi 

v sídlištní krajině, jak odchází do dáli, až zmizí v mlze. Výraz její tváře je 

adekvátně situaci velmi smutný a zachmuřený, přesto však působí jaksi 

15 ústřední památkou je zde fotografie, Leu i její matku ztvárnila tatáž herečka, takže 
v záběru, kde na "oltáři" vidíme obě fotografie vedle sebe, je jejich bytostné propojení 
předvedeno velmi názorně. 
16 Lea totiž postupně našla pěkný vztah ke svému manželovi. Ten si ji nejprve koupil od 
pěstounů a zacházel s ní velmi neurvale až brutálně, postupně však začal projevovat 
značné pochopení pro její zvláštní nadání a projevy, což Lea oceňovala. 
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strojeně, jako póza. Skoro bychom řekli, že Ema v tu chvíli pochopila, čím 

tedy bude zajímavá, totiž že je úplný sirotek, a do této role se právě 

stylizuje. Také obřadnost prezentace jejího smutku v záběru na terase, 17 a 

zejména její závěrečné rozplynutí v mlze18 vyznívají výrazně symbolicky

přibližně v tom smyslu, že pro Emu se vše změnilo a začíná jí zcela nový 

život. A vzhledem k oněm ostentativně zdůrazněným smutečním znakům 

v jejím vzezření se dá soudit, že to patrně nebude dospělý život, 

definitivně oproštěný od matčina vlivu, ale právě naopak život, který bude 

matčiným osudem silně prostoupen a poznamenán. 

Váhání mezi uhrančivou silou mrtvého rodiče, lákajícího dítě k sobě, a 

pozemským životem s jeho všedními radostmi je námětem dětského filmu 

s prvky sci-fi DO NEBÍČKA ( 1996), kde dvanáctiletá Jolana výslovně volí 

mezi tím, zůstat s otcem, či odejít s tajuplným starcem Hansem branou 

do jiných světů za svou matkou. Ve filmech pro mládež bychom 

pravděpodobně čekali, že takové dilema bude vyřešeno ve prospěch 

"přitaká ní životu", a ne jako v tomto filmu odchodem za matkou, který 

do důsledků vzato znamená vlastně Jolaninu smrt. Ve světle předchozích 

případů je ale naopak příznačné, že Jolana zvolila tuto cestu, a to 

přestože pro ni pozemský život nebyl nijak zvlášť nepříjemný. Cesta za 

matkou, která je předvedena jako dobrodružný odlet kamsi do vesmíru, 

má nakonec prostě větší přitažlivost. 

Tendenci brát na sebe vzorce chování, které jsou spojeny se smrtí rodiče, 

se objevuje i v ÚTĚKU DO BUDÍNA (2003), zde však zůstává jen 

17 Ema sedí v strnule v křesílku v dokonale naaranžované smuteční póze. Kamera se 
k ní velmi pomalou plavnou jízdou zezadu přibližuje, obkrouží ji, až nakonec zabírá 
polodetail jejího obličeje. 
18 Ema se nejprve ztrácí v přirozené mlze, ale její zmizení je provedeno postprodukční 
úpravou obrazu. 
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v zárodku. Jana, 19 jejíž otec se před deseti lety zabil pádem z okna, 

respektive pravděpodobně spáchal kvůli strachu z bezmoci sebevraždu, 

stojí v noci na římse okna ve třetím patře a jak naznačuje ze 

subjektivního hlediska snímaný pohled do hlubiny, vžívá se do pocitů otce 

před tragickým pádem. Sice se poměrně nebezpečně naklání, ale vážný 

úmysl skočit nemá, a touto scénou se také uzavírá období Janina života, 

kdy byla otcova smrt palčivým tématem - možná i proto, že se při této 

příležitosti seznámila se svým budoucím manželem. 20 

POZNAMENANÍ 

Pavla v CABRIOLETU vypráví, že když jí zemřel otec, chtěla dělat hudbu, a 

první píseň, kterou se naučila, byla "Osiřelo dítě". 21 V této písni dítě příjde 

o matku a je na světě samo tak nešťastné, neboť macecha v žádném 

případě nemůže mateřskou péči nahradit, že jej nakonec matka vezme k 

sobě do hrobu. 22 V tomto případě se jedná o velmi malé dítě, nicméně 

19 Roli Jany hraje Lenka Vlasáková, tedy tatáž herečka, která ztělesnila i Leu a její 
matku. 
20 Jana má kvůli otci neshody se svou matkou, což se projeví v úvodní scéně na 
hřbitově, při pietním setkání rodiny u náhrobku otce, kde Jana dotčeně reaguje na 
matčiny poznámky o otcově zbabělosti. Podobnou scénou, tentokrát u hrobu jejího 
manžela Tomáše, který rovněž spáchal sebevraždu, se film uzavírá. Jana se tu setkává s 
Tomášovým otcem, který se stane jejím novým partnerem. Otcovská figura se tak 
vlastně do jejího života vrací. 
21 Pavla byla v té době ještě dítě, líčí Tobiášovi, že tuto píseň potom pořád hrála v autě 
cestou na chatu, až matka vyhodila flétnu z okna. 
22 28. "Ach táto, tatíčku! 
chystejte rakvičku. 
29. Má dušička Bohu, 
mé tělo do hrobu. 
30. Do hrobu - k mé matce, 
ať jí zplesá srdce!" 



nehledě na to můžeme pozorovat poměrně značnou vnitřní příbuznost 

mezi silně závislým vztahem matky a dítěte v této písni a rovněž i 

řešením, které matka dítěti nabízí, s výše probíranými konstelacemi v 

českých filmech. Z tohoto úhlu pohledu je podstatný zejména respekt, 

který má dítě k pocitům zemřelé matky a také dosti rychlý a bezbolestný 

průběh skonu dítěte, neboť tyto rysy můžeme ve zmiňovaných filmech 

rovněž nalézt. 23 

Téměř identický půdorys příběhu jako v této písni nalezneme ve filmu 

KUŘE MELANCHOLIK (1999), respektive v jeho předloze, novele Kuře. 24 Ta 

je ovšem naturalistickou verzí daného příběhu, kde jsou všechny dějové 

prvky vztahující se ke špatnému zacházení s dítětem podány s přímočarou 

jednoznačností, takže postavy otce a zejména macechy vyznívají jako 

výlupky všeho sobectví, bezcitnosti a zákeřnosti, a dítě pak představuje 

jen ubohou týranou loutku v jejich rukách. Podobné pojetí by ve filmu 

pravděpodobně působilo jako iritující a primitivní schematismus, takže 

jednotlivé postavy byly rozpracovány ve směru větší psychologické 

plastičnosti. 25 Jedna ze změn oproti původnímu příběhu se týkala i příčiny 

smrti matky - ve filmu umírá při záchraně dítěte před padající větví a její 

smrt je doprovázena mnoha zlověstnými znameními, kdežto v novele 

zemřela prozaickou smrtí po delší nemoci. 

31 . Jeden den stonalo, 
druhý den skonalo, 
třetí pohřeb mělo. 

Jan Seidel, Národ v písni. Praha: L. Mazáčl940. 
23 Dalo by se uvažovat i o určité souvislosti postavy macechy, která jako náhrada 
zemřelé matky nutně selhává s postavou neúspěšného zachránce z probíraných filmů. 
24 Josef K. Šlejhar, Kuře. Kyvadlo věčnosti. Svazek ll. Praha: Herrman & synové 2000. 
25 Negativní vlastnosti macechy byly rozloženy mezi dvě ženy, tetu dítěte a novou 
macechu, kterým byly navíc dodány i pozitivní rysy, případně pochopitelné, i když ne 
plně omluvitelné motivace pro jejich hostilní postoj k dítěti. 
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nehledě na to můžeme pozorovat poměrně značnou vnitřní příbuznost 

mezi silně závislým vztahem matky a dítěte v této písni a rovněž i 

řešením, které matka dítěti nabízí, s výše probíranými konstelacemi v 

českých filmech. Z tohoto úhlu pohledu je podstatný zejména respekt, 

který má dítě k pocitům zemřelé matky a také dosti rychlý a bezbolestný 

průběh skonu dítěte, neboť tyto rysy můžeme ve zmiňovaných filmech 

rovněž nalézt. 23 

Téměř identický půdorys příběhu jako v této písni nalezneme ve filmu 

KUŘE MELANCHOLIK ( 1 999), respektive v jeho předloze, novele Kuře. 24 Ta 

je ovšem naturalistickou verzí daného příběhu, kde jsou všechny dějové 

prvky vztahující se ke špatnému zacházení s dítětem podány s přímočarou 

jednoznačností, takže postavy otce a zejména macechy vyznívají jako 

výlupky všeho sobectví, bezcitnosti a zákeřnosti, a dítě pak představuje 

jen ubohou týranou loutku v jejich rukách. Podobné pojetí by ve filmu 

pravděpodobně působilo jako iritující a primitivní schematismus, takže 

jednotlivé postavy byly rozpracovány ve směru větší psychologické 

plastičnosti. 25 Jedna ze změn oproti původnímu příběhu se týkala i příčiny 

smrti matky - ve filmu umírá při záchraně dítěte před padající větví a její 

smrt je doprovázena mnoha zlověstnými znameními, kdežto v novele 

zemřela prozaickou smrtí po delší nemoci. 

31 . Jeden den stonalo, 
druhý den skonalo, 
třetí pohřeb mělo. 

Jan Seidel, Národ v písni. Praha: L. Mazáčl940. 
23 Dalo by se uvažovat i o určité souvislosti postavy macechy, která jako náhrada 
zemřelé matky nutně selhává s postavou neúspěšného zachránce z probíraných filmů. 
24 Josef K. Šlejhar, Kuře. Kyvadlo věčnosti. Svazek ll. Praha: Herrman & synové 2000. 
25 Negativní vlastnosti macechy byly rozloženy mezi dvě ženy, tetu dítěte a novou 
macechu, kterým byly navíc dodány i pozitivní rysy, případně pochopitelné, i když ne 
plně omluvitelné motivace pro jejich hostilní postoj k dítěti. 
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Nutnost původní příběh pro film rozvinout a propracovat je naprosto 

pochopitelná, nicméně i přes snahu o psychologickou věrohodnost 

jednání postav a přidané významově obohacující dějové linie, film opět 

ukazuje pouze nezadržitelné spění dítěte do náruče mrtvé matky. 26 V 

kontextu předchozích pozorování se pak ale nemusí jevit jako tolik 

překvapivé to, co by jinak k jistému pozastavení muselo vést, tedy volba 

tak současnosti vzdáleného a vlastně i poněkud zastaralého, navíc pro 

celovečerní film nepříliš vhodného námětu. Naopak vidíme, že tento příběh 

rezonuje s obecnějším trendem chápat vztahy mezi rodičem a dítětem v 

těchto osudových relacích, navíc film není osamělý ani v tom, že se za 

tímto účelem ve svém východisku obrazí k relativně starým vzorům. 

Rovněž v KRÁLI UBU ( 1 996), vzniklém podle stejnojmenné a rovněž 

filmovému zpracování vzdorující divadelní hry Alfreda Jarryho, nalezneme 

stopy fatálně se opakujícího vzorce, vedoucího nejprve k záhubě rodičů a 

poté i jejich dětí. Jedná se o královskou rodinu, jejíž členy otec Ubu 

zmasakruje, stejně jako v závěru filmu novou rodinu toho jediného z 

královských dětí, které smrti uniklo. Zde je ale tento model spíše určitou 

mechanickou daností, zobrazující neustálý koloběh dějin, než osobní 

psychologickou vazbou. 

Oproti tomu v předloze filmu KYTICE (2000), sbírce Erbenových balad je 

zásadní propojení života matky a dítěte, a to zejména dcery, jejím 

dominantním motivemP Podoba vzájemného vztahu je modifikovaná v 

tom ohledu, že sama matka většinou neumírá, ale její destruktivní vliv na 

život dítěte se projevuje v plné síle, a nezřídka vede i k jeho úplné záhubě. 

26 Tato v jiných filmech jen hypotetická figura se zde názorně uskuteční v závěru filmu, 
kdy matka s dítětem odchází na věčnost. Více viz Kapitola ll. 
27 Barbora Storchová, žena v Erbenově Kytici. Česká literatura 1, 2002. Ústav pro 
českou literaturu AV ČR. 
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Přitom jejím proviněním může být nejen relativně špatné zacházení s 

dítětem, jako v baladě Polednice nebo Zlatý kolovrat, ale rovněž i přílišná 

péče a přehnané ochranitelství před nástrahami světa, jako ve Vodníkovi 

nebo Holoubkovi. Archetyp matky obecně, a také ve formě, v jaké působí 

v Erbenově Kytici, je totiž jako jakýkoliv jiný nevědomý činitel 

ambivalentní, tudíž má i svůj negativní a destruktivní aspekt.28 Vazba 

matka - dítě je na jednu stranu jednou z nejryzejších forem lidské lásky a 

v podobě matka - dcera představuje symbol nesmrtelnosti, na druhou 

stranu může matka dítěti bránit v kontaktu se světem a tím paralyzovat 

jeho rozvoj. To je důvod, proč v mnoha pohádkách "příliš dobrá matka" 

umírá a je nahrazena macechou, která pak působí, byť skrze zdánlivě 

zkázonosné činy, jako generátor dalšího rozvoje dítěte. 29 

Ve filmu KYTICE není tento mytologický rozměr vztahu matky a dítěte 

nijak zvlášť zdůrazňován a možná ani pochopen, neboť narozdíl od 

výchozího Erbenova textu zde jednotlivá úmrtí nejsou ukazována v 

nemilosrdné strohosti jako následek osudové chyby, nýbrž vlivem toho, že 

je tu stejně jako ve filmu KUŘE MELANCHOLIK jednání postav doplněno o 

psychologické pozadí, vyznívají jen jako tragické nehody. Místo 

obnažených principů tedy často sledujeme příběh, kde počínání všech 

postav má své pochopitelné důvody, kde ani Vodník nebo Polednice 

nejsou nelidskými destruktivními živly, ale spíše politováníhodnými 

vyděděnci, a přesto celé dění vyústí v nevyhnutelnou smrt dítěte. To je 

schéma, které již dosti připomíná obraz stojící za příběhy ve výše 

28 K archetypu matky srov.: 
Mircea Eliade, Mýty, sny a mystéria. Praha: Oikoymenh1998. 
Carl Gustav Jung, Archetypy a nevědomí. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečkal998. 
29 Jana Heffernanová, Tajemství dvou partnerů. Liberec: Dauphin1995. 

?? 



probíraných filmech, totiž obraz dítěte, které pod vlivem rodiče, a to 

milujícího rodiče, dospěje až k smrti.30 

Zvláštní náchylnost dětí v probíraných filmech k sebedestrukci pod vlivem 

jejich rodičů vynikne ve srovnání s filmy, kde pozůstalé děti smrt rodiče 

sice také poznamenala, ale ne negativně, respektive ne ničivě. Například 

ve filmu DÍKY ZA KAŽDÉ NOVÉ RÁNO ( 1 994) se hlavní postava Olga po 

smrti svého otce vysloveně stylizuje do jeho role, ale v tomto případě se 

tím vlastně posiluje její sebevědomí a soběstačnost, byť je to především 

vnějším převzetím otcových osobitých gest. Také v SAMOTÁŘÍCH (2000) 

je smrt matky bodem zlomu pro postavu Roberta, ale opět spíše 

v pozitivním smyslu, neboť ten si umíní změnit svůj život směrem 

k menší bezohlednosti ve vztahu k ostatním lidem, hlavně ženám. Ve 

filmu VŠICHNI MOJI BLÍZCÍ (1999) dává smrt členů rodiny hlavní postavy 

filmu Davida, včetně rodičů, v koncentračním táboře pocit závazku, ale 

nikoliv paralyzujícího, je spíše pociťován ve směru určité výlučnosti. 31 

Naopak film KANÁREK ( 1999) ukazuje spletitou, ale úspěšnou cestu 

hlavní postavy Viktora, který se vyrovnává s negativním působením 

rodičů na svůj život, přičemž nejprve projde destruktivní fází drogové 

závislosti, ale nakonec dospěje k pochopení a odpuštění rodičům. 

V KANÁRKOVI se tedy rovněž projevuje sklon řešit neschopnost vymanit 

se z vazby na rodiče sebezničením, ti však v tomto filmu nezemřeli. S 

podobnou podrobností vylíčený proces vyrovnávání se s mrtvým rodičem 

se pak objevuje ve filmech JMÉNO KÓDU: RUBÍN ( 1996) a NOČNÍ HOVORY 

30 úvodní balada sbírky, Kytice, ve které umírá matka a osiřelým dětem pro útěchu posílá 
mateřídoušku, je ve filmu ztvárněna čistě ilustrativně, tedy pokud jde o fázi po matčině 
pohřbu. Vidíme děti, jak chodí k hrobu a když tu objeví mateřídoušku, začnou se s ní 
mazlit. 
Více k filmu KYTICE viz Kapitola ll. a 111. 
31 Více k tomuto filmu viz Kapitola ll. a 111. 



S MATKOU (2003), jejichž autorem je v obou případech Jan Němec. V 

prvním filmu se tak děje ve scéně na hřbitově, kde dívka Ruby, nadaná 

nadpřirozenými schopnostmi telepaticky komunikuje se ztracenými rodiči, 

které nejprve volá zpět a nakonec je nechá jejich osudu. 32 V 

autobiografických NOČNÍCH HOVORECH S MATKOU je vyrovnávání se s 

matčinou osobností tématem celého filmu, který zároveň matku v 

podstatě doslova oživuje, neboť ta tu prostřednictvím herečky promlouvá 

a vyjasňuje si vzájemné vztahy se svým synem, který se tu projevuje 

jednak skrze zastupitele - herce, a také vlastními filmovými záběry, které 

jsou formou dialogu s matkou. 

Také ve filmech MLADÍ MUŽI POZNÁVAJÍ SVĚT (1996) a HRANICE STÍNU 

( 1 997) se objevuje motiv vyrovnávání se se smrtí rodičů, který v obou 

případech vede alespoň k dílčímu smíření a snad i sebepoznání. Adnanovi 

ve filmu MLADÍ MUŽI POZNÁ VAJÍ SVĚT zemřela matka a otec jí ne přišel na 

pohřeb, protože se bál odstřelovačů, 33 za což jím Adnan dlouho pohrdá, 

ale nakonec dospěje k pochopení. V HRANICÍCH STÍNU přijíždí Prokop za 

svým dědečkem hledat své kořeny a pochopit, jaká byla vlastně historie 

vztahu jeho rodičů. Dochází sice k určitému sebepoznání, které ale 

v tomto případě film zprostředkovává jen skrze sporadické verbální 

proklamace. 34 Těchto několik filmů pak zastupuje prakticky všechny 

32 Komentář: "Ruby, rodiče! Ztrácíš je!" Ruby: "Co potřebujete? Žijete? Pojďte zpátky! 
Mám vás ráda. Tak kde jste? Já vás nezklamu! Přísahám!" A později: "Dobře, už vás 
nebudu volat, už vás nechám spát." 
Vidíme záběry Ruby, která kráčí mezí hroby a rozhlíží se a později záběr archívní 
fotografie páru. 
33 Film se odehrává v Sarajevu během balkánského konfliktu. 
34 Jejích úroveň názorně ilustruje rozhovor mezí Prokopem, jeho přítelem Šimonem a 
farářem, který je veden stylem příznačným pro celý tento film. Farář: "Nedávno jsem 
pochoval mladou matku s dítětem. Zvláštní pocit." Šimon: Jaké to je, když člověk 
pochová někoho, kdo je mu blízký?" Prokop: "Nečekaně bolestné." Farář: "Teprve časem 
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případy rozsáhlejší tematizace relativně úspěšného vyrovnávání se se 

smrtí rodiče. 

některé věci pochopíme." Šimon: "Všichni lidé neumírají stejně. Nejzajímavější je to, že si 
člověk při vší síle fantazie nedokáže představit smrt." Farář: "Nezbývá, než věřit 
v milost Boží." 
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2. ZEMŘEÚ RODIČE 

CHRONOLOGIE 

Motiv postavy, ať už hlavní či vedlejší, které zemřel otec nebo matka, se 

v soudobém českém filmu objevuje velice často. Dojem, že se jedná až o 

určitou konstantu daného období, pak vychází zejména ze zvýšené 

kumulace tohoto prvku kolem roku 2000. Zatímco na počátku dekády se 

smrt rodiče objevovala v jednom či dvou filmech ročně, později to již byla 

třetina až čtvrtina filmů, a v roce 2000 pak nacházíme zemřelé rodiče již 

v sedmi z jedenácti sledovaných filmů. Navíc ve filmu OBĚTl A VRAZI 

(2000) zemřel jak otec, tak i matka hlavních postav, sourozenecké 

dvojice Jany a Mirka, a v ANDĚL EXIT (2000) dokonce oba rodiče jak 

hlavní postavy Mikeše, tak i jeho přítelkyně Jany. V roce 2001 se smrt 

rodičů vyskytuje ještě téměř v polovině natočených filmů a poté již 

výskyt tohoto prvku opět mírně ustupuje. 35 

Rok 2000 je výrazný i z hlediska toho, že je zde smrt rodičů ve většině 

případů přímo součástí děje, což platí i pro předcházející rok 1999. 

Naproti tomu ve filmech z roku 2001 a vesměs i z roku 2002 dochází 

k úmrtí rodiče ještě před začátkem příběhu, a postavy tak do děje 

vstupují s tímto předurčením. V obdobích před a po těchto zlomových 

letech je podíl těchto dvou pojetí vyrovnaný, konkrétně se pak obvykle 

objevují jeden či dva případy úmrtí rodiče jako dějového prvku. 

35 1993 - 2 filmy s prvkem smrti rodičů I 1 O natočených filmů, 1994 - 2/15, 1995 -
0/19, 1996 - 5/16, 1997 - 3/16, 1998 - 1/9, 1999 - 6/14, 2000 - 7/11' 2001 -
5/12, v DIVOKÝCH VČELÁCH dvě postavy nemají jednoho z rodičů, 2002 - 5/14, 2003 
- 3/12, v ÚTĚKU DO BUDÍNA hlavní postava ztratí otce i matku. 
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CHARAKTEROTVORNÝ PRVEK 

Jedním z podstatných rysů hrdiny bývá, ať už jde o hrdinu pohádkového 

či klasického, že jeho rodiče jsou buď neznámí či ztracení, anebo mrtví.36 

V těchto příbězích je to pak často právě smrt rodičů, která funguje jako 

onen impuls, který člověka vytrhne ze zaběhnutého řádu věcí a nutí jej, 

aby sám vzal život do svých rukou, čímž se prudce odliší od svého okolí, a 

to už může být jedním z předpokladů pro to stát se hrdinou. Nemít 

jednoho či oba rodiče je i v současné době něčím, co především mladého 

člověka člověka poměrně výrazně odlišuje, vlastně zejména dnes je to 

něco samo o sobě zvláštního, uvážíme-li vyšší průměrný věk dožití ve 

srovnání s dřívějšími dobami. 

V předchozí části jsme viděli, že smrt rodiče může doslova 

naprogramovat další život dítěte, které pak vlastně napodobuje osud 

svého otce nebo matky. Zmíněné případy nejsou jediné v českém filmu, 

kdy má smrt rodiče na postavu výrazný vliv ve smyslu utváření jejího 

charakteru a postoje ke světu. Můžeme pozorovat celou paletu různých 

ovlivnění, od celkového osobního nastavení postavy, až k ryze praktickým 

problémům, kterým postava následkem smrti rodiče čelí, a které tak 

rovněž formují její život. V mnoha filmech vstupuje postava do děje již 

jako sirotek, smrt rodiče se odehrála dříve před začátkem děje filmu a 

dozvídáme se o ní z více či méně podrobného vyprávění pozůstalých, 

anebo tento fakt jen odvozujeme z celkového kontextu. Zde se budeme 

36 Srov. Daniela Hodrová, Román zasvěcení. Jinočany: H&Hl993. 
Marie-Louise von Franz, Psychologický výklad pohádek. Smysl pohádkových vyprávění 
podle jungovské archetypové psychologie. Praha: Portál 1998. 
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zabývat pouze filmy, kde je úmrtí rodiče explicitně vyjádřené, existuje 

však řada filmů, jako je například ŠEPTEJ ( 1996) nebo MANDRAGORA 

(1997), ve kterých jeden či oba rodiče absentují, a je poměrně 

pravděpodobné, že zemřeli.37 Nejistota kolem jejich rodinného pozadí, 

zejména u Anny v ŠEPTEJ, je ale zároveň součástí charakteristiky dané 

postavy, přičemž se v souvislosti s tím, že i další reálie z jejího 

předchozího života jsou sdělovány neúplně, podporuje její pojetí jako 

trochu záhadného člověka z jiného světa. 

Tím připomíná postavu Františka, onoho "idiota" z filmu NÁVRAT IDIOTA 

(1999), 38 o kterém je ale výslovně řečeno, že již od dětství nemá žádné 

blízké příbuzné. 39 Sám František je krystalický případ typu postavy, která 

je hloubkově ovlivněna faktem, že nemá rodiče - jako mladý dospělý muž 

právě vychází z ústavu, v jehož ochranném prostředí strávil podstatnou 

část života, přitom sem byl patrně umístěn na základě traumatu, které mu 

způsobil odchod jeho rodičů. Nelze říci přímo jejich smrt, protože pro 

tento film je taktéž příznačná tendence k záměrně neúplnému, 

ambivalentnímu a matoucímu způsobu charakterizace, který se zde týká 

například i samotného určení doby, ve které se příběh odehrává. Je tedy 

možné, že Františkovi rodiče mohli odejít třeba do emigrace, což by na 

jednu stranu ve vztahu k Františkovi nebyl důvod zatajovat, na druhou 

37 V obou případech se jedná o matku hlavní postavy, která je nepřítomná. V 
MANDRAGOŘE Marek o matce mluví, je zřejmé, že s nimi delší dobu nežije, a z 
rozněžnělého tónu lze usuzovat spíš na její úmrtí než odchod od rodiny. V ŠEPTEJ 
figuruje pouze Annin otec, sice jen na verbální rovině, ale velmi výrazně a je poměrně 
nepravděpodobné, pokud by matka žila, že by nebyla vůbec zmíněna. 
38 Podobnou pozici má v příběhu i Klára v INDIÁNSKÉM LÉTĚ (1995), jejíž rodinná 
historie je rovněž poněkud nejasná. 
39 Františkova teta tu mluví o odchodu Františkovy matky, na druhou stranu je ale 
několikrát zdůrazňováno, že rodina, do které František přichází, představuje jeho nejbližší 
příbuzné. 
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stranu by to však příliš jasně definovalo právě dobu děje filmu. 40 

Františkova nemoc, kterou má podle tvrzení jeho lékaře vyléčit paradoxně 

jeho odchod z ústavu, tu rovněž není nějak přesněji medicínsky 

definovaná, ale můžeme ji chápat i symbolicky, jako ochromení dané 

nepřítomností rodičů a z něj vyplývající fóbii z reálného života. To velmi 

připomíná diagnózu Markéty z MRTVÉHO BROUKA - i ona měla ostatně ve 

své nezáludnosti funkci jakéhosi barometru kvality povah ostatních lidí, i 

podobnou zranitelnost, ale tyto rysy byly druhotné vedle ústředních 

osobních a milostných problémů této "zakleté princezny". U Františka je 

to právě naopak, nahlížíme na něj především jako na lakmusový papírek 

ponořený do komplikovaných vztahů jiných postav. Podstatné pak je, že 

je právě proto tolik citlivý, že nemá od dětství rodiče. A to znamená, že 

mu sice nikdo nezajišťoval každodenní emocionální a materiální bezpečí, 

ale také to, že na něj nikdo nemohl působit a tím jej kazit svými 

problematickými vlastnostmi, neboť zůstal jen pod vlivem základních 

nadosobních archetypů. Důsažnost tohoto faktu vynikne, zaměříme-li se 

na rodiče ostatních postav, pro které je příznačná provinční přízemnost a 

malichernost, stejně jako nevzhlednost jejich těl i prostředí, kterým se 

obklopují, přičemž tyto projevy jsou ve filmu vykresleny na poměrně velké 

ploše. 

Takové pojetí, kdy postava vstupuje do děje poznamenána poněkud 

záhadným a temným vlivem chybějících rodičů, přetavených 

pravděpodobně v jejím vnitřním světě v mocné archetypy, což z ní dělá 

bytost velmi výlučnou, schopnou rozpoznat faleš v jednání ostatních, ale 

40 Naopak fakt že Emilův a Robertův otec, tedy tetin manžel zemřel, je řečeno explicitně 
a poměrně nápadně při příležitosti slavnostního oběda. Tato skutečnost má však pro 
příběh minimální význam. 



také velmi křehkou, ohroženou propadem do nevědomí nebo přímo smrtí, 

je typické zejména pro devadesátá léta. Jak jsme viděli při srovnání 

různého pojetí téhož vzorce v MRTVÉM BROUKOVI a CABRIOLETU, který 

vzniknu! v roce 2001, tedy o tři roky později, po roce 2000 dostává 

osud rodičů podstatně zřetelnější obrysy. Ve srovnání s mlhavými 

narážkami prvního období, je nyní smrt rodičů také často spojována 

s velmi podrobným vylíčením jejích okolností, které bývají i poměrně 

bizarní, případně i s určitým způsobem nestandardní a nápadnou formou 

smutku. 

Například ve filmu ANDĚL EXIT (2000) si Mikeš a Jana při svém prvním 

setkání vyprávějí o smrti svých rodičů - Mikešovy rodiče zabil nešťastnou 

náhodou elektrický výboj ze sekačky, kterou od něj dostali darem, Janin 

otec zase zahynul při výbuchu propanbutanu, se kterým načerno 

obchodoval. Jde tedy o tragikomické nehody, které oba líčí v cynickém 

tónu, v podstatě jako zábavnou historku, a jako takové jsou i přijímány. 

Ve "24" (2001) zase Martin, postava z ústřední dvojice filmu, při 

návštěvě sportovního letiště vzpomíná, že se tu před jeho očima před 

jedenácti lety zabil jeho otec. Tuto informaci říká věcně, jakoby 

mimochodem, ale s plným vědomím efektu, jaký bude na jeho společnici 

mít. Obecně lze říci, že v této podobě smrt rodičů funguje jako určité 

ozvláštnění postavy, a to spíše vnější, koncentrované právě v oné chvíli, 

kdy o této události hovoří. Jinak tím její charakteristika není zdaleka tak 

hluboce ovlivněna, jako v předchozích případech, kdy byla postava 

ztrátou rodiče cele prodchnuta. To lze pozorovat také ve filmu JEDNA 

RUKA NETLESKÁ (2003 ), kde Standa o svých rodičích říká s lehce 

významným podtónem, že matka umřela, když byl dítě, a otec je herec, 

což vyznívá asi v tom smyslu, že oba rodiče jsou něčím zajímaví. 
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Svého druhu podobnou "atrakcí", spíše než smuteční scénou v běžném 

slova smyslu, je návštěva na hřbitově v DIVOKÝCH VČELÁCH (Z001) -

Zdeněk s otcem a bratrem přicházejí k náhrobku matky, zatímco opodál 

stojí Božka a pozoruje svou matku, jak předvádí hysterickou scénu na 

hrobě Božčina otce. Už sám fakt, že tu stejně jako ve filmu ANDĚL EXIT 

nemají rodiče obě ústřední postavy, znamená oproti dřívějšímu období 

nápadné zvýraznění tohoto prvku, který je ale zároveň pro vývoj příběhu i 

pro pochopení psychologického typu postavy v podstatě nadbytečný. To 

je zásadní posun oproti řešení běžnému v předchozí dekádě, kde měla 

smrt rodičů většinou patrný vliv na průběh děje a přitom nebyla tak 

důrazně prezentovaná. 

To, že postava nemá rodiče, může i přímo podmiňovat vlastní děj filmu, 

jako ve FONTÁNĚ PRE ZUZANU Z (1993), kde Zuzanina bezprizornost 

vede k vyhledávání různých pochybných způsobů obživy a problémy 

s tím spojené pak tvoří vlastní náplň děje, nebo v NEBÁT SE A NAKRÁST 

( 1999), kde rodiče zemřeli při bombardování, což umožňuje vznik 

ústřední zápletky filmu - rozdělení sourozenecké dvojice dvojčat. V baladě 

SVATEBNÍ KOŠILE v KYTICI pak dívka prosí Pannu Marii o návrat svého 

milého anebo náhlou smrt právě proto, že jí zemřeli oba rodiče a ona je 

tak zcela osamělá. Naproti tomu v ŠAKAlÍCH LETECH (1993) je vliv 

nepřítomnosti matky tlumenější, vlastně přináší jen uvolněnější režim a 

větší samostatnost ústřední sourozenecké dvojice, zároveň však její smrt 

v podstatě není komentována, i když ji z daných souvislostí lze 

jednoznačně odvodit. 

Takové pojetí po roce ZOOO zcela nezmizelo, podobný vliv jako ve 

FONT ÁNĚ PRE ZUZANU Z či ŠAKAlÍCH LETECH má smrt rodiče na hlavní 
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postavy ve filmech REBELOVÉ (2001) a ANDĚLSKÁ TVÁŘ (2002).41 

V obou případech se jedná opět o mladé dívky, které tím určitým 

způsobem ztratily ochranu a jsou nuceny se alespoň z části postarat o 

své věci samy. To v zásadě platí i pro Věrku z PERNÍKOVÉ VĚŽE (2002), 

která co se týče psychiky není podobně jako postavy ve výše 

zmiňovaných filmech smrtí rodičů fatálně naprogramována, nicméně 

v tomto filmu je zase daný motiv použit v podstatě účelově. PERNÍKOV Á 

VĚŽ je svým zaměřením osvětový film ukazující zhoubné účinky zneužívání 

návykových látek, a to většinou na dosti křiklavých případech. Jedním 

z nich je právě zbytečná smrt Věrky v úvodu filmu, zapřičiněná 

nešťastnou souhrou okolností spojených s drogovými excesy. 

"Odstraněním" rodičů ještě před začátkem děje se tvůrci vyhnuli nutnosti 

předvést po smrti Věrky zdrcené rodiče, kteří by se jistě chtěli ve 

vyšetřování její smrti nějak angažovat, což by mohlo narušit přímočaré 

směřování děje podle předem dané teze - přitom v atmosféře obecně 

zvýšeného výskytu postav se zemřelými rodiči nepůsobí dané řešení ani 

nijak nápadně. 42 

Zcela výlučnou roli, ovšem do značné míry rezonující s onou tendencí 

pojímat smrt rodičů jako sice mimořádnou, ale ne zásadně rozrušující 

událost, která může být svým způsobem i zajímavá, má smrt otce ve 

filmu VÝLET (2002). Děj filmu se odehrává přibližně půl roku po jeho 

41 Smrt rodičů funguje jako výchozí bod příběhu také v dětském filmu ÚNOS DOMŮ 
(2002), kde Libor utíká z domova svých bohatých, ale chladných pěstounů a nachází 
novou rodinu, která je chudá, ale milující. Tím film neodpovídá popisovaným trendům po 
roce 2000, což se dá ale přičíst faktu, že se stejně jako v případě REBELŮ a ANDĚLSKÉ 
TVÁŘE se jedná o žánrový film vycházející z tradičních vzorů, který je tak vůči aktuálním 
dobovým tendencím relativně rezistentní, či alespoň opožděný. 
42 Také v dětském filmu KRUH (2001) je zařazena postava dívky, jejíž rodiče zemřeli při 
autonehodě dá se říci pouze za účelem, aby si hlavní postava Fanynka uvědomila, že její 
neštěstí, tedy úraz, který přerušil její sportovní kariéru, není až tak veliké. 



úmrtí a zobrazuje cestu celé pozůstalé rodiny na Slovensko, kde si otec 

přál být pochován, přičemž se během dvoudenního přesunu vyjevují 

vesměs poškozené vztahy mezí členy rodiny, které se pak zpětně daří 

zase urovnat. Mrtvý otec tu tedy ovlivňuje počínání všech členů rodiny, 

alespoň v tom smyslu, že celý film pojednává pouze o situacích, které 

vznikly následkem jeho přání. Pokud se však zaměříme na to, jak jsou 

vykresleny vztahy jednotlivých postav k zemřelému otci, pozorujeme 

všeobecnou vyrovnanost a místy téměř lhostejnost - všichni se sice o otci 

vyjadřují ve vlídném tónu, zejména pro své dcery Zuzanu a Ilonu byl tím 

oblíbenějším z rodičů, zazní několik vzpomínek na něj, ale v podstatě 

zůstává dosti mlhavou, jakoby nepodstatnou figurou. Rovněž není 

ukázána jediná chvíle opravdu niterného pohnutí nad jeho smrtí, což 

kontrastuje s celou řadou humorných momentů, které převoz urny s jeho 

ostatky přináší. Když se popel při autonehodě vysype kamsi do pole vedle 

silnice, sestry řeší především problém, jak to ututlat před matkou a 

babičkou, a nahradí jej proto popelem z popelnice. Dále v závěru, kdy 

matka sestrám odhalí, že celou dobu věděla o tom, co se stalo 

s otcovými ostatky, a rozpláče se, je z kontextu zřejmé, že pláče hlavně 

z emocionálního vypětí a nad vzájemným neporozuměním s dcerami. 

Pointu příběhu pak tvoří záběr, v němž Ilona objeví uvnitř hračky svého 

syna zbylou část otcova popele a vysype jej na silnici v domnění, že je to 

jen nějaké smetí. 43 

43 Mimo tyto příhody byla urna ještě například umazaná od koláče, nebo se stala příčinou 
groteskního sporu na hranicích se Slovenskem. Úřednice na celnici říká, v souvislosti 
s trabantem, kterým se přepravují: "S týmto nám tu na Slovensku smradiť nebudete, aj 
s tým vaším mrtvolou!". Též přemrštěné chování členů rodiny přispívá k tomu, že jde o 
scénu s vysloveně komickým zaměřením. 
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Toto spíše cynické, než vtipné završení příběhu dokresluje úhel pohledu, 

který je filmu VÝLET vlastní. Vidíme přehlídku jednotlivých charakterů, 

které se postupně projevují ve stylu "každý má svou pravdu", což 

znamená, že tu jsou většinou vysvětleny jejich motivace pro ten který čin. 

Díky tomu je jejich jednání sice pochopitelné, ale nikoliv sympatické, 

neboť kromě několika chvilek, kdy přiznávají určitou zranitelnost, většinou 

vystupují trapně, necitlivě nebo pokrytecky. Na podobném půdorysu jako 

VÝLET je vystavěn i francouzský film KDO MĚ MÁ RÁD, POJEDE VLAKEM 

(1998) - i zde si zemřelý přeje, aby se pozůstalí na jeho pohřeb, 

odehrávající se na odlehlém místě, vypravili společně. Tím tedy rovněž 

dochází ke shromáždění lidí patřících k jedné rodině, kteří by se za jiných 

okolností asi nesetkali,44 a smrt člověka, který pro všechny z nich 

představoval podstatnou figuru v jejich životě, je katalyzátorem, skrze 

nějž se projevují ve vzájemných střetech jejich povahy. Zatímco ale ve 

VÝLETU je otcova smrt především vhodnou záminkou ke 

koncentrovanému zpodobení charakterů jeho blízkých, které vede 

k pochybně uspokojivému závěru, že jsou vlastně všichni stejní, trochu 

dobří a trochu zlí, přičemž jejich vztah k mrtvému není hlouběji rozvíjen, v 

KDO MĚ MÁ RÁD, POJEDE VLAKEM je to právě poměr postav k smrti 

blízkého člověka, který je jakousi lučavkou, osvědčující jejich lidskou 

hodnotu, v jejímž působení ne každá z nich obstojí. 

V obou filmech umírá muž ve vyšším středním věku, ale pouze v KDO MĚ 

MÁ RÁD, POJEDE VLAKEM je taková smrt ukázána i jako velmi trýznivá 

skutečnost, aniž se film vyhýbá ztvárnění také praktických problémů 

44 Zemřelý byl nonkomfomní malíř Jean-Babtiste Emmerich, který po sobě zanechal 
množství legitimních i nelegitimních potomků, žen, milenců a milenek. Film je inspirován 
poslední větou francouzského filmaře Francoise Reichenbacha. 
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s převozem těla, které hrají tak významnou roli ve VÝLETU. Ostatně 

v málokterém českém filmu nalezneme v souvislosti s úmrtím postavy 

tak intenzívní scénu jako v KDO MĚ MÁ RÁD, POJEDE VLAKEM, když 

sarkastický a chladně manipulativní homosexuální intelektuál Francois na 

pohřbu podlehne potlačovanému smutku z přítelovy smrti a přede všemi 

se rozpláče. Tato scéna velmi autentickým způsobem zprostředkovává 

bolest pociť ovanou nad ztrátou milované osoby a kromě toho portrét 

dané postavy významně obohacuje. Obdobný výjev zmiňovaného matčina 

pláče ve VÝLETU vyznívá pak nejen v tomto srovnání jako svým 

charakterem v podstatě sebelítostivý a herecky strojený. 

DĚJOVÝ MOTIV 

Smrt otce jako jeden z ústředních dějových motivů filmu použila režisérka 

VÝLETU Alice Nellis již ve svém debutu ENE BENE (2000). Zde však otec 

umírá přímo v průběhu děje filmu, odehrávajícího se během víkendu 

spojeného s parlamentními volbami a návštěvou dcery, která je hlavní 

postavou filmu. I v tomto případě jsou vztahy mezi členy rodiny, kterou 

zde doplňuje ještě matka, plné neporozumění, skryté averze a 

neuspokojených potřeb. Vzájemné obviňování ze sobectví mezi 

nemocným otcem, frustrovanou matkou a citově dezorientovanou dcerou 

se stupňuje, až vyvrcholí ve scéně, kde si otec a matka vyčítají své 

povahové založení i životní postoje. Následně otec umírá - a z reakce 

dcery a zejména matky lze vyčíst, že je to vlastně dobré řešení této již 

dále neudržitelné situace. Matka tak může najít ve vztahu k otci 

porozumění, které jí už otec nemůže svými protivnými reakcemi zkazit, 



dcera je smutná, ale s nyní vyrovnanou matkou se jí také komunikuje 

mnohem lépe. Sám otec byl poměrně starý a také nemocný, přesto jeho 

smrt přišla dosti nečekaně a podle všeho proběhla velmi rychle. 45 

Prakticky vzato se ale teď už netrápí ani on. 

Porovnáme-li charaktery postav a jejich reakci na otcovo úmrtí ve filmech 

ENE BENE a VÝLET, můžeme nabýt dojmu, že se v případě VÝLETU jedná 

vlastně o jakési volné pokračování příběhu ENE BENE, k čemuž ostatně 

odkazuje i herecké obsazení. 46 V případě, že postavy ve VÝLETU 

chápeme jako blížence rodiny z ENE BENE, není jejich nevzrušené chování 

v souvislosti s otcovým úmrtím již tak překvapivé, zarážející je snad 

pouze samotná volba takového typu v podstatě omezených lidí jako 

ústředních postav filmu. Respektive hlavně plochost zobrazení jejich 

vztahů, která by však nemusela být jediným a nutným výsledkem, jak 

dokazuje například dokumentární film Teodory Remundové NIČEHO 

NELITUJI (2003 ), který rovněž pojednává o obyčejných lidech 

s problematickými povahamiY 

Je-li smrt rodiče do filmu ve sledovaném období zařazena jako dějový 

prvek, jedná se téměř vždy o náhlou, nebo přinejmenším nečekanou smrt, 

45 Okamžik jeho smrti ve filmu ztvárněn není, srov. Kapitola 111. 
46 Matku a dceru v ENE BENE ztvárnila lva Janžurová a Teodora Remundová, totéž 
obsazení nacházíme i ve VÝLETU, kde se k nim v úloze druhé dcery připojuje ještě Sabina 
Remundová. lva Janžurová je přitom i ve skutečnosti matkou Teodory a Sabiny 
Remundových. 
47 Pro srovnání je zajímavá zejména jeho první část, ST ANDARD, která se zabývá 
narušenými vztahy žen tří generací téže rodiny. Zde je výsledný obraz mnohem 
plastičtější, neboť narozdíl od ENE BENE a zejména VÝLETU tu nepozorujeme jen 
spektakulární střety, potlačovanou i vyhřezlou zášť a sebestřednost jednotlivých 
aktérek, ale velká pozornost je věnována i způsobům, jakým ženy zkouší uniknout 
z pout rodiny a neblahého vzorce chování, který si v jejím rámci předávají. 



ať je to vražda, nehoda nebo náhlá srdeční příhoda,48 a to znamená, že se 

obvykle odehraje během jedné kratší sekvence. Pouze v ÚTĚKU DO 

BUDÍNA matka Jany umírá po delší nemoci, ale i zde má celá událost 

pouze rozměr epizody, 49 zatímco v ENE BENE prochází obraz ne mocného 

otce celým filmem, byť je vážnost jeho zdravotního stavu 

zpochybňována. 50 ENE BENE je tak v podstatě jediným filmem, kde je 

smrt rodiče ústředním dějovým motivem, avšak téma vztahu 

k umírajícímu rodiči tu přesto prakticky vůbec rozvíjeno není. Už samotný 

kontakt Jany s otcem je velmi sporadický, a celá situace tvoří vlastně jen 

pozadí jejích milostných problémů, podobně jako probíhající volby. 

V tomto ohledu je srovnatelný pouze film PElÍŠKY ( 1999), jenom je to 

v tomto případě matka vedlejší postavy, kterou opakovaně sledujeme 

v ne zcela dobré fyzické kondici předtím, než nakonec vcelku 

neočekávaně zemře. Stejně jako u otce v ENE BENE, ani zde její zdravotní 

stav nepůsobí vážně, což je ještě stvrzováno komentáři ostatních 

postav. 5 1 Co se týče reakce dcery na její smrt, je jí věnován větší prostor 

48 K vraždě dochází ve filmech KRÁL UBU, LEA a OBĚTl A VRAZI, v NÁVRATU 
ZTRACENÉHO RÁJE (1999) je otec zabit gestapem. Následkem nehody umírá matka ve 
filmech KUŘE MELANCHOLIK, KYTICE, DĚVČÁTKO a ŽELARY (2003), v PRAMENU ŽIVOTA 
(2000) matka zemře po přílišném fyzickém vypětí. Ve filmech DÍKY ZA KAŽDÉ NOVÉ 
RÁNO, KAMENNÝ MOST (1996), KRÁL UBU a OBĚTl A VRAZI (2000) postihla rodiče 
náhlá srdeční či mozková příhoda. Můžeme sem přiřadit i povolání do transportu, jímž ze 
dne na den zmizí rodiny v MUSÍME Sl POMÁHAT (2000) a VŠICHNI MOJI BlÍZCÍ. 
49 Jen o něco menší prostor dostává v PODZIMNÍM NÁVRATU (2001) umírající matka 
Rosti, v tomto případě je to ale matka epizodní postavy. 
50 Poněkud větší prostor získává i zápletka s otcem, který ztratil chuť do života a zdá 
se, že se chystá zemřít ve filmu BÁJEČNÁ LÉTA POD PSA (1997)- tento problém je ale 
následně na návrh matky vyřešen záměrně počatým vnoučetem, což i hlavní postavě 
filmu Quidovi vyřeší jeho osobní milostné problémy. 
51 Takto se vyvíjí i stav nemocné matky Roberta v SAMOTÁŘÍCH (2000)- je nemocná, 
ale není to bráno jejím okolím příliš vážně, ani sama nepůsobí jako člověk blížící se smrti. 
Její úmrtí je pak stejně náhlé a načekané jako v ENE BENE a PElÍŠCÍCH. Linie Robertovy 
matky je relativně okrajová, i když vlastní Robertův život jí je znatelně ovlivňován. 
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než v ENE BENE, ačkoliv je celý tento motiv koncipován jako vedlejší, 

v důsledku sloužící ke zdárnému zaklenutí jiných příběhových linií52 -

když zde má zase dceřino truchlení poněkud demonstrativní charakter. 53 

V ENE BENE se smrt otce odehraje v závěrečné části filmu, což se jako 

prvek ve struktuře děje obvykle váže k motivu určitého osobního 

dospění, završení fáze života, který byl ještě silně poznamenán vlivem 

rodiče, tedy obecně závislý, naivní a bezpečný. Takto je koncipován 

například film VŠICHNI MOJI BlÍZCí, který se vysloveně soustředí na 

vykreslení idylického dětství v zámožné židovské rodině v předválečném 

Československu, a jeho konec pak přichází s válkou, bezprostředně 

spojenou se záhubou neárijského obyvatelstva, která postihne i členy 

této rodiny. V této souvislosti připomeňme film OBECNÁ ŠKOLA (1991 ), 

který je zaměřen podobně, jenom se zde lehce nostalgické líčení dětství 

týká poválečného období. Také zde je v závěru zařazen motiv smrti otce, 

v tomto případě ale pouze domnělé, stejně jako v PElÍŠCÍCH, které končí 

sekvencí neúspěšné sebevraždy otce hlavní postavy. Také tento film je 

nesen záměrem evokovat určité historické období prizmatem vzpomínek 

na dětská léta, které jej přetavují do určité obdoby ztraceného ráje. 

Ve všech těchto filmech je to postava mužského pohlaví, která čelí ztrátě 

rodiče, a i když k ní nakonec nedojde, její postoj se většinou zřetelně 

transformuje, což lze říci i o ženských postavách ve filmech DÍKY ZA 

KAŽDÉ NOVÉ RÁNO a DĚVČÁTKO, jenomže zde, jak jsme na to již 

upozornili, se jejich další život patrně bude odvíjet pod silným vlivem 

52 Smrt matky dovoluje, aby se Jindřiščin otec znovu oženil a získal tak syna, který 
s ním nadšeně sdílí jeho zájmy. Jeho nová manželka tak také konečně získává vhodného 
manžela, jehož marné hledání jsme předtím delší dobu sledovali. Konec konců i Jindřiška 
tím získává - v roce 1968 odchází celá rodina do emigrace, což by s nemocnou matkou 
pravděpodobně nebylo možné, a ona se tak může setkat se svou láskou Elienem. 
53 Viz Kapitola 111. 



zemřelého rodiče. V ENE BENE sice Jana nakonec také dospívá k určité 

emancipaci, ale ta se týká jen jejího problematického vztahu s ženatým 

milencem - otec, ani jeho úmrtí v jeho řešení nehrají podstatnější roli. 

Silnou rezonanci může mít obecně rovněž smrt rodiče, která se odehraje 

hned na začátku děje filmu. Je to potom obdoba již probírané konstelace, 

kdy postava do děje vstupuje již jako sirotek, jen v tomto případě lze 

navíc porovnat stav před a po úmrtí rodiče. Ten může být velmi 

kontrastní, čehož je názorným důkazem film KUŘE MELANCHOLIK, 

s idylickou fází před smrtí matky a s následným obdobím plným ústrků. 

Podobným předělem je i smrt matky v PRAMENU ŽIVOTA (2000), kde ale 

nepřináší jen definitivní konec dětství, které tu nebylo až tak 

bezstarostné. Zároveň vede i k osamostatnění hlavní postavy Grétky, 

kterou sice přivede k neblahému angažmá v nacistickém projektu, 

nicméně jeho prostřednictvím i k intenzívním zážitkům a vztahům, skrze 

něž pak skutečně plně dozraje. Některé filmy pak sekvence ukazující smrt 

rodiče přímo uvozuje, jako v LEE, KYTICI, a také OBĚTECH A VRAZÍCH, kde 

otec zemře po pádu ze žebříku, záměrně poškozeného jeho dětmi. Ty se 

tím zbavily nenáviděného agresora a zároveň je společné temné tajemství 

doživotně provázalo. V průběhu dalšího děje umírá také matka Mirka a 

Jany, tentokrát na náhlou zástavu srdce, již nenávistná sousedka přiřkne 

trápení nad nevázaným životem Jany. Tuto stigmatizaci se sice 

sourozencům na společenské úrovni daří ztlumit, ještě blíže se tím ale 

semknou, takže se z nich následně stanou milenci. Jejich vztah k matce 

nebyl hostilní jako vůči otci, nebyl ale ani obzvlášť silným poutem, 

nejdůležitější konsekvencí její smrti tedy představuje fatální utužení 

svazku Mirka a Jany. Podobně jako v ENE BENE tedy pozorujeme stav, 

aniž se ostatní okolnosti příběhu vzájemně podobají, že je smrt rodičů sice 



podstatným dějovým prvkem, ale nikoliv tématem filmu, v závislosti na 

nepříliš vřelém poměru dětí a rodičů. 

Smrt rodičů se pak v rámci děje objevuje ještě v několika dalších filmech, 

jako jsou již zmiňované PElÍŠKY, a dále ŽILETKY (1994), KAMENNÝ MOST 

(1996) a ŽELARY (2003), 54 což jsou vesměs filmy používající epizodickou 

stavbu vyprávění. Situace vyvolaná úmrtím rodiče je pak soustředěná 

většinou právě jen do jedné epizody, a i když může být reakce 

pozůstalých i dosti silná, jako třeba v ŽILETKÁCH, 55 její vliv už zpravidla 

nepřerůstá do následujících částí děje. ŽILETKY i KAMENNÝ MOST jsou 

shodně vystavěné na způsobu blížícímu se deníkové struktuře, takže 

nesledujeme pevně kauzálně propojené vyprávění, ale jednotlivé epizody 

jsou za sebe řazeny v různých časových odstupech. Po smrti rodiče tak 

může následovat poměrně značná časová výpustka, čímž je nespojitost 

dalšího děje s úmrtím přirozeně vysvětlitelná. 

VLIV DtTÍ NA SMRT RODIČE 

Zabývali jsme se již vlivem rodiče na smrt dítěte, nalezneme ovšem také 

případy, kdy je za smrt rodiče určitým způsobem zodpovědné dítě. Může 

se jednat o nepřímý vliv, jako byla nehoda s darovanou vadnou sekačkou 

54 V ŽELARECH umíra matka malého Lipky, což je zde epizodní postava. Ve filmu došlo k 
posunu ve vztahu k předloze filmu, neboť v románu Želary má Lipka jiné rodinné pozadí. 
Film však ve srovnání s knihou inklinuje ke schematičtejší charakterizaci, a je to právě 
Lipkův otčím, jemuž jsou zde přisouzeny špatné skutky, v knize spáchané různými 
postavami, včetně toho vedoucího ke smrti Lipkovy matky. Nejzávažnější konsekvencí 
přesunu negativních vlastností pouze na jednu figuru je rezignace na vykreslení 
rozporného charakteru želarských obyvatel, kteří jsou v knize přírodními divochy, 
schopnými čistého citu i nelidské brutality. 
Srov. Květa Legátová, Že/ary. Praha; Litomyšl: Paseka 2001. 
55 Viz Kapitola 111. 
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ve filmu ANDĚL EXIT, nebo situaci, kdy matka obětuje svůj život pro 

záchranu dítěte, jako ve filmu KUŘE MELANCHOLIK, kde matka svým 

tělem zbrzdí náraz padající větve. Sem bychom s určitou licencí mohli 

zařadit i scénu z filmu FONTÁNA PRE ZUZANU 2, kde se mama Kami 

nastaví noži mířenému na Zuzanu a na následky bodnutí v zápětí zemře. 

Mama Kami ovšem není pravá Zuzanina matka, ale v průběhu předchozího 

děje si ji osvojila, sice ne právně, ale explicitním slovním vyjádřením. 

Záměrné ohrožení života rodiče ze strany dítěte se objevuje jen 

sporadicky, můžeme uvést vlastně jen ono úvodní zabití otce z filmu 

OBĚTl A VRAZI, případně i určitý morální podíl na smrti matky v témže 

filmu. Ostatní případy jsou už pouze imaginární, jako fingovaná výhružka 

zastřelení matky v JAK CHUTNÁ SMRT (1995), kde matka se synem ve 

skutečnosti celou situaci sehráli, nebo vražda otce v ČASE DLUHŮ ( 1998), 

kterou si ale hlavní postava Milan pouze v barvitém stylu představuje, 

přitom jeho dcera je naopak jeho spojencem proti své agresívní matce. 

Ostatně kromě filmů SVATBA UPÍRŮ (1993), kde plukovník asistuje při 

zabití svého syna - upíra, JAK CHUTNÁ SMRT, kde otec zastřelí svého 

psychopatického syna a balady HOLOUBEK z filmu KYTICE, kde matka 

zavraždila nechtěné novorozeně, nenajdeme ani příklad nepokrytého 

usilování o smrt dítěte ze strany rodiče. 56 Popisované osudové sepětí mezi 

rodičem a dítětem, které dítě odvádí od života, je něčím jiným. Je to spíše 

touha nevykročit ze vzájemné závislosti, v níž má každý definované své 

bezpečné místo. 

56 Pokud takto nenahlížíme na potrat, kterým svou osobní situaci řeší Tereza, hlavní 
postava filmu PARALELNÍ SVĚTY (2001 ). 

41 



3. HLAVNÍPOSTAVY 

Ve většině zmiňovaných filmů, ve kterých se objevil motiv zemřelého 

rodiče, se jednalo o otce či matku hlavní postavy filmu. To také činí daný 

prvek tak nápadný a jak jsme mohli vidět na popisu jeho působení, 

ovlivňuje to i charakterové založení hlavních postav. A také život těchto 

postav, neboť jsme pozorovali tendenci napodobit tragický osud rodičů -

ústřední postava, která ztratila rodiče, sama také umírá ve filmech KRÁL 

USU, LEA, MANDRAGORA, MRTVEJ BROUK, KUŘE MELANCHOLIK, OBĚTl A 

VRAZI, CABRIOLET a "24". 

Pokud se ale zaměříme na všechna úmrtí celkově, jsou to z hlediska 

postavení v příběhu především vedlejší postavy, kdo v českých filmech 

umírá a hlavní postavy jsou těmi, kdo jejich skonu čelí. Což má potenciálně 

ještě větší důsažnost, je-li zemřelým vlastní rodič této postavy, i když 

jako téma se reakce dítěte na smrt rodiče vyskytuje především v oné 

podobě v podstatě nevědomého napojení na osud rodiče. 

V soudobých českých filmech samozřejmě umírají i jiné hlavní postavy, 

bez zřejmého vztahu k úmrtí rodičů, souhrnně to však není příliš velký 

počet. V tomto poměru je pak mnohem rozšířenější situace, kdy umírají 

rodiče hlavní postavy, než řešení, kdy umírá ona sama. Dá se tedy říci, že 

takové vyústění děje je ve sledovaném období spíše netypické, a pokud se 

už objevuje, je to alespoň v devadesátých letech příznačné spíše pro 

filmy, které se obracejí k tradičním vzorcům příběhu. Před rokem 2000 

jsou také případy smrti hlavní postavy četnější, zatímco v následném 

období jde již o skutečné výjimky. 

Typickým příkladem tohoto druhu filmu, ústícího ve smrt hlavní postavy, 

je ŘÁD ( 1994), který vychází z čistě tradičních vzorů vyprávění. To 
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znamená, že jednotlivé prvky dějové výstavby zde mají svou pevně danou 

funkci, buď charakterizační, anebo kauzální v logicky navazujícím řetězci, 

který vrcholí právě úmrtím hlavní postavy. Vlastní děj filmu je potom 

nesen záměrem předat určité morální poselství, popsat nežádoucí způsob 

jednání, jehož krajním následkem je smrt člověka. V ŘÁDU je tímto 

neblahým jednáním fanatismus a obecně typ uvažování, které dává 

přednost předpisům a nařízením před konkrétním osudem člověka. 

Protože je však film konstruován v podstatě a these, nedaří se mu 

vyhnout se schematismu v pojetí zejména tzv. záporných postav, a smrt 

hlavní postavy, mající charakter výčiky, je tak namířena proti dosti 

abstraktní formě zla. 

Takový v podstatě utilitární charakter smrti hlavní postavy, i když jeho 

motivací je podpora ušlechtilých stránek lidského jednání, s sebou obecně 

nese jednak drastičtější formu, a jednak tragičtější okolnosti její smrti, 

v tom smyslu, že při troše dobré vůle jí bylo možné zabránit. 57 Potom 

smrt hlavní postavy sice působí velmi apelativně, jako odstrašující příklad 

a živá výčitka, na druhou má toto pojetí kromě zmíněného schematismu 

ještě dopad na bazálně lidský rozměr smrti. Ten je právě potlačován ve 

směru zdůraznění obecných principů, jichž je daná tragická smrt ilustrací. 

Podobný přístup zvolili také tvůrci filmů PEVNOST (1994), FANY (1995), 

CEREMONIÁŘ (1996), PASSAGE (1997), JE TŘEBA ZABÍT SEKALA (1998) 

nebo DVOJROLE ( 1 999), ve kterých má způsob ztvárnění smrti hlavní 

postavy, i její role v příběhu charakter obžaloby určitého typu jednání, 

57 Tato charakteristika je blízká závěrům, které ve své diplomové práci vyvodil Jiří Salvet 
při zkoumání smrti v českých filmech 60. let, kde smrt hlavních postav často způsobují 
nepřátelské vnější okolnosti, nicméně v tomto případě má i osobní rovina postavy velkou 
důležitost. 

Jiří Salvet, Motiv smrti v českém filmu šedesátých let. Diplomová práce, Brno: ústav 
divadelní a filmové vědy, FF MU1999. 
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které je považováno za nelidské a zhoubné. Dosti často je tato obžaloba 

namířena nejen na negativní lidské vlastnosti, ale na určitý totalitní 

společenský systém, jímž je v devadesátých letech většinou přes 

povšechné charakterizační znaky míněn komunistický režim. 58 

Zmíněné filmy se podobně jako ŘÁD opírají o tradiční pravidelné formy 

konstrukce příběhu, přičemž jejich dalším nápadným společným rysem je, 

že se většinou odehrávají v jiném čase, než je současnost. Ovšem 

nalezneme i filmy, které usilují o poněkud osobitější podobu výrazu, a 

přitom v nich má úmrtí ústředních postav rovněž obdobné kritické 

zaměření. To je případ filmu KNOFlÍKÁŘI ( 1997), v němž smrt mladého 

páru rockerů usvědčuje z pokrytectví a celkové bezcharakternosti 

sebevědomého psychologa, který jejich smrt zavinil - psycholog je zde 

typem racionálního intelektuála, tedy protikladem oné živelné nonformní 

dvojice. Ve filmu POSTEL ( 1998) je pak za viníka smrti hlavní postavy 

explicitně označována dusivá převaha ženského prvku působící v jeho 

životě. 

Případy, v nichž máme možnost sledovat i individuální rozměr smrti, tedy 

to, co prožívá sama postava, jsou dosti řídké. Jak ale ukazuje film 

NEJASNÁ ZPRÁVA O KONCI SVĚTA (1997), nemusí nutně při koncipování 

příběhu jako svého druhu modelového, dojít také k redukci osobního 

plánu postavy, jako se to děje při úmrtí postav ve většině výše zmíněných 

filmů. Důsledně se na psychiku hlavní postavy ve vztahu ke smrti 

58 Toto ideové pozadí mají filmy PEVNOST, CEREMONIÁŘ a PASSAGE. Ve filmu FANY 
slouží smrt hlavní postavy k citovému probuzení její sestry, chladné lékařky, v JE TŘEBA 
ZABÍT SEKALA smrt charakterního Barana pranýřuje zbabělost a konformismus místních 
sedláků a v DVOJROLI je smrt docentky názorným dokladem, že vědecké experimenty 
nemohou v pozitivním smyslu změnit zákony přírody. 
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zaměřuje ale pouze film RYCHLÉ POHYBY OČÍ ( 1998), který je vlastně 

portrétem sebevraha, pojatým ve výsostně subjektivním modu. 59 

Co se týče filmů natočených po roce 2000, hlavní postava umírá v 

PERNÍKOVÉ VĚŽI, což je film osvětového charakteru, jak už bylo zmíněno, 

čili je tu smrt postavy opět motivována burcujícím záměrem. Kromě filmu 

BRAK (2002), kde sice zemřou všechny ústřední postavy, nicméně celý 

příběh je vyprávěn v nadsazeném stylu žánru parodie, 60 obsahují již 

ostatní filmy s umírající hlavní postavou onu relaci k mrtvému rodiči. 

Považujeme-li hlavní postavu za potenciální osu díla, konkrétního nositele 

jeho hlavního tématu, můžeme zvýšený výskyt motivu zemřelého rodiče v 

souvislosti s ní chápat jako symptom důležitého významu. Některé 

konsekvence tohoto jevu, jako odkaz na neschopnost vymanit se ze 

závislosti na rodičích, už byly zmíněny. Je ale také možné uvažovat o 

relativně prozaickém důvodu takové koncentrace daného motivu, zejména 

uvědomíme-li si, že v ostatních případech, kdy se smrt zásadněji dotýkala 

hlavní postavy, se jednalo často o příběhy řešící problémy minulosti. Smrt 

rodičů je však univerzálním prvkem, který se váže jak k vyprávěním 

z minulosti, tak i k současnosti, a to v nápadnější míře než jakékoliv jiné 

dějové okolnosti. Představíme-li si poklidnou atmosféru soudobého Česka, 

jehož problémy nejsou tak palčivé, aby znepokojovaly průměrného 

občana, pokud se sám nerozhodne se jimi zabývat, mohou v takovém 

prostředí osobní problémy, a tím spíše pak smutný fakt smrti rodičů získat 

charakter mimořádného životního zážitku - aniž jeho síla musí nutně 

souviset s velikostí pociťovaného zármutku. Z tohoto hlediska by pak 

59 U tohoto filmu, stejně jako u POSTELE není však zcela jisté, máme-li smrt hlavní 
postavy chápat doslova - projevuje se totiž i v určité formě zásvětní existence a z této 
pozice je i vypravěčem filmu. Více viz Kapitola ll. 
60 Viz Kapitola ll. 
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všeobecně rozšířený a stále znovu zařazovaný motiv zemřelých rodičů ve 

sledovaných českých filmech nesvědčil o ničem jiném, než poněkud 

omezeném rozhledu jejich tvůrců. 
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Kapitola ll. 

SMRT JAKO RELATIVNí JEV 
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1 . POSMRTNÉ ZJEVENÍ 

Počínaje rokem 1999 a filmem KUŘE MELANCHOLIK (1999) se v českých 

filmech začíná v nečekané míře objevovat zvláštní prvek, který však 

v souvislosti s dějinami československé kinematografie není tak docela 

neznámý. Nejvýrazněji byl uplatněn ve filmu OBCHOD NA KORZE (1965), 

a jedná se o jeho závěrečnou sekvenci, která by se dala nazvat jako 

nanebevstoupení zemřelých postav.61 Podobný model, tedy snově 

působící scénu, ve které se zjevují postavy zemřelé v předešlých částech 

příběhu, vyprávěného do té doby v podstatě realistickým stylem, lze najít 

v poměrně krátkém časovém úseku, t.j. v rozmezí let 1 999 - 2002, 

nejméně v sedmi filmech, a to KUŘE MELANCHOLIK, KYTICE (2000), 

MUSÍME Sl POMÁHAT (2000), TMAVOMODRÝ SVĚT (2001 ), CABRIOLET 

(2001 ), BRAK (2002) a DĚVČÁTKO (2002). 

Pro všechny tyto filmy je typické, že postavy zemřely tragickým 

způsobem, jedná se zpravidla o vedlejší nebo i hlavní postavy, a scéna je 

obvykle zařazena do závěrečné části filmu, nebo stejně jako v OBCHODU 

NA KORZE samotný závěr filmu přímo tvoří. Scény mají většinou 

vysloveně smírný, harmonizující charakter, někdy jde o setkání několika 

zemřelých postav, jindy o interakci postavy zemřelé a živé. často jsou 

tvořeny jen jedním, poměrně dlouhým záběrem, kdy kamera zůstává 

statická a stejně tak i aktéři, kteří jsou zde spíš součástí vizuální 

kompozice, než samostatně jednajícími postavami. Tato kompozice je pak 

vlastním výrazem a symbolem konečného smíru a v některých případech 

čerpá přímo z obecně známých vzorů (obraz, filmová sekvence) 

61 Stanislava Přádná, Obchod na korze po letech. Iluminace 9, 1997, č. 4., "všelidsky 
smírný rituál post mortem.". 
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příbuzného typu. Ve zvukové stopě je typický doprovod pouze hudbou, 

mluvené slovo je potlačeno, a vyskytuje-li se, nemá charakter normální 

mluvy nebo dialogu, ale je stylizované, poetizované. A to nejen z hlediska 

obsahu, nebo způsobu přednesu, ale i pomocí postprodukčních technik, 

což se ostatně týká i vizuální stránky záběru. 

KUŘE MELANCHOL/K 

V prvním v pořadí ze skupiny těchto filmů právě je zvláštní charakter 

dané scény z hlediska uplatnění postprodukčních úprav dobře patrný. 

Scénu tvoří jeden dlouhý záběr, v rámci filmu předposlední, který 

navazuje na delší sekvenci zobrazující smrtelnou agonii ditěte, zoufalství 

jeho provinilého otce a požár statku. Jedná se o velký celek, zachycující 

úbočí a vrcholky hor, nad nimiž je temná obloha, přibližně v úrovni zlatého 

řezu stojí statek, ozařovaný plameny. Ze statku směrem vzhůru stoupá, 

respektive se vznáší postava matky, která drží v náruči dítě. Kamera 

postavu velmi pomalým pohybem sleduje, dokud ta nedospěje až do 

nebes, jež tvoří pruh světla v temných mracích nad horami. Ačkoliv snaha 

o vytříbený vizuální styl, který vychází jak z efektních pohybů kamery a 

způsobu záběrování, tak z fotogenických objektů před kamerou, je pro 

celý film příznačná, tato scéna je mírou stylizace vyjimečná - především 

použitím triku s levitující postavou, 62 ale i prací s barevnou škálou, která 

je zde výrazně redukována na tmavé tóny zelené, černou, bílou a 

62 Ve filmu se objevují retrospektivy a vize, jsou ale ztvárněny pomocí klasických 
kamerových postupů, jako jsou především filtry měnící atmosféru scény na idylicky, 
snově prosvětlenou. 



intenzivní tóny červené, oranžové a žluté. 63 Samotná postava matky s 

dítětem je komponována jako madona s děťátkem, a to v podobě, která 

je vlastní naivním obrázkům ze starých pohádkových knížek. 64 

KYTICE 

I v případě závěrečné sekvence filmu KYTICE lze odkázat k určitému 

předobrazu, více či méně vědomě zvolenému. Konečné "smíření" má 

podobu masopustního průvodu masek, kde mezi zprvu anonymními 

účastníky rozeznáváme postavy zemřelé v předchozích částech filmu. 

Průvod je zde ukazován v řadě záběrů, střídají se detailní či polodetailní 

záběry z přímého en face, s až graficky působícími záběry z profilu 

v celé škále různých velikostí. Záběry masopustního průvodu jsou 

zejména z počátku kombinovány se záběry na malého pištce kráčejícího 

krajinou, který je zde patrně čímsi jako personifikací osudu. Svým duchem 

tak, spíše než formálním uspořádáním, tato sekvence dost silně upomíná 

na slavnou závěrečnou scénu tance smrti z Bergmanovy SEDMÉ PEČETI 

(1957). Pozoruhodný je dále fakt, že se v masopustním průvodu 

neobjevují všechny zemřelé postavy, ale pouze čtyři, mezi kterými ani 

nelze najít nějakou bližší souvislost.65 Scénu přitom není možné chápat 

63 Práce s barevností je vlastní celému filmu, ale na jiných místech z mezí realismu 
nápadněji nevybočuje. 
64 Taková knížka figuruje i v tomto filmu, osud dítětě se částečně podobá pohádkového 
příběhu, který mu matka z této knížky četla. 
65 V průvodu se objevuje Dcera z balady Vodník, která byla utopena Vodníkem, ale poté 
schopná dalšího života, démonický Milý z balady Svatební košile, který zemřel ve válce a 
dál přežíval jako zlý duch, Dcera z Holoubka, která byla popravena, a stará žena ze 
Štědrého večera, která zemřela přirozenou smrtí. Naproti tomu chybí Matka z Kytice, 
Dceřino dítě z Vodníka, Dítě z Polednice a Dora a Matka ze Zlatého kolovratu, což jsou 
všechno postavy podobného významu, jako první čtyři. 
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tak, že se jedná o rámec či vysvětlení ve vztahu k předchozím příběhům, 

jakousi reálnou platformu obecných principů, tedy že by šlo například o 

vesničany, kteří postavy z balad představovali. Této interpretaci odporuje 

chování postav - nejprve mají na obličeji masku a jsou součástí anonymní 

skupiny, ale když ji postupně snímají, nevypadají jako normálně se bavící 

lidé, ale působí duchem nepřítomně, zmateně, vyšinutě vesele, podobně 

jako mrtvé, ale v bezčasém prostoru dále žijící postavy v SEDMÉ PEČETI 

- je tak zřejmé, že se jedná o stále stejné postavy, jen přenesené do 

jiného času a prostoru. 

K srovnání obou filmů vybízí i shodné východisko jejich příběhů 

v umělecky zpracované lidové tradici, ale zatímco vyústění SEDMÉ PEČETI 

je svým vzorem, t.j. nástěnnými středověkými malbami ispirováno, tanec 

smrti patří k jejich nejdůležitějším motivům, v KYTICI jde o nápad 

inscenátorů, který v Erbenově předloze nemá žádnou oporu. Uvažujeme-li 

nad smyslem, jaký může mít posmrtné zjevení dvou postav, které 

již předtím beztoho svou smrt přežily, jedné více méně oprávněně 

popravené a jedné, která zemřela v podstatě žádoucí, klidnou přirozenou 

smrtí, těžko dojdeme k uspokojivému vysvětlení. Neexistuje-li smysluplné 

propojení mezi vylíčeným příběhem a završujícím epilogem, lze celou 

sekvenci nejspíš chápat jako poetizující ornament, nebo přímo imitaci 

v dramatické tvorbě často užívaného katarzního závěru. 66 

KUŘE MELANCHOLIK i KYTICE jsou adaptacemi literárních látek z 19. a 

počátku 20. století, které obsahují výrazně tragické prvky, jako je smrt 

66 Významová roztříštěnost se zrcadlí i v obdobné roztříštěnosti skladby celé scény - je 
užito množství krátkých záběrů, které zároveň zmnožují (ale nevariují) a znejasňují 
celkový obraz situace. Divák se tak spíš než na jeho význam soustředí na rozpoznání 
jednotlivých komponentů. Tento postup není příznačný jen pro závěrečnou sekvenci, ale 
formálně komplikovaný způsob snímání i vazby záběrů je užíván průběžně v celém filmu. 
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dítěte nebo mladé matky, a oba filmy jejich drastičnost zmírňují poukazem 

na "jinou" rovinu, kde zemřelé postavy přežívají. KUŘE MELANCHOLIK 

přitom vychází z několika vět v závěru Šlejharova románu67 , KYTICE by 

se mohla odvolávat na potřebu emocionálního odstupu od baladického 

žánru a na jeho ahistorický a zobecňující charakter. Dalších pět filmů již 

vzniklo podle původního námětu a jejich děj se odehrává v nedávné 

minulosti nebo současnosti - tím překvapivější je zavedení děje na 

nadreálnou úroveň, k němuž dochází právě jen v oné posmrtné smiřující 

scéně. 

MUSÍME Sl POMÁHAT 

V tomto filmu se objevuje asi vůbec nejvýraznější užití prvku smírné 

scény. Tvoří zde úplný závěr filmu a je konfrontací "přeživší" postavy, 

konkretně hlavní postavy filmu Josefa Čížka, se skupinou zemřelých 

postav, kterou tvoří otec, matka a sestra židovského mladíka Davida, 

nejmladší syn nacisty Kepkeho a sousedův malý pejsek. Skupina opět 

nezahrnuje všechny zemřelé (chybí například nacistický doktor), zde 

ovšem odůvodněně, jedná se zřetelně o kladně hodnocené postavy, 

zastávající roli nevinných obětí války. 68 Davidova rodina a malý Kepke sedí 

okolo kulatého stolku, na bednách nebo jiných improvizovaných 

67 "Ticho! Matka si jde pro děcko.-" ... "'Maminko!' zašeptaly mroucí rty zvukem 
opanovavší svrchované naděje. Ticho zas; matka děcko si vzala.-" 
Josef K. Šlejhar, Kuře. Kyvadlo věčnosti. Svazek ll. Praha: Herrman & synové 2000. 
68 O smrti těchto postav jsme zpraveni zprostředkovaně, z vyprávění jiných postav, 
kromě psa, jehož smrt je zobrazena, byl zastřelen německými vojáky. David mluví o 
osudu své rodiny, zemřeli v koncentračním táboře. Malý Kepke byl zastřelen na útěku, 
jako dezertér z armády, Josef o tom vypravuje Marii v situaci, kdy se k nim měl 
zhroucený Kepke nastěhovat. 
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sedátkách, mezi dalším nábytkem přímo na ulici, silně poznamenané 

následky válečných bojů. Josef kráčí ulicí, tlačí dětský kočárek, v němž 

veze své, respektive Davidovo dítě. Nejprve se setká se psem, který 

kolem něj poskakuje, čemuž se Josef diví, když však posléze uvidí skupinu 

okolo stolu, překvapen již není, tváří se chápavě. Vyndává dítě z kočárku, 

ukazuje jim ho a mává jim jeho ručičkou. Poté ho dítě počurá a on 

vzhlédne k nebesům. Skupina u stolu se tváří vesele, spokojeně až 

nadšeně. Je zřejmé, že je pohled na dítě uspokojuje, patrně má být 

satisfakcí za utrpení, které prožili. Motivace pro tento postoj je u členů 

Davidovy rodiny vcelku pochopitelná - biologicky a řekněme i morálně 

v onom dítěti jaksi přežívají, naproti tomu vazba malého Kepkeho k dítěti 

je komplikovanější. Svým činem, dezercí, způsobil karierní pád svého otce, 

který se měl poté nastěhovat do Josefova domu. Z obavy z prozrazení 

ukrývaného Davida se Čížkovi vymluvili na těhotenství Marie, které museli 

s Davidovou pomocí následně realizovat. Dítě je tedy rovněž dílem 

malého Kepkeho, není však jasné, co by jej na tom mělo uspokojovat, leda 

že by tak symbolicky přispěl k odčinění německé viny na pronásledování 

Židů a utlačování Čechů. Kepke však zemřel v podstatě v dětském věku 

a pojetí, kde Čížkův syn je dostatečnou náhradou za jeho zmařený život, 

se jeví dosti schematické až cynické, tím spíše, že má být náhradou i za 

zmařené životy Davidových blízkých. 69 Skupina tvořená Židy a Němcem 

69 Obdobné završení se objevuje ve filmu VŠICHNI MOJI BlÍZCÍ (1999), který končí 
odchodem všech členů rodiny hlavní postavy Davida a jejich přátel do transportu. Na 
některých tvářích je vidět vědomí tragičnosti situace, ale většinou se chovají věcně, 
uvolněně. K záběrům jejich odchodu je slyšet hlas dospělého Davida, kterého zachránil 
včasný odjezd do Anglie k náhradním rodičům. Říká vyrovnaným, mužným hlasem: "Z 
celé naší velké rodiny jsem zůstal naživu jen já." a dále "Vím, že pro mé rodiče muselo 
být jedinou útěchou, když umírali, vědomí, že já jsem se zachránil." Nijak se zde ale 
nereflektuje skutečnost, že do transportu odchází i Davidova sestra s manželem a 
malým dítětem, kterým Davidův otec citovým vydíráním a slepou vírou v civilizovanost 



tak sleduje spokojenost Čecha, kterému se válku podařilo přežít a s jejich 

přispěním si i zlepšit vlastní životní situaci. 

Setkání je ukazováno ve střídavých záběrech na Josefa s dítětem a 

skupinu "mrtvých" postav - společně se v jednom záběru neobjeví. Josef 

je snímán v detailu a v polocelku, skupina okolo stolu v celku a 

v polocelku, odkud se v posledním záběru začíná kamera umístěná na 

jeřábu zvedat do celkového nadhledu. Naopak poslední záběr na Josefa, 

který je i posledním záběrem celého filmu, jej ukazuje z postupně až 

z podhledu, také prostřednictvím jízdy kamery. Ve volbě tohoto způsobu 

záběrování a pohybů kamery je znát monumentalizující tendence, navíc 

podpořená emotivně působivou hudbou, která má svůj kontapunkt 

v odlehčujícím detailu - momentu, kdy si Čížek prohlíží pomočenou ruku 

než se sošně zadívá vzhůru. Celá tato sekvence je navíc převedena do 

zvláštního modu co se týče rychlosti pohybu obrazu- obraz je zpomalený, 

mírně trhaný a jakoby rozmazaný. Zpomalení je užito i ve zmiňované 

scéně v OBCHODU NA KORZE, se záměrem děj poetizovat a vyjádřit jeho 

nadreálný, snový charakter. V MUSÍME Sl POMÁHAT však tento postup 

není uplatněn výlučně jen v poslední scéně, naopak se během filmu 

objevuje mnohokrát, většinou v sekvencích zobrazujících vážné či 

dramatické děje, a funguje nejen jako ozvláštňující prostředek, ale 

nepochybně také navozuje určitou distanci vůči sledovanému ději. 

Tento způsob zpracování souvisí s žánrovým zaměřením filmu - sami 

tvůrci jej definují jako komedii či tragikomedii, tedy žánr, který spočívá v 

propojování humorných prvků s tragickými. MUSÍME Sl POMÁHAT je však 

konstruováno tak, že humorné prvky jsou od těch vážných odděleny a 

Němců a Čechů zabránil v odjezdu do Palestiny. Ve vstahu k jejich osudu působí 
Davidův komentář nepříjemně bohorovně. 

S4 



v toku vyprávění se střídají, přičemž pasáže s vážným obsahem jsou 

výše popsaným způsobem stylizovány, což vyvolává efekt, který by se 

dal nejspíše přirovnat k dání do úvozovek, chápeme-li je jako poukázání 

na jiný režim vnímání daného slova. Tento princip, to znamená vytváření 

distance k tragickým, dramatickým či pateticky působícím jevům, ovšem 

distance, která je zde více mechanická, než intelektuální, oslabuje a 

kontroluje míru jejich apelativnosti, a to v jednotlivých scénách i v rámci 

celého filmu - a zvláště to platí pro závěrečnou scénu. Je-li však tento 

usmiřovací a žehnací výjev ukazován ve zvláštním režimu, neboli je-li dán 

obrazně řečeno do úvozovek, neznamená to, že je zpochybněn, jen se 

částečně zmírňuje jeho patos a signalizuje se určitý odstup, k čemuž 

přispívá i ono nápadné herecké gesto s pomočenou rukou. Cílem filmu je 

totiž stvrdit Čížkův opatrný přístup a v širším smyslu dokázat, že 

v každém člověku je trochu dobrého i zlého, a proto jsou všichni tak 

trochu stejní, což je ale zejména v souvislosti s vyhrocenou situací druhé 

světové války velice problematické zjednodušení. Pokud je ale oslava 

tohoto typu uvažování zároveň relativizována způsobem podání, znamená 

to, že není naivní ani nevědomá, ale pouze ve formě určitého alibi obratně 

přizpůsobená všeobecnému přijetí. 

TMAVOMODRÝ SVĚT 

Závěrečná smírčí scéna není jediná věc, která spojuje TMAVOMODRÝ SVĚT 

s filmem MUSÍME Sl POMÁHAT. Oba se věnují období druhé světové války, 

se záměrem vyzdvihnout dosud ve značné míře opomíjené stránky české 

historie této doby, a to tématiku českých letců v RAF v prvním případě a 

sudetských Němců v případě druhém. Pohybují se přitom mezi tendencí 
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rehabilitovat a oslavit zapomínané hrdiny, "postavit jim pomník", a obavou 

z přílišného patosu a schematické heroizace, která byla z velké části 

vlastní prorežimním historickým filmům minulých desetiletí. Toto dilema 

řeší způsobem, který se částečně inspiruje přístupem známým z filmů 

české nové vlny- zaměřením na všední život a "malého člověka", ale na 

rozdíl od nich postupují tak, že drobné banální až směšné detaily 

implantují do jinak nezpochybňovaného glorifikujícího obrazu. Jinak řečeno 

určité fenomény jako hrdinství letců nebo utrpení Židů jsou brány jako 

samozřejmé až kodifikované, přičemž jsou však zároveň kombinovány 

s prozaickými, všedními prvky, které jsou často i zdrojem humoru, 70 a 

přibližují tak jejich reprezentanty, kladné postavy, ne-li těm záporným, tak 

alespoň průměrným a obyčejným. Stejně tak tzv. záporné postavy, tedy 

především představitelé nepřátel, nacistů, jsou na jedné straně 

konstruovány podle známé šablony s výraznými atributy fanatismu a 

nelidskosti, na druhé straně jsou však vybaveny "polidšťujícími" projevy 

do té míry, že lze najít společný jmenovatel s postavami chápanými jako 

kladné.7 1 To je důležitý rys především ve filmu MUSÍME Sl POMÁHAT, kde 

přispívá k výše popisované snaze o nivelizaci rozdílů v chování a 

postojích ve vypjaté situaci protektorátu a obecně i relativizaci hrdinství, 

zatímco v TMAVOMODRÉM SVĚTĚ drobné analogie v charakterizaci 

českých letců a německých vojáků slouží spíše k vytvoření kontrastu vůči 

70 V TMAVOMODRÉM SVĚTĚ jsou to zejména směšné chování a zájmy jednotlivých 
letců - hlučný falešný zpěv, koktání, nezkušené panictví, žravost, což jsou v případě 

vedlejších postav často jediné konkrétnější informace, které o dané postavě divák získá, 
kromě faktu, že jde o obětavého letce. V MUSÍME Sl POMÁHAT jde spíše o trapné 
fyziologické projevy, například močení, nebo samotné pokusy o pohlavní styk mezi Marií a 
Davidem. 
71 Je zajímavé, že tento princip platí právě pouze pro nacisty a Němce obecně. Záporné 
postavy Čechů jsou většinou pojaty zcela prvoplánově a schematicky, jako ztělesnění 
čirého sadismu nebo primitivní zbabělosti a malosti. 
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chování dozorců v komunistickém lágru, kteří zde, na rozdíl od dřívější 

praxe, která se zaměřovala na nacistické zločiny, představují zástupce dá 

se říci absolutního zla. 

Samotná závěrečná scéna, kterou v TMAVOMODRÉM SVtTĚ tvoří poslední 

záběr filmu, je ve srovnání s MUSÍME Sl POMÁHAT poměrně jednoduchá, 

z formální i významové stránky. Jejím smyslem je ukázat, že to, co bylo 

přes všechna nebezpečí a smutek na životě ve službách RAF krásné, to 

znamená volnost a krása létání a síla přátelství mezi letci, určitým 

způsobem přetrvává, je nesmrtelné. Záběr představuje oblohu a v dáli 

zapadající slunce ve velkém celku, směrem k němuž letí dvě stíhačky 

vnímatelné v protisvětle spíše jen jako siluety, které se následně 

synchronně stočí a odletí doprava. Záběr je poměrně dlouhý, nejprve jej 

doprovází dialog hlavní postavy filmu pilota Slámy a jeho přítele Voříška, 

který zemřel v dřívější části příběhu, 72 posléze začíná znít známá Ježkova 

píseň Svítá, která dále přechází i do titulkové sekvence. Výtvarná 

působivost záběru, jímavost písně a dojemnost faktu, že se zde mrtvý 

Voříšek zjevuje a završuje své usmíření se Slámou, při jehož záchraně 

přišel o život, vytváří velmi emotivní, ale vkusnou kombinaci, která je pro 

celkové vyznění filmu o to více žádoucí, že jí předchází značně depresivní 

pasáž perzekuce bývalých vojáků ze západní fronty v komunistickém 

pracovním táboře. Takto je závěr filmu důstojný a celkově optimistický, 

patrně i v souvislosti s rehabilitací a poctami, kterých se letci po roce 

1989 konečně dočkali - a k nimž patří i tento film. Také je ve srovnání 

s MUSÍME Sl POMÁHAT toto završení podstatně organičtější - Sláma a 

Voříšek byli přátelé, kteří několikrát dokázali, že jsou schopni pro sebe 

72 "Nebud' smutnej, Seno!" "Kájo? Jsi to ty?!" "No jasně!" "Kde jsi?" "Za tebou. Celou 
dobu jsem za tebou." "Speak English, please!" "Sorry, nebudeme. Tohle je příliš osobní." 
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navzájem nasadit život, a to i ve chvíli, kdy mezi nimi došlo k závažné 

roztržce. Voříškova oběť nebyla nezbytnou podmínkou Slámova přežití, 

byla to v podstatě pouhá nehoda, a vyvážit drásavost tohoto faktu je 

zřetelnou motivací této závěrečné scény. V MUSÍME Sl POMÁHAT v sobě 

"mrtvé" postavy také určitým způsobem spojují rysy oběti a relativní 

zbytečnosti této oběti, která se má ve zmiňované scéně skrze Čížkovo 

dítě kompenzovat, jejich vztah k dítěti je však v podstatě spekulativní až 

vykonstruovaný a k Čížkovi v lepším případě pouze povrchně 

společenský, takže konečné smíření působí v důsledku mnohem násilněji. 

Tématiku českých letců v RAF před TMAVOMODRÝM SVĚTEM komplexněji 

zpracoval pouze jediný film, do dnešní doby poměrně málo reflektovaný 

- NEBEŠTÍ JEZDCI (1 968). Právě ve srovnání s tímto filmem, a zejména 

s jeho závěrem, se přece jen zvýrazní zjednodušující optika, která je pro 

TMAVOMODRÝ SVĚT příznačná, a která vychází jak z naivní snahy 

nezklamat očekávaní dosud žijících hrdinů a pamětníků, tak z kalkulu 

ohledně diváckých reakcí. Syžet NEBESKÝCH JEZDCŮ má 

s TMAVOMODRÝM SVĚTEM několik výrazných styčných bodů/3 a jak už 

to vyplývá z podstaty látky, také se soustředí na vykreslení života letců 

složeného ze stálého střídání bojových akcí se zdánlivě bezstarostnými 

dny odpočinku, jenomže mnohem civilnějším stylem, pomocí neokázalé 

realistické drobnokresby, což se týká jak pozemních scén, tak bojových 

scén uvnitř letadla. Závěrečná sekvence NEBESKÝCH JEZDCŮ zobrazuje 

havárii letadla, sestřeleného uprostřed oceánu německým stíhačem, kdy 

73 Ústředními postavami jsou mladý letec a jeho starší zkušený kolega, mladší zachraňuje 
život staršímu a je při tom vážně postižen, starší přebírá dívku mladšímu, což je 
důvodem vzájemného odcizení, které mizí až při tragické smrti staršího letce. 
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postupně umírají všichni členové posádky/4 až v záchranném člunu 

zůstane pouze hlavní postava filmu Študent a onen německý pilot, kteří se 

přes vzájemný odpor z posledních sil snaží společně signalizovat o 

pomoc. I v tomto záběru je naděje, ale vsazená do obrazu lidského 

zoufalství způsobeného krutostí války, a síla jeho výpovědi připomíná, že 

elegantní, výtvarně vytříbený závěr TMAVOMODRÉHO SVĚTA dochází 

k smířlivému zakončení přece jen příliš snadno. 

CABRIOLET 

Snaha o symbolickou nápravu dějů a věcí, které měly v reálné rovině 

příběhu nepříznivé vyústění, je přítomná i ve filmu CABRIOLET, konkrétně 

opět v jeho závěrečné sekvenci. Ta navazuje na úsek, v němž se již 

patrně definitivně potvrdí, že Pavla, dívka z ústřední dvojice postav, 

zemře v blízké budoucnosti na tutéž nemoc, jako kdysi její otec, a zcela 

bezprostředně jí předchází scéna hravého rozhovoru ve vraku auta, 75 kde 

Tobiáš s Pavlou imitují vysněnou jízdu kabrioletem. Vlastní "snová" 

sekvence ukazuje tutéž dvojici při projížďce skutečným kabrioletem, dívka 

má svatební závoj, a společně ujíždějí po venkovských silnicích. Jízda je 

ukazována v několika záběrech, od celkového záběru až po detail tváří. 

Poté následuje záběr na Pavlina otce, který stojí na kraji silnice a stopuje -

kamera odjíždí od jeho tváře, jede poměrně dlouho podél silnice, až mine 

74 Utrpení a umírání je ukazováno prostřednictvím řady naturalistických detailů, ale zcela 
věcně až dokumentaristicky, a téměř beze slov. Podstatnou součástí je zde i smutek, 
beznaděj a tíživé fyzické obtíže, které pociťují přežívající postavy. 
75 V hovoru se objevují dvojsmyslné narážky v souvislosti se smrtí- "Chceš mě zabít?", 
říká Pavla, když ji Tobiáš vyrušuje při "řízení" auta. 



kabriolet, jedoucí v protisměru směrem k otci. Plynule přitom pokračuje 

v jízdě, až se dosud barevný obraz změní na černobílý. 

Aniž by pravděpodobně šlo o vědomé následnictví nebo snad přímo 

remake, souvisí CABRIOLET velmi úzce s filmem MRTVEJ BROUK (1998), 

se kterým má v hrubých obrysech prakticky totožný syžet.76 V obou 

případech jde o příběh mladého muže, žijícího stylem městského floutka, 

který potkává dívku fatálně ovlivněnou a ohroženou svou rodinnou historií, 

již se snaží zachránit, což se mu nezdaří. Kromě již dříve zmiňovaných 

rozdílů, spočívá podstatný posun mezi těmito filmy v charakteru hlavní 

mužské postavy a jejím přístupu ke světu a dívce samotné - zatímco 

v MRTVÉM BROUKOVI jde o jednoduchý sobecký typ, jehož kapacita pro 

pochopení a tím i pomoc v řešení dívčiných problémů se jeví jako 

minimální, hrdina CABRIOLETU je koncipován i ztvárněn jako sice 

lehkomyslný, ale ne nezodpovědný, naopak citlivý a empatický mladý 

muž. Objektivně vzato, Martin z MRTVÉHO BROUKA je zcela nevhodný 

typ pro úkol, který mu základní situace filmu stanovuje, úkol ne 

ne podobný pohádkovému "vysvobození princezny", a zcela zákonitě 

proto selhává. 77 Naproti tomu Tobiáš se o záchranu Pavly poctivě snažil a 

jeho neúspěch zavinily pouze nepříznivé vnější okolnosti, závěr filmu proto 

neústí ve svého druhu sebeklam jako v MRTVÉM BROUKOVI, ale je 

náhradou či dokonce odměnou za prokázané úsilí, což jako řešení svým 

76 Více o vztahu těchto dvou filmu z hlediska poměru ústřední ženské postavy k rodičům 
viz Kapitola I. 
77 V závěru MRTVÉHO BROUKA najde Martin Markétu strnule sedící na lavičce v parku 
psychiatrické léčebny. Je mu řečeno, že je taková pořád, nemluví, ani se nijak jinak 
neprojevuje - je tedy v podstatě jako osoba mrtvá, i když fyzicky dál existuje. 
Nebezpečí, že se do tohoto stavu dostane, bylo již dříve naznačeno. Martin si sedne 
vedlle ní, obejme ji a předstírá, že je vše v pořádku, i když je situací viditelně zasažen. 
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charakterem opět upomíná na inspiraci pohádkou, která zde ale není 

explicitní a zřejmě ani ne vědomá. 

BRAK 

Tento film je žánrově specifikován jako parodie, čímž se z řady ostatních 

vymyká - zobrazované děje tak totiž nelze chápat doslova, ale 

v souvislosti s jejich předobrazem. Zařazení do žánru parodie však není 

jednoznačné, respektive vyčerpávající. BRAK jednak není čistou parodií na 

konkrétní film nebo žánr, ale odkazuje na řadu různých populárních 

amerických filmů, které se již samy často vyznačují hrou s žánrovými 

motivy a klišé, jako například filmy Q. Tarantina, R. Rodrigueze a bratří 

Coenů, a v tomto směru je tak spíše parafrází či citací, a jednak, a to je 

důležitější, se evidentně snaží o vlastní, osobní způsob vyjádření, 78 pro 

nějž prvky ze zmiňovaných filmů představují jeden z vhodných 

prostředků. Ale i v případě, že budeme závěr BRAKU chápat v intencích 

určité formy nadsázky, je v souvislosti s výše probíranými filmy 

zajímavé, že se typ oné posmrtné scény objevuje právě i v tomto typu 

filmu. 

Scéna následuje po prvních dvou titulcích závěrečné titulkové sekvence a 

je tvořena jedním dlouhým záběrem. Ten zprvu vnímáme jako bílou plochu 

s nezřetelnými obrysy neznámých objektů, postupně se obraz zaostřuje, 

takže se z plochy vynořují siluety sedících postav, celkově však stále 

působících jako by byly utopené v mlze. Postavy, které není možné 

78 Příznačný je nápadný způsob práce s kamerou, kdy jsou voleny záměrně neobvyklé 
kompozice záběrů a zvláštní úhly snímání, podpořené prací s barevností a optickými 
vlastnostmi objektivu, což kontrastuje s usilovnou snahou generovat zapamatovatelné 
"hlášky" a bizarní situace. 
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jednoznačně identifikovat, ale patrně jde o všechny zemřelé v průběhu 

filmu, včetně ústřední trojice mladíků/9 sedí čelem ke kameře, porůznu 

rozmístěné na sedadlech v letícím letadle. Zabrány jsou tři řady sedadel, 

ulička mezi nimi a dveře na jejím konci v pozadí. Postavy nejprve vedou 

rozhovor s hlasem, představujícím formu vyšší moci - ta by se nejspíše 

dala popsat jako oscilující mezi Bohem a transcendentním vypravěčem či 

režisérem filmu, s výrazným cynickým a až sebeparodickým charakterem, 

který se projevuje i v jeho záměrně přemrštěném projevu.80 V zápětí se 

otevřou dveře vzadu, to již jsou jednotlivé tvary v obrazu poměrně dobře 

rozlišitelné, všichni se tím směrem otočí, vstoupí Zabiják, který předtím 

úspěšně usiloval o život většině z přítomných postav. Prohlásí: "Na tom 

jsme se teda nedomluvili!", natáhne směrem ke kameře ruku s pistolí, 

vystřelí a obraz zhasne, potemní. 

Scéna si tedy pohrává s reflexí faktu, že sledované je fikční útvar, ale 

nepřekračuje hranice směrem k antiiluzívnosti, pouze nerespektuje určitá 

kodifikovaná schémata, jako že smrt je ve filmu konec života, po kterém 

postavy už dále nejednají, a slouží tak hlavně k vyvolání humorného 

efektu. Totéž platí i pro Zabijákovo gesto, jímž v podstatě "zabíjí" i 

samotný film -je především ráznou a působivou tečkou. Celkově se také 

jedná o nepříliš otřelý způsob, jak postavám mladých lidí zajistit happyend 

a nebýt přitom v podezření z naivity či sentimentality. 

79 Dále dívka jednoho z nich, prostitutka Nikol, její pasák lggy a domovnice. 
80 "Co to je?" Hlas: "Letíme -do nebe." "Kájo, to je strašně romantický!" "Ty jo, to jsme 
teáka vlastně andělé, ale to já chci být Batman, když už letím." "Kluci, za tohle se teda 
nedoplatíte!" ... "Budeme pomáhat dobrým lidem v jejich utrpení." Hlas: "To si -
nemyslím - zůstanete - tady - na předem - neurčité časové období." "Prosím vás, 
nezlobte se, ale co bude s mým domem? Já mám přece nějaké povinnosti - a jahodový 
pudink. Jak dlouho tady přesně budeme?" Hlas: "Věčně." "To není fér!" Hlas: "0 tom- co 
je - a není - fér- tady rozhoduju já!" 



DĚVČÁTKO 

V jako jediném z této skupiny filmů zde předchází smírná scéna vlastnímu 

závěru filmu. Skládá se ze dvou záběrů, ukazujícím tentýž výjev v celku a 

v detailu, konkrétně v detailu na tvář matky hlavní postavy filmu Emy, 

která v bezprostředně předcházející části filmu zemřela. Matka se objeví 

v autě, snímáném v celku z čelního pohledu, řídí jej taxíkář, tajemná 

postava představující pro Emu model žádoucího muže či otce, kterého 

nepoznala. Vedle něj na předním sedadle sedí Ema, vzadu klímá její 

mlčenlivý kolega z práce. Matka sedí mezi taxíkářem a Emou, kteří o její 

přítomnosti nevědí, nevnímají ji, ona si nejprve láskyplně položí hlavu na 

taxíkářovo rameno a přitulí se k němu, poté se obrátí k Emě a hladí ji po 

tváři. V detailním záběru pak vidíme matčinu tvář, má vyčerpaný, ale 

spokojený výraz, nakonec zavře oči - tak, že chápeme, že je to chvíle 

patřící jen jí. 81 

Jedním z výrazných motivů tohoto filmu je stárnutí, a to stárnutí žen. Je 

ukazováno jak v humorné až karikaturní poloze, již tu představuje matka 

Emina milence Karla, tak v poloze vážnější, nostalgické, kterou zosobňuje 

právě matka Emy. Zobrazeno je jednak skrze pozorování vlastního těla 

ztrácejícího svěžest, svých vrásek a povislé kůže, jednak skrze 

neschopnost vzbudit zájem mužů, respektive si jej vedle mladší 

konkurence udržet. Zdá se, že si Emina matka tuto svou "méněcennost" 

uvědomuje a její smrt pak připomíná cosi blízkého ráně z milosti pro 

bytost, jejíž existence ztratila smysl. Není to však tak, že by se matka 

z povrchní sebelásky a strachu ze stáří sama chtěla zabít, tato postava 

81 Následně auto mine místo nehody, při které matka zemřela. Závěrečná sekvence 
začíná u Emy doma, Ema se snaží navázat vztah s taxíkářem, dále pak ukazuje Emin 
smutek po matce. 



působí naopak zejména díky hereckému projevu její představitelky 

poměrně oduševněle, toto řešení vyplývá mnohem spíše z pohledu 

samotných autorů filmu na ženy,82 jenž se tak jeví jako dosti omezený. 

Z tohoto pohledu ona scéna zjevení matky znamená rozloučení s ní, její 

poslední výstup, a hlavně ujištění, že je to tak pro ni dobře, že jí její smrt 

nevadí. 

KONTEXT A PARALELY 

Setkání rodiče s dítětem je námětem poloviny zde probíraných scén, a to 

ve filmech KUŘE MELANCHOLIK, CABRIOLET A DĚVČÁTKO (v MUSÍME Sl 

POMÁHAT je to setkání prarodičů s dítětem), oproti tomu setkání 

blízkých přátel je námětem pouze jedné scény, v TMAVOMODRÉM SVĚTĚ, 

stejně jako setkání milostné dvojice, a to v CABRIOLETU, jemuž však 

stejně z hlediska toho, čemu kamera věnuje pozornost, dominuje právě 

setkání s otcem. To naznačuje důležitost vazby rodič - dítě,83 kde je 

tíživost ztráty zřejmě pociťována jako natolik silná, že vyvolává potřebu 

zmírnit ji poukazem na přežití v jiné formě bytí. 

Znovushledání tragické milostné dvojice post mortem, které by se obecně 

dalo ve spojení s tímto typem scén očekávat, lze naopak nalézt ve filmu 

82 Problematické je rovněž pojetí hlavní postavy filmu Emy, která je ztvárněna jako 
vnitřně prázdná, sebestředná dívka, snažící se vzbudit u svého okolí zájem dotěrným či 
nuceně výstředním chováním vydávaným za nonkonformitu. V této podobě však není 
myšlena primárně jako kritika určitého typu chování, její jednání není zobrazováno 
s odstupem, ale je výrazovými prostředky filmu jako hudbou nebo způsobem snímání 
naopak podpořeno - patrně je tvůrci chápána jako typ zajímavé dívky, reprezentantky 
současného životního stylu a názoru. 
83 Viz Kapitola I. 
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ŽILETKY ( 1994), jediném filmu devadesátých let, v němž je tento prvek 

také zařazen před jejich zvýšeným výskytem kolem roku 2000. Podoba 

dané scény v ŽILETKÁCH se ale v mnoha ohledech od té výše popsané 

liší. Přesněji je podstatně delší, tvoří ji prokomponovaná sekvence záběrů, 

svým stylem výrazně se lišících od předešlých částí filmu. Namísto 

introspekce a usilování o civilní herecké výkony v autenticky působících 

prostředích, které je jinak pro tento film z větší části typické, nastupuje 

vyjadřování skrze symboly - symbolické postavy, jednání i prostředí. 

Sekvence ukazuje setkání hlavní postavy Andreje s jeho femme fatale 

Kristýnou, v reálné rovině příběhu mrtvou, které se odehrává v půdním 

prostoru, za asistence Ďábla a přihlížejícího davu. Je sledem postupného, 

v podstatě choreograficky pojatého přibližování Andreje a Kristýny 

k sobě, které končí společným "odjezdem" otevřenou střechou ke 

hvězdnému nebi. Ve skutečném světě nebyl uspokojivý vztah mezi nimi 

možný, pro Andreje byl řadou zklamání, nejspíš proto, že Kristýnu vnímal 

nerealisticky, chtěl ji mít zároveň božskou i ovladatelnou. Proto i když má 

toto zakončení z hlediska hlavní postavy svou zřejmou úlohu a důležitost, 

a ve srovnání s většinou výše probíraných filmů se jedná o opravdu silně 

prožívaný vztah, který není jiným způsobem realizovatelný, celkové 

vyznění filmu se jím oslabuje. Je pouhou realizací hrdinových 

nerealistických přání, kdy svou partnerku vnímá jen jako objekt a ono 

závěrečné velkolepě inscenované idylické setkání je tak v podstatě čistou 

sebeuspokojující manipulací s ní. 

Přesto srovnání právě s tímto filmem, ale zejména s OBCHODEM NA 

KORZE, filmem připomínaným coby určitý imaginární předobraz, může 

osvětlit určité sporné stránky oněch probíraných scén. Například 

v souvislosti s nimi bývá zmiňována otázka katarze, patrně kvůli 
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úlevnému pocitu, který při jejich sledování diváci zakoušejí. Katarze je ale 

definována především jako očištění od emocí, jako je bázeň a soucit, skrze 

jejich prožitek a uvědomění si mravního řádu, 84 a v tomto smyslu to ne ní 

to kategorie, která by se dala na jejich vyústění aplikovat, už proto, že 

svou výstavbou s tragédií jako dramatickou formou nemají mnoho 

společného. OBCHOD NA KORZE naproti tomu tragédií, tedy sevřeným 

dramatickým tvarem, v němž postavy jednají podle vnitřní nutnosti dané 

jejich charaktery, projevujícími se ve zvájemných osudových střetnutích, 

bezesporu je, přičemž jedním z významných hybatelů děje je soudobá 

politická situace - kdyby té nebylo, vše se mohlo odehrávat jinak, což 

právě naznačuje závěrečná snová scéna. U probíraných filmů má však 

vývoj příběhu vesměs poměrně libovolný průběh,85 často chybí právě ona 

vnitřní nutnost jednání postavy, a rovněž finální scéna tak může být 

chápána v těchto intencích jako ne zcela odůvodněná a bytostně nutná. 

Po skončení filmu poci'tované ulehčení je tak celkově vágního a 

povrchního charakteru - máme neurčitý pocit, že to přes všechno zlé 

nakonec vlastně dobře dopadlo, což je hlavně v případě filmů 

s tématikou druhé světové války povážlivý závěr, který v důsledku 

zobrazovaná hrdinství a oběti zlehčuje, spíš než oslavuje. 

84 Patrice Pavis, Divadelní slovník. Praha: Divadelní ústav 2003. 
85 Například v MUSÍME Sl POMÁHAT je děj řetězcem nepravděpodobných náhod, třeba 
že se Davidovi podařilo utéct z koncentráku a dorazit až do rodného města v podstatě 
bez problému a poslední důležitá schůzka se náhle osudově pokazí, nebo že Prohaska 
zaslechne důležité informace náhodou skrze okapovou rouru, a tyto náhody dohromady 
vytvářejí dějový tok vedoucí až k předem danému vyústění, vyjádřeném v názvu filmu. 
V TMAVOMODRÉM SVĚTĚ již bylo poukázáno na náhodnost Voříškovy smrti, jako 
náhodná však ve filmu prezentována není, je z ní uměle vytvořena osudová záležitost 
dvojím předznamenáním podobnými situacemi, ze kterých zcela zázračně vyvázne téměř 
bez zranění. 



V probíraných scénách se obecně málokdy zdůrazňuje nebo vůbec 

zobrazuje hlubší vztah mezi přítomnými postavami. Herecký projev není 

veden ambicí vyjadřovat niterné stavy postavy, ale je komponován 

z vnějšku, je rytmizován či tvarován,86 a individuálních projevů naopak 

zbavován. Postavy tak ve výsledku působí jako vyrovnané bytosti, kterým 

nic neschází a se vším jsou srozuměny. V tomto ohledu jsou si vzájemně 

napříč filmy a bez ohledu na předešlé děje tak podobné, že to vzbuzuje 

dojem určité normy. Tato shoda, stejně jako fakt, že podstata těchto 

scén není v citové kvalitě setkání postav, ale v samotném faktu, že se 

po své smrti zjevují, a tudíž dál existují, navíc v uspokojivé formě, přivádí 

na myšlenku, že zařazení oněch "posmrtných" scén je vedeno především 

ohledem na diváky, nebo obecně pocitem, že absolutnost zániku 

důležitých postav je z emocionálních důvodů nepřijatelná. Případně, 

protože v těchto scénách nefigurují jen důležité postavy,87 by mohla být 

jako nepřijatelná chápána jakákoliv definitivní smrt. 88 

86 Viz dialog Slámy a Voříška v TMAVOMODRÉM SVĚTĚ, určovaný ne přirozenou 
dynamikou rozhovoru, ale mnohem spíše rytmem daným hudbou. Nebo loučení Matky 
v DĚVČÁTKU, které nepůsobí spontánně a vroucně, ale jako sled předem daných póz. 
87 Extrémní případ je v tomto ohledu pes v MUSÍME Sl POMÁHAT, v předešlém ději 
marginální, i když jistě roztomilá postava. Jeho přítomnost v této scénu má až nechtěně 
parodický nádech, případně by mohla být vnímána jako další ze způsobů, jakým tvůrci 
chtějí dojímat, a přitom signalizovat, že to celé neberou až tak vážně. 
88 Z tohoto úhlu je nápadná postava staré ženy z KYTICE, zemřelá až idylickou 
přirozenou smrtí. 
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2. NEPRAVÁ SMRT 

Nepřijatelnost představy absolutní smrti a různé způsoby jejího 

zmírňování je jev, který je v současné době do značné míry obecný,89 a 

také se v české kinematografii ve zkoumaném období neprojevuje jen 

v onom mimořádném fenoménu "posmrtných" scén. Přístupů, s jejichž 

pomocí lze využít dramatického a emotivního potenciálu, který je 

s přítomností smrti spojen, a které ji zároveň v některém ohledu 

relativizují, je celá řada. V zásadě existují dva základní způsoby - buď je 

zpochybněn status zobrazované smrti, obvykle poukazem na různý 

stupeň její fiktivnosti, nebo je přímo zobrazován svět, v němž jsou 

zákony života a smrti odlišné od těch, které vnímáme jako všeobecně 

fungující a objektivně dané. První typ má varianty domnělé smrti, smrti 

v představě postavy a smrti, která se ukáže být součástí fikčního útvaru 

vloženého do filmu. Druhý typ zahrnuje žánrové filmy, jako je například 

upírský film, nebo film s pohádkovými motivy, a obecně filmy, které jsou 

založeny na předpokladu existence jiných dimenzí reality, včetně 

posmrtné. Dále existuje větší skupina filmů, u nichž je status nejasný a 

v podstatě záleží na interpretaci diváka, zda má sledovaný děj chápat 

jako objektivní reprezentaci daného fikčního světa, či zda jej má vnímat 

89 Zde odkazuji na výběrovou literaturu, zabývající se tímto tématem: 
Philippe Aries, Dějiny smrti I. -ll. Praha: Argo 2000. 
Elizabeth Kubler-Ross, O smrti a umírání. Turnov: Arica1993. 
Helena Haškovcová: Thanatologie. Nauka o umírání a smrti. Praha: Galén 2000. 
Marie Přidalová, Proč je moderní smrt tabu? Sociologický časopis 34, 1 998, č. 3 (září), s. 
347-361. 
Geoffrey Gorer, Death, Grief and Mourning. Doubleday 1965. Tato kniha mi není 
dostupná, jde o vlivnou práci, obsahující hojně citovanou stať The Pornography of Death, 
konkrétně Aries z ní vychází v kapitole Převrácená smrt, věnované současnému stavu 
vnímání smrti. 
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prizmatem určitého vyprávěcího modu, který realitu pozměňuje či 

deformuje. 

DOMNtLÁ SMRT 

Domnělá smrt je typickým příkladem prvního typu, je to prvek, který je 

běžnou součástí filmů jako spolehlivý prostředek pro vzbuzení napětí. Míra 

sugesce, že se jedná o skutečnou smrt, je přitom různá, a to až do 

podoby, kdy je prezentována jako neblahý a nešťastný fakt, vyvolávající 

intenzívní diváckou reakci. Efekt pak spočívá ve značné úlevě v momentu, 

kdy je smrt postavy identifikována jako omyl nebo podvod. Určitým 

prototypem je v tomto směru zápletka s domnělou smrtí otce hlavní 

postavy filmu Edy v OBECNÉ ŠKOLE ( 1 991 ), vystavěná na umné práci 

s diváckým očekáváním a anticipací,90 která má funkci zdramatizovat 

dějový tok a v tomto případě i vytvořit emocionální vrchol filmu. 

Jako prvek syžetové výstavby se domnělá smrt objevuje v řadě filmů, a 

to INDIÁNSKÉ LÉTO (1995), VÁLKA BAREV (1995), HOLČIČKY NA ŽIVOT 

A NA SMRT ( 1 996), KRÁL UBU ( 1996), MARIAN ( 1996), KNOFLÍKÁŘI 

( 1997), STŮJ, NEBO SE NETREFÍM ( 1998), NEBÁ T SE A NAKRÁST 

(1999), PELÍŠKY (1999), PRAMEN ŽIVOTA (2000), BABÍ LÉTO (2001 ), 

ANDĚLSKÁ TVÁŘ (2002), VÝLET (2002) či JEDNA RUKA NETLESKÁ 

90 Smrt Otce je ve filmu vícekrát předznamenána, pomocí nápadných narážek, paralel, či 
principu trojího opakování (např. sousedka dvakrát ohlašuje čísi smrt, potřetí tu Otcovu), 
také se o tomto nebezpečí mluví v souvislosti s návštěvou trafostanice. Tato 
předznamenání jsou však falešná, respektive je to "past" na tzv. poučeného diváka, 
zvyklého podobná znamení jednoznačně interpretovat. Naproti tomu ve filmu 
TMAVOMODRÝ SVĚT mají podobná znamení opravdu funkci upozornění na následující 
tragické události. 



(2003),91 přičemž se většinou jedná o jeho standardní využití, kdy buď 

představuje jako v OBECNÉ ŠKOLE katastrofickou verzi osudu důležité 

postavy, která se nenaplní, nebo ve variantě typické většinou pro filmy 

s akčním či dobrodružným laděním naopak tvoří předčasný "happyend" 

prostřednictvím zdánlivého zániku ohrožující postavy. Zařazení tohoto 

prvku sice do filmu vnáší optiku absolutních parametrů života a smrti, 

která je ale málokdy použita k jiným cílům než vyvolání dojetí nebo 

zvýšení napětí, mimořádná přitom bývá jen míra sugesce, že jde o 

"skutečnou" smrt, jako v BABÍM LÉTĚ.92 Určité nuance v užití tohoto 

motivu však lze přece jen najít, například v INDIÁNSKÉM LÉTĚ ztvárnění 

adolescentního pokusu o sebevraždu nesměřuje k vyvolání emotivní 

reakce diváků, ale soustředí se přímo na zobrazení adolescentního světa, 

kde se často neobratně a jen zkusmo balancuje na hranici mezi životem a 

smrtí. Navíc je ona scéna topení se ve vaně plné jablek pojata velmi 

výtvarně, přičemž rozměr hry se smrtí tomuto pojetí ubírá na 

91 Klářin pokus o sebevraždu ve vaně v INDIÁNSKÉM LÉTt, smrt Schneidera, která byla 
zásahem při painballu ve VÁLCE BAREV, Evin domněle smrtelný pád ze střechy v 
dětském věku v HOLČIČKÁCH NA ŽIVOT A NA SMRT, Votrubovo překonání smrtelného 
zranění v KRÁLI UBU, Marianova nedokonaná vražda vychovatelky v MARIANOVI, domněle 
smrtelné nehody, z nichž železničáři i jiné postavy několikrát zázračně vyváznou ve 
STŮJ, NEBO SE NETREFÍM, domnělý sebevrah ležící na kolejích v KNOFLÍKÁŘÍCH, Sýkorův 
domněle smrtelný pád do propasti v NEBÁT SE A NAKRÁST, opakované Michalovy pokusy 
o sebevraždu v PELÍŠCÍCH, Grétčin pád do zamrzlého jezera a hrozící umrznutí při tvrdém 
trestu pro Lea v PRAMENU ŽIVOTA, inscenovaná smrt Fandy v BABÍM LÉTt, Raulova 
fingovaná smrt v ANDtLSKÉ TVÁŘI , autonehoda ve VÝLETU či Standovy opakované 
nebezpečné pády v JEDNA RUKA NETLESKÁ. 
92 BABÍ LÉTO pojednává humornou formou o stáří a smrti, přitom v podstatě komediální 
zápletka fingované smrti je zde prezentována tak, že tato smrt působí velmi věrohodně 
a dojemně. Vyvolává tak až pocit substituce za smrt postav, která v blízké době 
nevyhnutelně nastaně, avšak tvůrci si její zobrazení v rámci daného žánru nedovolili 
zobrazit. 
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samoúčelnosti. 93 Objevuje se také využití tohoto motivu coby komického 

prvku, z minulosti známé z filmových grotesek či akčních komedií, ve 

filmech v tomto srovnání s poněkud vyššími aspiracemi jako PElÍŠKY a 

JEDNA RUKA NETLESKÁ. Zajímavý je zejména přístup filmu PElÍŠKY, kde 

mají Michalovy neobratné pokusy o sebevraždu podobný charakter jako v 

INDIÁNSKÉM LÉTt, kromě toho, že vyznívají komicky. Pokus o sebevraždu 

jeho otce v závěru filmu je pak analogií k Michalovým pokusům, analogií i v 

hlubších rovinách - otec je tak dáván do přímé souvislosti se 

zakomplexovaným, ale sympatickým a citlivým Michalem, což je jeden ze 

způsobů jak tuto postavu, která reprezentuje vojenskou tupost loajální ke 

komunistickému režimu, tzv. polidštit a tak nivelizovat rozdíly mezi 

postavami jinak charakterizovanými skrze rozdílné postoje ke 

společenskému dění.94 

SMRT V PŘEDSTAVt 

Dalším zmiňovaným postupem je smrt v představě postavy, čili případ, 

kdy je názorně ukázaná smrt identifikovatelná jako představa či sen určité 

postavy, ať již bezprostředně nebo až vzápětí. Představa, a zejména sen 

je forma, která již ze své podstaty do sebe může pojmout takřka cokoliv, 

v čemž je zároveň její výhoda i nevýhoda - při její konstrukci lze bez 

omezení zapojit fantazii, na druhé straně může být problém včlenit ji 

93 Srov. obdobnou scénu z DĚVČÁTKA, která je v tomto smyslu právě jen samoúčelnou 
inscenační exibicí. 
94 Srov. další filmy téže autorské dvojice Hřebejk - Jarchovský, zejména MUSÍME Sl 
POMÁHAT, v němž se objevuje obdobný mechanismus. 
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organicky do děje. Proto patrně nacházíme takové scény ve filmech 

pojatých jako subjektivní, introspektivní výpověď, jako je KAMENNÝ MOST 

(1996), NÁVRAT ZTRACENÉHO RÁJE ( 1999), PARALELNÍ SVĚTY (2001) a 

NOČNÍ HOVORY S MATKOU (2003). Tři z těchto filmů jsou explicitně 

autobiografické, i když s rozdílným poměrem mezi autenticitou a stylizací 

v zobrazení vlastního života, a to je právě oblast, kde se sen či představa 

stává legitimním a přirozeným způsobem vyjádření. Typická je pak 

vícečetnost užití tohoto typu scény v rámci filmu, takže ji lze chápat jako 

samostatnou linii na výrazové, ale i významové rovině. Ve všech 

případech jsou tyto scény ztvárněny způsobem, který jednoznačně 

signalizuje, že jde o sen či představu, a proto nedochází k jejich 

doslovnému přijímání ve vztahu k vlastní smrti, ale k jejich interpretaci 

ve smyslu symbolického vyjádření vnitřních duševních stavů postavy,95 

podobně jako tomu bývá při interpretaci snů v reálném životě, což je 

například v NÁ V RA TU ZTRACENÉHO RÁJE v pozdějším komentáři ústřední 

postavy výslovně potvrzeno. 

Kromě zmíněných filmů se smrt v představě objevuje ještě ve dvou 

dalších filmech, ale již v odlišném pojetí. V ŠAKAlÍCH LETECH ( 1993) je 

to představa střílení do davu hostů, jež je součástí muzikálového čísla, čili 

je zřejmou nadsázkou. Dále je to scéna smrti Milana, zabitého vlastní 

dcerou z filmu ČAS DLUHŮ ( 1 998), která alespoň z počátku jako sen nebo 

představa nepůsobí, respektive je utvářena ve stejném stylu jako ostatní 

95 V KAMENNÉM MOSTU je to poměrně jednoduchá scéna záměrného pádu z mostu, 
vyjadřující odpoutání a vzdor postavy vůči okolí a životu obecně. V NÁVRATU 
ZTRACENÉHO RÁJE je to dramatický souboj se skupinou mužů, kteří jsou později 
postavou identifikováni jako sedm smrtelných hříchů. V NOČNÍCH HOVORECH S MATKOU 
jsou pojaty jako aluze na významné romány (Proces, Cizinec), v nichž postavy zemřely 
tak, že byly popraveny. Hrdina se s nimi v podstatě ztotožňuje, patrně zejména v jejich 
rysech vyvolávajících nepřátelskou reakci společnosti. 
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části filmu, pro který je typické groteskní zobrazování reálných dějů. V 

tomto filmu je to první a jediná scéna tohoto typu, proto ji při jejím 

sledování chápeme jako "pravou". Důvodem jejího užití je patrně šokující 

efekt, který způsobuje. 

Pod tuto charakteristiku smrti v představě spadá i scéna z filmu CO 

CHYTNEŠ V ŽITĚ (1998), kde v jeho třetí části uvízne postarší 

novomanželský pár v rozbláceném poli, kde jsou nuceni přespat. Dlouhé 

čekání, únava i mírná opilost vedou novomanželku k úvahám o tom, že tu 

možná zahynou, což však přijímá s poklidem.96 V jejím snu je pak vize 

jejich smrti předvedena jako svatba ve velmi idylické podobě. Celá tato 

komplikovaná struktura mylných předpokladů a zveličování na jedné 

straně, a odevzdané vyrovnanosti na druhé straně, tak vede k předvedení 

výsostně přitažlivého obrazu smrti. 

VZPOMÍNKY NA MRTVÉ 

Se smrtí v představě je příbuzný jiný výrazný prvek, popsatelný jako 

personifikace vzpomínek na mrtvé. Tato charakteristika zahrnuje široké 

spektrum jejích projevů, sahajících od jednorázového výskytu až k situaci, 

kdy taková postava či postavy vstupují do děje v průběhu celého filmu. 

Byť se ale postavy v některých případech i zapojují do aktivního dialogu 

s ostatními postavami, vždy zůstávají v mezích konstruktu nemajícího 

mimo přítomnou chvíli žádný vlastní život. To znamená, že je nelze chápat 

jako zásvětní bytosti a dané filmy tudíž nejsou koncipovány s představou 

96 Doslova říká: "A my přitom odejdeme, docela lehoučce, jako za nějakým světýlkem, co 
se někde maluje a bude to hezké a důležité, jako svatba." 
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existence posmrtného života. Postavy se projevují pouze na základě 

zkušeností ze svého života a pomocí slov, které skutečně používaly, nebo 

by alespoň pravděpodobně v určité souvislosti použily. Lze to 

demonstrovat na příkladě filmů, v nichž je tento typ postavy použit 

soustavněji, a to PŘÍLIŠ HLUČNÁ SAMOTA (1995) a NOČNÍ HOVORY 

S MATKOU. Oby tyto filmy usilují o zobrazení vnitřního života postavy a 

jsou shodně v jistém ohledu autobiografické. 97 V PŘÍLIŠ HLUČNÉ SAMOTĚ 

sledujeme defilé známých historických postav, pojatých co se týče jejich 

zevnějšku i mluvního projevu až příliš pietně, takže se podobají oživlé 

ilustraci z učebnice dějepisu, a jejich dialog s hlavní postavou filmu 

Hanťou je tak jen statickou výměnou citátů. V NOČNÍCH HOVORECH 

S MATKOU je Matka zastoupena pouze hlasem, a to hlasem mladé 

herečky. Matka tu slouží jako referenční bod autoreflexívních úvah, její 

zpřítomnění ve filmu umožňuje hrdinovi filmu, v podstatě totožnému 

s režisérem, vyrovnat se s jejím vlivem na svůj život, i jej zhodnotit 

s vědomím jejích představ o něm. 

V dalších dvou filmech, DÍKY ZA KAŽDÉ NOVÉ RÁNO ( 1 994) a MUSÍME Sl 

POMÁHAT, se objevuje zase jiný typ scény obsahující personifikované 

vzpomínky, tentokrát ztvárněné formou vize, izolovaného výjevu, v němž 

jsou seskupeny pro určitou postavu podstatné osoby. Tyto vize jsou 

v obou filmech koncipovány velmi podobně, jsou snímány kamerou 

sugerující subjektivní hledisko, kdy dotyčné osoby na předpokládaný 

subjekt reagují pohledem, ale jinak jsou zcela statické.98 Výrazná je v 

97 PŘÍLIŠ HLUČNÁ SAMOTA je adaptací Hrabalova románu koncipovaném na silném 
autobiografickém základě. NOČNÍ HOVORY S MATKOU jsou otevřeně osobním, až 
deníkovým filmem. 
98 V DÍKY ZA KAŽDÉ NOVÉ RÁNO jsou součástí vize i dosud živé postavy, i když ty již 
zemřelé převládají, scéna je souhrnem traumat hlavní postavy Olgy. V MUSÍME Sl 
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obou případech role hudby. Klíčové je spojení scény s konkrétní 

postavou, je výslovně pojata jako projekce jejích psychických stavů, čímž 

se zásadně liší od scén tzv. posmrtného zjevení, probíraných výše, které 

mají mnohem objektivnější charakter, přinejmenším v tom smyslu, že není 

možné určit postavu, která by se za jejich "původce" dala označit. To 

vyplývá i z přímého srovnání - ve filmu MUSÍME Sl POMÁHAT se totiž 

objevují oba typy těchto scén, a zatímco ta první je zřetelně spojena s 

Davidem jako úběžníkem této scény, neboť David je snímán více méně 

realistickým, bezpříznakovým stylem, kdežto jeho rodina optikou celkově 

stylizovanější, v té druhé, závěrečné, vystupuje Čížek jako jeden z 

rovnocenných aktérů, kdy ve způsobu jeho zobrazení není žádný rozdíl 

proti ostatním postavám. Vyznění scén je pak protikladné, Davidova vize 

je depresívní, členové rodiny mají vážný výraz, jsou ukázáni jako 

bezmocné, ubohé oběti války, naopak v závěrečné scéně, té "objektivní", 

působí tyto postavy uvolněně a vyrovnaně. 99 

SMRT JAKO SOUCÁST F/KCNíHO ÚTVARU 

Další relativně rozšířenou kategorií je smrt v rámci fikce ve fikci, čili filmu, 

či jiného fikčního útvaru ve filmu. Tento prvek se objevuje poměrně často, 

uvážíme-li, jak je výlučný, a to ve filmech PASSAGE (1997), VÝCHOVA 

DÍVEK V ČECHÁCH (1997), ELIŠKA MÁ RÁDA DIVOČINU (1999) a 

POMÁHAT je to horečnatá vize Davida, v níž se mu připomíná jeho rodina, zavražděná v 
koncentračním táboře. 
99 Personifikované vzpomínky na mrtvé se objevují ještě v dalších dvou filmech, v 
NEJASNÉ ZPRÁVĚ O KONCI SVĚTA (1997) je to připomínka zabitého Michala, ve filmu 
24" (2001) snové setkání s ústřední dvojice na pláži, je to znázornění dívčina vztahu k 
mladíkovi, který patrně ve stejné chvíli umírá. 
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VYHNÁNÍ Z RÁJE (200 1 ). Všechny tyto filmy mají jako svůj námět, 

případně výrazný motiv, natáčení filmu, respektive psaní románu u 

VÝCHOVY DÍVEK V ČECHÁCH, přičemž většinou využivají efektu 

pozvolného odhalování tohoto faktu, čili po určitou dobu prezentují 

natáčené děje jako skutečné. 100 To neplatí pro VÝCHOVU DÍVEK 

V ČECHÁCH, kde je děj románu, který tvoří vlastní jádro filmu, rámován 

autorovými úvahami o tomto ději a o psaní literatury obecně, autor přitom 

vstupuje do děje komentářem a zároveň je hlavní postavou románového 

příběhu. 101 Autor se prostřednictvím románu vyrovnává se svůdnou 

možností nevěry, která je v něčem krásná a v něčem nebezpečná, a zdroj 

pokušení pro jistotu v závěru zabíjP 02 - nicméně když má v rámci roviny 

románu dojít ke smrti, respektive sebevraždě mladé milenky autora Beáty, 

je to inzerováno s velkým předstihem, 103 a následný komentář pak její 

smrt hodnotí jako cosi zákonitě nutného. 104 Celé sofistikované řešení fikce 

10° Fragmenty natáčených filmů, začleněných do děje, se objevují ještě ve dvou dalších 
filmech, CESTA PEKLEM (1995) a MRTVEJ BROUK (1998). V obou případech jde o 
jedinou scénu, překvapivou svým násilným obsahem, jejíž status není dopředu avizovaný. 
1 01 Odhalování konstrukce fikce ale spočívá v poměrně banálních poznámkách ve vztahu 
k ději a k vlastnímu psychickému stavu, které doplňují citáty známých spisovatelů 
komentující vznik literárního díla, a mezi oběma rovinami děje probíhá pouze triviální 
jednosměrná komunikace, kdy autor z románové roviny představuje prostě méně 

zodpovědné a vyrovnané alter ego "reálného" autora. 
Michal Viewegh, Výchova dívek v Čechách. Brno: Petrov 2001. 
102 Srov. film JÍZDA ( 1 994 ), kde tatáž herečka, Aňa Geislerová, ztvárnila podobný typ 
svůdné dívky jako je Beáta. Obdobně jako ve VÝCHOVt DÍVEK V ČECHÁCH zde ústřední 
dvojice mladých mužů nejprve pod jejím vlivem vykročí ze svého konvenčního života, ale 
ve chvíli, kdy by jeho základy byly ohroženy, se dívka vzdaluje a nakonec umírá z 
vlastního přičinění, dokonce taktéž při autonehodě v černém luxusním autě. 
103 "Tehdy mě poprvé napadlo, že až pří jde čas, nechám svou Beátu zemřít. Zvolí si smrt 
dobrovolně, ale bude to rychlé, jako blesk. Jako když jsme jezdili na naše místo na lesní 
cestě." 
104 Autor říká zmoudřelým, vyrovnaným tónem: "Přes ujištění odborníků, že přátelství s 
Bohem pomůže přemoci těžkou depresi, Beáta, jako všechny Melanie, Debbie či Daphné 
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ve fikci je tak využito čistě účelově, 105 jde v podstatě jen o hledání 

způsobu, jak vyprávět banální milostný příběh a přitom pomocí 

demonstrovaného odstupu od děje nebýt přímo spojován s mělkostí 

daného žánru. 

Obecně je potenciál, který konfigurace fikce ve fikci přináší, málokdy 

využit v intencích, které tato jedinečná forma nabízí. To znamená, že 

prakticky nedochází ke stavu, kdy si film tímto prostřednictvím 

uvědomuje sám sebe, svou iluzívní podstatu, ale spíše slouží jako ve 

VÝCHOVĚ DÍVEK V ČECHÁCH coby záminka pro jiné účely. Ve všech 

zmíněných filmech je autor vkládaného fikčního tvaru názorně zobrazen, 

je to postava oddělená od skutečného autora či autorů filmu, a je na ni 

také delegována zodpovědnost za obsah a podobu vloženého filmu či 

textu. Je tak poukazováno na iluzívnost pouze tohoto tvaru, zatímco 

"reálná" platforma není v žádném ohledu zpochybněna, naopak je 

vysvětlením pro případné neobvyklé jevy či zobrazovací postupy. 

Konkrétně pro PASSAGE má být situace natáčení filmu modelovou situací 

podobnou těm z románů Franze Kafky, situací, která je pro 

neobeznámeného člověka matoucí a v rámci níž je manipulován. Jenomže 

tím, že je inscenovanost sledovaných dějů odhalena až v závěru filmu, je 

sice vysvětlením jejich bizarnosti i drastičnosti, stejně jako vysvětlením 

nepochopitelných "zmrtvýchvstání" zdánlivě zemřelých postav, je však 

nedostačující pro pochopení děje jako celku, neboť ten zároveň s tímto 

věděla, že sebevražda není řešení. Přesto si sedla do svého černého kabrioletu a 
stoosmdesátikilometrovou rychlostí najela na betonový sloup." 
105 Cyničnost v nakládání s postavami, jmenovitě Beátou, jak ji předvedl Michal Viewegh 
v knize VÝCHOVA DÍVEK V ČECHÁCH, vedla k napsání knihy Mozkodlab, kde jsou 
motivace jednotlivých postav a jejich další osudy podrobně rozpracovány, s úmyslem 
překonat schematičnost Vieweghova pojetí. 
Igor lndruch, Mozkodlab. Lanškroun: Krupun Trog s.r.o.1999. 
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odhalením končí, přitom vlastní účel natáčení vůbec vysvětlen není, ani 

důvod, proč je do něj zapleten Michal, hlavní postava filmu. Vágnost 

zobrazení pak umožňuje vztáhnout jej jako metaforu stejně tak k 

manipulaci člověka politikou, jako médii, ale v tak obecné rovině, že již 

nemá význam interpretaci v tomto směru rozvíjet. 

Podobně ve filmu ELIŠKA MÁ RÁDA DIVOČINU je natáčení filmu jakýmsi 

univerzálním zastřešujícím vysvětlením, zde především pro libovolnou 

extravaganci na úrovni mizanscény i jejího zobrazení, 106 včetně hravého 

ztvárnění smrti a posmrtného života. Téma smrti je zde vůbec jedním z 

podstatných motivů, ale spíše na verbální úrovni, v podobě abstraktních 

úvah. Naproti tomu ve VYHNÁNÍ Z RÁJE, které je zaměřeno více na 

ztvárnění vlastního natáčení filmu, nalezneme úvahy o roli smrti ve filmu, 

ovšem v poměrně dosti karikované podobě,107 což je poloha typická pro 

celý tento film. Pracuje se zde rovněž s prolínáním fiktivní a reálné roviny 

děje a z tohoto úhlu se pozornost soustředí na vztahy mezi postavami, 

které se různým způsobem, spíš živelným než rafinovaným, prolínají do 

děje filmu. Tato konfrontace vrcholí v závěru filmu, kdy režisér, doposud 

odmítající cynické řemeslné praktiky scénáristy a producenta, použije smrt 

člověka, o které většina přítomných netuší, že je inscenovaná, jako 

prostředek pro získání kýžené emocionální hloubky a autenticity 

hereckých výkonů. 

106 Ve stejném směru působí také požití psychotropních látek, zde obsažených v 
jedovatých houbách. Deformace optiky drogami, více než tradičním alkoholem, je často 
využívána jako opodstatnění pro použití nestandardních výrazových prostředků co se 
týče pojetí obrazu. Namátkou se objevuje ještě ve filmech VÁLKA BAREV, ŠEPTEJ, 
JÍZDA, KAMENNÝ MOST, RYCHLÉ POHYBY OČÍ, ANDĚL EXIT, CESTA Z MĚSTA, ROK ĎÁBLA. 
Více v následující kapitole. 
107 Scénárista tvrdí, že by bylo dobré, kdyby v tom filmu někdo umřel. Režirér: "Von 
nebo vana?" "A co kdyby to bylo dítě?" "Nestraš s dítětem, prosimtě." "Nebo kůň." "Já 
mám z mrtvých koní hrůzu." 
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3. HRANIČNÍ PŘÍPADY 

NEJISTOTA STATUTU 

V případě několika dalších filmů je obtížné rozhodnout o statutu 

sledovaného děje, čili určit, o jaký typ zobrazení se jedná. Některé pasáže 

či přímo celý film tu lze chápat buď jako objektivní zobrazení, nebo 

zobrazení ovlivněné určitou optikou, tedy jako sen, představu, pohled 

ovlivněný látkami pozměňujícími vědomí, či vyhraněný subjektivní pohled 

konkrétní postavy. Tato nejistota je typická zejména pro filmy natočené 

na základě textů Jáchyma Topola, což je povídka KARTY JSOU ROZDANÝ 

z filmu PRAHA OČIMA (1 999) a film ANDĚL EXIT (2000). Způsob 

zobrazení, který je vlastní i Topolovu stylu psaní, lze popsat jako 

subjektivní ozvláštňující pohled na známé skutečnosti, pohled, který může 

být v řadě ohledů nespolehlivý. Ve filmu ANDĚL EXIT se k tomu přidává 

ovlivnění vnímání drogami, takže v podstatě celou druhou polovinu filmu 

je možné chápat v těchto intencích, čili jako subjektivní verzi událostí, 

které v "reálu" mohly proběhnout podstatně jinak. 108 Podobně lze 

charakterizovat i koncepci filmu MÁ JE POMST A ( 1 9 9 S), kde má navíc 

1 08 Podobně tomu je ve filmu ŽILETKY v sekvenci zobrazující smrt Kristýny. Deformace 
reality subjektivním pohledem hlavní postavy je zřejmá, není však možné určit, v jakém je 
výsledný obraz vztahu ke skutečnému průběhu událostí. Poněkud jiný případ představuje 
film ... ANI SMRT NEBERE! (1996), jenž je možné vnímat buď jako komedii s fantastickými 
prvky, anebo jej interpretovat jako představu nebo sen hlavní postavy, případně jako 
zobrazení alternativy k životu hlavní postavy, již generuje pomyslný vypravěč filmu, 
připodobnitelný tomu ze závěru filmu BRAK. Podobný typ vypravěče či jiný řídící princip 
je třeba předpokládat také ve filmu ZAČÁTEK SVĚTA (2000), který se skládá ze tří 
povídek představující tři pohledy na totéž místo ve stejném časovém období, a zatímco v 
jedné verzi určitá postava umírá, v jiné se zázračně zachraňuje. 



výraznou roli médium filmu, respektive videa, a který kromě toho 

obsahuje četné odkazy k vlastní osobě režiséra. Nejenže je tu tedy často 

naznačován či spíše připouštěn podíl subjektivního hlediska hlavní postavy 

filmu Karla na konstrukci obrazu, 109 ale místy je přímo navozován dojem, 

že určité záběry mají svého konkrétního autora, kterého lze za určitých 

podmínek identifikovat mezi postavami figurujícími ve filmu, stejně jako 

vztáhnout ke skutečnému režisérovi tohoto filmu. Ve filmu se objevuje 

motiv policejního sledování, včetně nahrávek na video, které jsou zde pak 

přímo promítány. V některých případech by však pořízení podobných 

záznamů předpokládalo snímání z takové blízkosti, že není představitelné, 

že by si aktéři kameramanovy přítomnosti nepovšimli, 110 stejně jako je 

silně nepravděpodobná možnost, že by detektivové byli schopni 

zaznamenat tolik událostí z Karlova zcela soukromého života a navíc 

každou z tolika úhlů. Tyto rozporuplné jevy pak lze vysvětlit buď 

hrdinovým nevyrovnaným psychickým stavem, řekněme paranoidní 

psychózou, která se promítá do způsobu zobrazení v celém filmu, nebo 

právě záměrem režiséra, experimentujícího s vyprávěcími postupy cestou 

109 Subjektivní status obrazu lze například odvodit ze zde časté situace, kdy Karel hovoří 
s určitou osobou a vzápětí je ukázán v téměř totožné pozici, ale již bez svého partnera, 
patrner tedy mohl - a nemusel - být pouhou představou či vzpomínkou. Podobně tomu 
je, když sleduje televizi či jiný technicky generovaný obraz - jde často o záběry velmi 
drastické povahy, jako vražda cestujícího v metru, či dokonce sebevražda jeho dcery, 
přitom hned v zápětí se na obrazovce objeví zcela standardní výjevy přiměřené 
kontextu. Opět však není jednoznačně dáno, zda se jedná o realitu, vzpomínku, či 

paranoidní představu. Totéž platí o vraždě muže pokládaného Karlem za nenáviděného 
Profesora. Muž je po celou dobu jednoznačně i pro diváky identifikovatelný jako Profesor, 
včetně obličeje, poté se však jednoznačně prokáže, že to byl někdo zcela jiný. 
110 To platí především pro scénu zastřelení profesorovy ženy Karlem, snímané z 
bezprostřední blízkosti a také z jiného úhlu, než záběry ukazující tutéž událost v předešlé 
části, patřící k "objektivní" vrstvě filmu. 
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zpochybňování statusu obrazu. 111 Policejní sledování pak lze chápat jako 

paralelu k natáčení filmu, tedy jako autoreferenční motiv, k čemuž 

částečně odkazuje styl, jakým jsou policejní videa snímány, a obojí 

zároveň pak případně může sloužit jako metafora situace člověka v 

současném světě. Avšak výpověď filmu končí právě jen u všeobecného 

zpochybnění všech více či méně podivných výjevů, které byly ve filmu 

předvedeny, čímž připomíná film PASSAGE, který takové výjevy naopak 

jednoznačně vysvětluje, ale rovněž zůstává právě jen při tom. 

MRTVÝ VYPRA Vtč 

V roce 1998 vznikly dva filmy, POSTEL a RYCHLÉ POHYBY OČÍ, v nichž 

vypravěč, který je zároveň hlavní postavou, na začátku filmu umírá, a děj, 

který následuje, je pak retrospektivou jeho života. V případě POSTELE jde 

o klasické vyprávění od počátku, to znamená od početí, kdežto 

v RYCHLÝCH POHYBECH OČÍ je chronologie převrácená a děj tak 

postupuje čím dál hlouběji do minulosti. Podobný prvek, tedy uvození děje 

informací, že je hlavní postava filmu mrtvá, či blízkém časovém horizontu 

zemře, není obecně v rámci filmu neznámý, objevuje se například 

v klasickém filmu SUNSET BOULEVARD (1950), a také v AMERICKÉ 

KRÁSE ( 1 999 ), natočené o rok později než zmiňované dva filmy. Stavba 

obou zmíněných filmů však v hrubých obrysech odpovídá principům 

111 Zde je třeba upozornit, že ve filmu MÁ JE POMSTA není vždy možné jednoznačně 
možné určit, které prvky jsou záměrné a které nikoliv. To se týká například herecké 
stránky - místy je velmi nápadná zjevná inscenovanost některých akcí, ovšem těžko 
rozhodnout mezi hereckou toporností a záměrem ve smyslu zcizovacího efektu. To se 
týká také záběrování, které místy působí až naivně amatérsky, to když je například 
mechanicky užíván střih po ose. 
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detektivky - na začátku je oznámeno úmrtí a napětí dále spočívá 

v odhalování příčin, které k ní vedly, naproti tomu POSTEL i RYCHLÉ 

POHYBY OČÍ okolnosti hrdinovy smrti rovnou odhalují a poté se soustředí 

především na postižení jeho vnitřního světa. 112 Důraz na subjektivnost 

pohledu, umocněný hrdinovým komentářem, ale zpětně problematizuje 

statut předváděných dějů, tím spíš, že způsob zobrazení je jeho hlediskem 

také ovlivněn. V případě POSTELE jde o groteskní nadsázku na úrovni 

hereckého projevu i vlastní stavby jednotlivých situací, které často 

vyznívají absurdně, nebo přinejmenším přehnaně.113 Film sice explicitně 

staví na představě určitého typu posmrtné existence, což potvrzuje 

jednak sám komentář post mortem, a kromě toho se i vlastní děj filmu 

v závěru přenáší i do zásvětí. V průběhu filmu také Luboš, tedy hlavní 

postava, vstupuje do dialogu se zemřelými příbuznými, kteří v tomto 

případě nejsou jen personifikovanými vzpomínkami, ale evidentně po své 

smrti dál přežívají, nicméně všechny tyto motivy jsou ve své podobě 

rovněž poznamenány Lubošovým misogynním hlediskem. Koncepce 

zásvětí, kde Bůh je korpulentní komisní úřednice, a stejně tak mnohé další 

prvky jsou utvářeny tak, aby potvrzovaly Lubošův pocit, že jeho život je 

permanentně a nevyhnutelně manipulován ženami, a v tomto světle lze 

pak celý příběh, včetně Lubošovy smrti, vnímat jako hyperbolu, tak trochu 

112 Smrt důležité postavy je vypravěčem předem ohlášena také ve filmu NUDA V BRNĚ 
(2003), v tomto případě je to ale vypravěč stojící mimo zobrazovaný svět, mající však o 
něm přesné informace. Nevystupuje však v roli demiurga, vývoj událostí prezentuje jako 
nutnost, a to nutnost smutnou a dojemnou, vyplývající ze zákonitostí, podle nichž je 
daný příběh koncipován, konkrétně podle principu osudové náhody, blízkému tomu 
z filmu KNOFlÍKÁŘJ. Komentář tak nenavozuje odstup od postav jako od konstruktů, 
blíží se spíše komentáři v dokumentárním filmu, který je též schopný "předvídat" 
události, ale je pouze jejich moderátorem. 
113 Například už reakce rodiny, tedy pozůstalých ženských příbuzných na Lubošovu smrt 
je tak podivně vyrovnaná, že ji lze vnímat jako nadsazené poukázání na jejich lhostejnost 
vůči němu. 
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ve stylu dětských představ o tom, jak špatné chování okolí vedlo až 

k jeho záhubě. 

RYCHLÉ POHYBY OČÍ jsou naproti tomu tvořeny sekvencemi, které mají až 

snový charakter, k představě snu ostatně odkazuje i název filmu. Hlavní 

postava, Poppy, se prakticky nikdy neocitá ve všedních situacích, ani na 

všedních místech, ale buď v neurčitých, ve směru designové vytříbenosti 

stylizovaných interiérech, nebo v zajímavých pražských lokalitách, kde se 

pohybuje zvláštním somnambulním způsobem. Tyto výjevy mají často 

spojitost se smrtí, 114 jde místy až doslova o balancování mezi životem a 

smrtí, a také mezi snem a skutečností, příčetností a šílenstvím, přitom 

znejasnění hranic je záměrné, jak ukazuje i Poppyho komentář. 115 Poppy 

se jako postava vymykající se obyčejnému životu, stojící na hraně 

reálného a irreálného, zahrávající si se smrtí a umírající v mladém věku, 

relativně dosti podobá romantickému hrdinovi 19. století, a v tomto 

smyslu je patrně třeba jej chápat. Tedy nikoliv v intencích úzce osobní 

výpovědi, ale jako idealizovaný typ, oproštěný od přízemnosti běžného 

člověka, a možná jako puer aeternus oproštěný také od zkázy, které 

obyčejný člověk podléhá. 116 

114 Ukazují především více či méně vážně míněné Poppyho pokusy o sebevraždu, ale i 
smrt jiných postav, případně rekvizity přímo odkazující ke smrti typu embrya naložená v 
lihu. 
115 Jde o monolog mimo obraz v úvodní části filmu, na pozadí záběrů Poppyho vlastní 
pitvy: "To jsem já. Člověk přece nemůže vzpomínat na svou smrt. Může si ji 
představovat, pořád představovat, může se mu o ní zdát. Sen je taky taková malá smrt. 
umíráme každou noc, umíráme láskou. Pak zešílíme, pak umíráme. Ale nemůžeme přece 
umřít dvakrát. To už nejsem já. Proč mě to teda bolí?" 
116 Srov. ŽILETKY a KAMENNÝ MOST, rovněž ztvárňující život mladého muže v jistých 
mýtických souvislostech, ovšem tento muž je podstatně silněji usazený v reálném světě 
a mnohem konkrétněji psychologicky charakterizovaný, ostatně je také poněkud starší 
než Poppy v RYCHLÝCH POHYBECH OČÍ. 



4. SV~T, V NĚMŽ SMRT NENÍ ABSOLUTNÍ 

ŽÁNROVÉ FILMY 

Filmy ze skupiny posledně jmenovaných tedy často připouštějí určitou 

formu posmrtné existence, či jiných nadreálných principů popírajících 

smrt, řidčeji i onen "jiný svět" přímo zobrazují. Ale jak už bylo řečeno, ve 

všech těchto případech je třeba vnímat tyto jevy v určitém rámci, který je 

vysvětluje, i když mnohdy ne zcela jednoznačně, jako fiktivní útvary, 

případně jako subjektivní projekce konkrétní postavy. Takovým rámcem 

může být také samotný žánr, a i když se v soudobé české kinematografii 

mnoho čistě žánrových filmů neobjevuje, 117 přece se vyskytlo několik 

založených na relativizaci hranice mezi životem a smrtí, ať už je to 

komedie s fantastickými prvky DIVOKÉ PIVO (1995), upírský film SVATBA 

UPÍRŮ (1993) či vědeckofantastický film DVOJROLE (1999). To jsou čistě 

žánrové filmy, jejichž obsah vnímáme v podstatě bez souvislosti s 

vlastním životem a překonání smrti tu má většinou jen instrumentální 

charakter - je podmínkou dalšího rozvíjení děje. 118 Dále existuje skupina 

filmů, v nichž smrt postavy může a nemusí znamenat její definitivní zánik, 

přitom už samotná smrt, i když je i velmi drastická, nevyvolává běžnou 

emotivní reakci na straně diváků, neboť postavy jsou zde koncipovány 

117 Výjimkou jsou pohádky, kterých bylo natočeno značné množství, a ve kterých má 
smrt rovněž vzhledem k danému žánrovému typu specifický charakter. Většinou tu 
postava v pravém slova neumírá, ale je zbavena možnosti jednat - jedná se o jakési 
"zneškodnění" postavy, často formou proměny, která může a nemusí být trvalá. 
118 Určitý přesah lze najít ve filmu DVOJROLE, který může být zároveň chápán jako 
ponaučení o nutnosti smířit se se svým stárnutím, neboť snahy tento úděl změnit 
přinášejí jen bolest a zklamání. 

R4 



jako abstraktní konstrukty či obecné typy. To je typické pro filmy Jana 

Švankmajera, kde odlidštění aktérů koresponduje s animační technikou, 

používající herce mechanicky, nepříliš odlišně od jakýchkoliv jiných 

objektů. S nimi jsou spřízněné filmy jako KRÁL UBU ( 1996), natočený 

podle divadelní hry určené původně pro loutkové divadlo. Tento film si 

divadelní znakovitost do jisté míry ponechává 119 a také herci jsou zde 

často používáni jen jako objekty ve statických výtvarných kompozicích. 

Dále sen taktéž spadá KRVAVÝ ROMÁN (1993), adaptace knihy, která je 

parodií na brakové romány, zveličující jejich dějovou nelogičnost a 

vypravěčské triky. Tento film je navíc koncipovaný jako přehled dějin 

filmu, resp. filmových stylů, které se odrážejí i v hereckých kreacích 

používaných pro ztvárnění smrti postavy. 120 

FANTASTICKÉ PRVKY V REÁLNÉM SVlTl 

Oproti tomu lze uvést jen několik filmů, kde jsou jevy popírající 

absolutnost smrti více méně běžnou součástí zobrazovaného světa. 121 

Sem se řadí filmy Petra Zelenky KNOFLÍKÁŘI ( 1 997) a ROK ĎÁBLA 

119 V tomto filmu jsou podobně jako na divadle jednotlivé scény budovány náznakovým 
způsobem, to znamená, že tu část, například rekvizita, může zastupovat celek. Proto zde 
dav, který je verbálně popisován jako obrovský, zastupuje jen několik desítek lidí, a 
stejně tak i celé vojsko, což je řešení, které ve filmu působí značně cizorodě, tím spíš, že 
je zde použito v nevyhraněné, naivní formě. 
120 Postava jako ztělesnění obecného principu se objevuje i v KYTICI, vzniklé rovněž na 
základě literární předlohy, ale tento princip zde není použit důsledně, příběh je místy 
zobrazován co se hereckého projevu týče stylizovaně, místy se jeho pojetí láme do 
psychologického realismu, přeměňujícího např. v POLEDNICI modelovou zápletku v 
drastickou tragédii konkrétních lidí. 
121 Podobné postupy lze velmi často najít ve filmech slovenských režisérů, zejména ve 
starších filmech Juraje Jakubiska a ve tvorbě Martina Šulíka, které však stojí mimo záběr 
této diplomové práce. 
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(2002), v nichž se vyskytují duchové, vnímaní ostatními "normálními" 

postavami jako lehce překvapivá, ale vcelku přijatelná forma existence, 122 

a dále film JMÉNO KÓDU: RUBÍN (1996), připouštějící účinnost alchymie, 

konkrétně kamene mudrců, schopného zázračného působení, včetně 

překonání smrti. Jistá forma existence, která přetrvává i po fyzické smrti 

individua se objevuje také ve filmu AKUMULÁTOR ( 1 994 ), respektive smrt 

zde není definitivní, přičemž přežití ve formě "televizního dvojníka" 

představuje spíše nekonečné zeslabování projevů života. 

Jsou-li takové prvky do filmu zařazeny, v podstatě automaticky se tak 

zmírňuje i potenciální tíživost všech ostatních zobrazovaných úmrtí, byť 

mohou působit velmi dojemně, neboť je již nastolen stav, který umožňuje 

doufat v neabsolutnost jakékoliv smrti. Jistota "šťastného konce" pak 

také dovoluje s motivem smrti obecně volněji nakládat, čímž lze patrně 

vysvětlit humorné ztvárnění tak tragických událostí, jako je předčasná 

smrt přítele v AKUMULÁTORU, či dokonce svržení atomové pumy v 

KNOFlÍKÁŘÍCH. Efekt, který odkaz na nadreálné roviny bytí vyvolává, se 

tedy dosti podobá tomu, jaký mají další výše popisované postupy. 

Viděli jsme tedy, že užití závěrečné "smiřující" scény vyvolává pocit 

ulehčení či přímo zadostiučinění, přestože jí předcházely i mimořádně 

smutné situace, jako je smrt dítěte či velmi mladých lidí, stejně tak 

rafinované užití motivu domnělého úmrtí umožnuje zakusit silné dojetí, 

které se hned v zápětí mění v radostnou úlevu. Obecně tyto, stejně jako 

další zmiňované modely, zejména pak tzv. fikce ve fikci, vytvářejí svého 

druhu bezpečný prostor, kde smrt nemusí být nutně absolutní, buď totiž 

122 Také ve filmu SAMOTÁŘI, natočeném na základě scénáře Petra Zelenky, se objevuje 
prvek popírající běžné fyziologické zákonitosti - a to oheň, který nepálí, ani jinak 
nepoškodí, i když je celé tělo v plamenech. 
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možná vůbec nenastala, nebo po ní následuje jiná forma života. Typické 

přitom je, že pokud jsou názorně zobrazovány formy zásvětní existence, a 

to se týká i oněch "posmrtných" scén, vyznívají tak vágně a 

zjednodušeně, že by se jejich pojetí dalo srovnat s barvotiskovými 

představami o ráji, které je vlastní naivní lidové víře, stejně jako 

populistickým naukám soudobých nových církví. I zde se totiž dává 

přednost chlácholivému ujištění, že vše nakonec jaksi dobře dopadne, 

přičemž zneklidňující aspekty smrti jsou potlačovány .123 Jak dokazuje 

množství zde probíraných filmů, je míra rozšíření tohoto pohledu na smrt 

natolik značná, že jej lze považovat za určitý obecný sklon, a dost možná 

tvoří tato tendence k relativizaci absolutnosti smrti jeden z kořenů známé 

"laskavosti" českým filmům často přisuzované. 

123 Srov.: Marie-Louise von Franz, Sen a smrt. O čem vypovídají sny umírajících. Praha: 
Portál 2000. 
Raymond Moody Jr., Život po životě. Praha: Knižní klub 2005. 
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Kapitola 111. 

SMRT MŮŽE BÝT KRÁSNÁ 



1 . PŘÍMÉ ZOBRAZENÍ 

Mladá žena se prochází po vrakovišti, hraje na meditační hudební nástroj, 

a když se po chvíli zastaví, tak že stojí tváří ke kameře, náhle exploduje 

v zářivý roj jiskřiček, které se poté rozplynou. Tato scéna z úvodu filmu 

ROK ĎÁBLA (2002) je ilustrací či doplňkem k paradokumentárním 

výpovědím, které celý film uvozují, a v nichž lidé z různých částí světa 

líčí zážitek, kdy někdo z jejich blízkých, otec anebo bratr, zemřel tímto 

způsobem, tedy že znenadání jakoby zevnitř vybouchnu! či se samovznítil. 

Touto smrtí pak zemře v závěru filmu také Karel Plíhal, jedna 

z ústředních postav, a to tak, že sedí v klidné a uvolněné pozici na židli 

na terase léčebny, když vtom se mu v oblasti břicha rozsvítí plamen a on 

se celý rozprskne v chumel jisker. 124 Plíhala přitom pozorují jeho přátelé a 

poté situaci komentují v monolozích před kamerou, pojatých opět 

v paradokumentárním stylu. V jejich reakcích je sice znát lehký údiv a 

také mírný smutek, převládá ale pochopení, dalo by se říct až zasvěcené 

pochopení, 125 neboť tato exploze byla nepochybně ze strany Plíhala 

záměrným činem, a měla tedy určitý smysl. V podstatě byla sama o sobě 

oním účelem, neboť Plíhal se po celou dobu smrtí zabýval, připravoval se 

na ni, jednak tak, že inscenoval na zkoušku svůj vlastní pohřeb, ale hlavně 

124 Jde stejně jako v případě dívky o celkový záběr, kdy postava sedí tváří přímo proti 
kameře. Exploze je stejně jako i v prvním případě provázena zvukem připomínajícím 
vyšlehnutí plamenometu. 
125 černý: "To, co se stalo Karlovi, tak to byl vlastně takovej malej zázrak. Ale zároveň to 
byl docela krásnej způsob, jak zmizet z tohohle světa. To jsem mu teda skutečně 
záviděl, že on si může jenom tak odejít a my tady musíme zůstat a podepsat smlouvu na 
tři desky za pět let a tak vůbec." Dále Joe Coleman říká, že spontánní exploze je běžná 
věc, neboť pocházíme z vesmíru a bubeník tvrdí, že Nohavicovo tajemství, které pořád 
hledali bylo, že Plíhal byl anděl. Nohavica: "Jestli byl Karel Plíhal anděl, to nevím. Pro mě 
to byl normální člověk, který mi bude normálně chybět." 



se snažil stavu smrti již za života maximálně přiblížit. 126 Jeho snažení je 

patrně určitým způsobem spřízněno se z východních náboženství 

známým usilováním o dosažení nirvány, tedy stavu dokonalé blaženosti 

skrze oproštění se od věcí tohoto světa, jež tímto způsobem dovršil a 

realizoval. 

Plíhalova smrt, stejně jako smrt dívky z počátku filmu je tedy zpodobena 

pomocí poutavého vizuálního efektu exploze, který můžeme sledovat 

v jednom dlouhém záběru od předsmrtné klidové fáze, kdy postava jen 

tak prodlévá v jí zvoleném prostředí, přes zažehnutí plamene a přeměnu 

ve světelný oblak až k postupnému úplnému vyhasnutí jisker. Jsme tak 

svědky celého procesu umírání, který je zde velmi dobře viditelný, 

dokonce až ostentativně demonstrovaný skrze zarámování přesně do 

středu, "ohniska" záběru, a který není přerušen žádnou jinou akcí ať již 

v rámci obrazu, nebo prostřednictvím prostřihu. Touto svou podobou 

záběr v rámci sledovaného období představuje jeden z nejvýraznějších, 

nebo přinejmenším jeden z nejzapamatovatelnějších výjevů, a zároveň je 

v současných českých filmech jedním z mála případů takto úplného a 

názorného zobrazení okamžiku smrti. 

METODA ZOBRAZEN{ 

Lze předpokládat, že znázornění smrti může mít ve filmu potenciálně 

velkou působivost, zvláště jedná-li se o smrt důležité postavy, a to nejen 

ve smyslu dojetí nad jejím zánikem, ale případně i v souvislosti 

126 Zachovával naprosté mlčení, ignoroval okolní dění a odmítal opustit pozici v sedě na 
židli, většinou v nějakém tichém prostředí či přírodě. 



s připomenutím lidské smrtelnosti vůbec, včetně té vlastní divákovy. 

V tomto směru pak není rozhodující jen vztah k umírající postavě, ale i 

způsob ztvárnění její smrti, přičemž přímé zobrazení momentu, kdy 

postava umírá rozhodně patří k nejsilnějším prostředkům, jaké lze pro 

tento účel použít. Ve filmu INDIÁNSKÉ LÉTO (1995) sleduje ústřední 

dvojice postav, sestřenice Klára a Marie, známý film VINNETOU (1963), 

konkrétně scénu postřelení a následného úmrtí Nšo-či. Klíčový okamžik je 

v tomto filmu ztvárněn tak, že je tvář Nšo-či snímána v detailním záběru, 

dívka v objetí milovaného muže zašeptá několik posledních slov, zavře 

oči, vydechne a zemře, a ačkoliv jde o zobrazení zcela v intencích 

dobrodružně-romantického žánru, které svou nerealističností může 

působit až směšně, má tato scéna přesto stále schopnost vyvolat značné 

pohnutí. V INDIÁNSKÉM LÉTĚ je poslední část tohoto výjevu nahrazena 

identicky komponovaným záběrem, kde však roli Nšo-či, taktéž 

v indiánském kostýmu a v příslušném namaskování, přebírá herečka 

hrající zde postavu Kláry. 127 A s určitou licencí lze říct, že obdobným 

způsobem postupovaly i další české filmy, ve kterých se přímé zobrazení 

okamžiku smrti objevuje. 

To znamená, že je-li v některém filmu ukázán moment, kdy postava 

umírá, je tato situace velice často zprostředkována právě pomocí 

detailního či polodetailního záběru, který ukazuje danou postavu, jak 

vyřkne poslední slova, případně pouze zachroptí a zemře. Jednotlivé 

scény se však od sebe liší hlavně podle toho, zda je umírající postavou 

žena anebo muž. Pokud jí je žena, jako mam a Kam i ve FONT ÁNĚ PRE 

127 Jedná se o představu Klářiny sestřenice Marie, a jsou tak vyjadřovány ambivalentní 
pocity, které vůči Kláře má - na jednu stranu jí v nadsázce pubertálně "přeje smrt", na 
druhou stranu jí ztotožněním s romantickou hrdinkou Nšo-či přiznává určité kouzlo. 



ZUZANU 2 ( 1 993 ), Kristýna v ŽILETKÁCH ( 1 994) nebo Verona 

v NEJASNÉ ZPRÁVĚ O KONCI SVĚTA (1 997), jde vždy o podání vzdálené 

naturalismu, kde nikdy nechybí poslední věta ani objetí blízkého člověka, 

zatímco muži prakticky vždy leží osaměle na zemi a vydávají jen 

neartikulované zvuky, a také jsou v jejich fyziognomii podstatně více 

zdůrazňovány znaky příznačné pro agonii, jako vytřeštěné oči či zkřivená 

ústa. I tak ale celý proces netrvá podobně jako v prvním případě ani pár 

desítek vteřin a jeho vzorem jsou mnohem spíše podobné scény ve 

filmech akčního typu než reálný průběh umírání, asi také proto, že typy 

těchto mužských postav a okolnosti, za nichž umírají se právě akčnímu 

žánru často blíží. Téměř vždy to jsou muži stojící mimo zákon, jako šéf 

slovenské mafie v KANÁRSKÉ SPOJCE ( 1 993 ), kapitán Obruba v KRÁLI 

UBU (1 996), únosce ve WATERLOO PO ČESKU (2002) nebo vězeň 

v ZATRACENÝCH (2002), a také se jedná o vedlejší nebo jen epizodní 

postavy, kromě Milana v ČASE DLUHŮ (1 998), v případě jehož smrti jde 

však pouze o představu. Přes všechnu konvenčnost svého zobrazení mají 

tyto scény poměrně velkou kapacitu vyjádřit pocity bolesti ze smrti 

člověka, zejména v případě úmrtí žen, což je dáno i hereckým projevem 

jejich představitelek, zvláště pak Heleny Růžičkové ve FONT ÁNĚ PRE 

ZUZANU 2. 128 

Kromě zmíněného modelu se objevuje již jen několik případů, kdy je 

moment smrti také zobrazen, rovněž s názornou úplností, ale bez oné 

konvence posledního výdechu v detailním záběru tváře - většinou je tedy 

128 Stejně jako bychom patrně nečekali tento druh zážitku ve filmu jako je FONTÁNA PRE 
ZUZANU 2, tedy v čistě komerčním filmu, také ve filmu podobného typu, WATERLOO PO 
ČESKU, se objevuje pozoruhodný prvek, a to paralelní montáž umírání únosce s 
dokonáváním prasete na porážce, včetně podobně ztvárněného momentu, kdy nastává 
smrt. 



ukázán ve velikosti záběru sahajícího od polocelku k celku. Tyto případy 

mají společný rys v tom, že zde příčina smrti vede k prakticky 

okamžitému úmrtí, a v této souvislosti jsou taky ztvárněny, jako 

například poprava zběha v ŘÁDU (1994), probodení Sekala v JE TŘEBA 

ZABÍT SEKALA (1 998) či sebevražda Tomáše v ÚTĚKU DO BUDÍNA 

(2003), kde postavě po zásahu prostě jen padne či jí poklesne hlava. 

Objevují se tu i dva případy dosti naturalistického zpodobení smrtelného 

zranění, které je totožné s okamžikem smrti, a to useknutí hlavy v bitvě 

s piráty v KRVAVÉM ROMÁNU (1 993) a průnik kulky do hlavy oběti ve 

filmu PASAGE (1 997), status těchto výjevů je však specifický- ten první 

je patrně inscenovaným prvkem filmu natáčeného v rámci děje vlastního 

filmu, ten druhý je ve své podobě, kde umělost useknuté hlavy je zcela 

zjevná, parodií na neobratné trikové postupy, používané v raných fázích 

vývoje kinematografie. 



2. ČÁSTEČNÉ ZOBRAZENÍ 

NEURČITOST PODÁNÍ 

I když ve sledovaném období nalezneme velké množství filmů, které 

obsahují určité zpodobení umírání postavy, pouze několik těchto výše 

vyjmenovaných případů, z nichž část ještě pochází z filmů, které 

neskrývají své pouze komerční ambice, představuje plné zobrazení smrti 

postavy, tedy včetně jasně určeného momentu, kdy postava "opouští 

tento svět". Obecně totiž typické ztvárnění smrti v současných českých 

filmech vypadá tak, že je právě okamžik skonu potlačován nebo přímo 

vynecháván, přičemž nejrozšířenější je postup, stojící na pomezí těchto 

dvou řešení. Mluvíme-li o potlačování, znamená to, že daná scéna je 

natočena takovým způsobem, že moment, kdy dochází k úmrtí, není 

postřehnutelný, a to z různých důvodů. Buď je situace zabrána ve velkém 

celku, takže není možné určit, ve které fázi již definitivně nastala smrt, 

jako je tomu u smrti otce Olgy v DÍKY ZA KAŽDÉ NOVÉ RÁNO ( 1 994 ), 

Barana v JE TŘEBA ZABÍT SEKALA, vesničana v ŽELARECH (2003) nebo 

matky v úvodu filmu KYTICE (2000). 129 Nebo je snímána za takových 

129 Otec jde nejprve po louce a pak v poklidu klesá, snímán v polocelkovém záběru, 
následně jej již vidíme ve velkém celku ležet na kraji lesa, přitom nevíme, zda právě 
umírá, teprve zemře, nebo již zemřel. Ve zvukové složce hudba přechází z melodie 
v táhlý tón, podobný tomu, který na nemocničním přístroji signalizuje zástavu srdce. 
Také Baran je ukazován ve velkém celku, leží na zemi u Božích muk spolu s mrtvolou 
Sekala, na okamžik se ještě vztyčí na kolena, ale vzápětí se skácí zpět na zem. Do 
tohoto záběru, těsně než Baran padne, je ještě vložen detail jeho tváře, jak hledí ke 
slunci. Vesničanovu smrt, popravu zastřelením, vidíme z profilu. V KYTICI je tatáž 
událost, kdy žena kráčí po horizontu, který leží v úrovni zlatého řezu obrazu a přitom je 
zasažena výbojem blesku, předvedena ve dvou záběrech, v celku a velkém celku, 



světelných podmínek, které neumožňují rozpoznat, co se v obraze přesně 

děje, což je případ smrti matky Ley ve filmu LEA (1997), Raulových 

pochopů v ANDĚLSKÉ TVÁŘI (2002) nebo Kristiána v KRYSAŘI 

( 2003 ), 130 případně je znemožněn přímý pohled na průběh vlastního dění 

tak, že je zastíněno jinými osobami či objekty, jako při sražení Akji autem 

v RYCHLÝCH POHYBECH OČÍ ( 1998), útoku vlků na Doru a její matku 

v KYTICI nebo utopení kameramana ve VYHNÁNÍ Z RÁJE (2001 ). 131 

Možná je také varianta, zejména v případě, když je ztvárňována nenásilná 

smrt, že je herecká akce natolik nezřetelná, že není možné případný 

přechod do nebytí identifikovat, jako je tomu u smrti Prokopova dědečka 

v HRANICI STÍNU (1997). 

Je-li zobrazení momentu úmrtí vynecháno, je tím myšleno buď jeho 

zobrazení jiným způsobem než prostřednictvím umírajícího těla, nebo jeho 

vynechání úplné, kdy je potom ukázána buď pouze fáze bezprostředně 

předcházející samotnému úmrtí, nebo fáze bezprostředně následující, 

anebo jsou ztvárněny obě tyto fáze, ale je mezi nimi střihovými postupy 

vytvořen předěl právě na místě, kde by nastal okamžik vlastní smrti. 

snímaných vždy ze stejného úhlu, a prokládaných tak, že v úsecích děje nenavazují, ale 
zvojují jej. 
130 Všechny tyto scény se odehrávají za šera nebo v noci a průběh děje zde 
identifikujeme také v souvislosti se zvuky, které jej doprovázejí. Smrt matky v LEE se 
rámcově podobá výše popisovanému schématu, použitému v NEJASNÉ ZPRÁVĚ O KONCI 
SVĚTA, nebo ŽILETKÁCH, včetně poslední věty, ale obraz je potopený ve tmě a navíc 
překryt úvodními titulky. V KRYSAŘI jde zase o spojení nočního záběru se snímáním ve 
velkém celku. 
131 Situace je tu rovněž ve všech případech snímána ve velkém celku, v RYCHLÝCH 
POHYBECH OČÍ dokonce extrémně dlouhém, ukazujícím celou událost zabití Akji a její 
odvezení v přivolané sanitce v reálném čase. Výhledu zde brání silueta Poppyho 
v popředí záběru, který sedí zády k místu tragické události. V KYTICI a VYHNÁNÍ 
Z RÁJE umírající postavy zastiňují sami jejich vrahové- vlci a nudisté. 



OPISNÉ VYJÁDŘENÍ 

Tento způsob spočívá v řešení, kdy k úmrtí postavy sice v průběhu 

určitého záběru dochází, ale usuzujeme na ně jen na základě příznaků, 

které je doprovázejí. Nejčastěji pak jde o zvukovou ilustraci, například 

výstřel, 132 náraz při pádu z výšky133 či hluk zápasu, 134 který náhle utichne. 

Tento zvuk se většinou váže k záběru na člověka, který je dané události 

přítomen a přitom obvykle, stejně jako divák, není jejím očitým svědkem. 

Dále může být znakem smrti postavy katastrofická událost v místě či 

objektu, o němž víme, že se v něm postava nachází. Takovou událost 

představuje výbuch, 135 nebo pád letadla 136 a v případě filmu ANDĚL EXIT 

(2000) také slisování auta, v němž spí mladá feťačka Kája, a zatímco 

první dva způsoby jsou ukazovány většinou ve velkém celku, slisování 

tohoto auta je předvedeno v šesti záběrech, které důkladně dokumentují 

jeho postupnou destrukci až na docela malý výsledný objekt. V některých 

případech je úmrtí demonstrováno také prostřednictvím předmětu, na 

který se přenášejí předsmrtné pohyby umírajícího, takže o smrti postavy 

vypovídají pohyby rakve, v nichž dokonávají upíři ve SVATBĚ UPÍRŮ 

(1993), respektive moment, v němž pohyby ustanou, nebo zběsilé 

132 Smrt Pavoukova bodyguarda ve filmu UŽ (1996), pejska v MUSÍME Sl POMÁHAT, 
Samuela ve filmu VŠICHNI MOJI BlÍZCÍ a ruského vojáka v ŽELARECH. 
133 Smrt vévodů v KRÁLI UBU a otce ve filmu OBĚTl A VRAZI. 
134 Smrt princezen v KRÁLI UBU, kterou navíc poměrně podrobně popisuje jejich bratr, 
který ji pozoruje, pro jejich matku. Dále smrt dítěte vbaladě VODNÍK v KYTICI - zde 
slyšíme pláč, který zesiluje, až je utnut podivným zvukem, kterým patrně došlo k 
oddělení hlavy od těla, což předpokládáme na základě znalosti textu Erbenovy balady. 
135 Výbuch je vždy ukazován ve velkém celku a signalizuje smrt mafiánů v NAHOTĚ NA 
PRODEJ ( 1993), pilotů a obyvatel Hirošimy v KNOFLÍKÁŘÍCH, královské rodiny, včetně 
malých dětí v KRÁLI UBU a Luriji a Nadiných rodičů ve filmu ANDĚL EXIT. 
136 Takto je znázorněna smrt všech pilotů, kteří v tomto filmu umírají během bojové 
akce v TMAVOMODRÉM SVĚTĚ, Tamtama, Mrtvého i Voříška. 



otřesy dveří či postele, které jsou znakem divoké soulože, osudné pro 

zákazníka ve filmu PASSAGE a vojáka v KRÁLI UBU. 137 

UMÍRÁNÍ BEZ OKAMŽIKU SKONU 

Úplné vynechání momentu smrti s tím, že si skutečnost, že k ní vzápětí 

dojde, odvodíme z průběhu zobrazených událostí a jejich kontextu je 

příznačné pro filmy, v nichž je ztvárněna smrt utopením, jako v HRANICI 

STÍNU nebo PERNÍKOVÉ VĚŽI (2002),138 či pádem z výšky, jako 

v KANÁRSKÉ SPOJCE ( 1 993 ), ve filmu HOLČIČKY NA ŽIVOT A NA SMRT 

(1996) nebo v povídce OBRÁZKY Z VÝLETU z filmu PRAHA OČIMA 

(1999) 139 • Prakticky je pak smrt utopením ukazována jako vstup postavy 

do vody, až se za ní zavře hladina, a pád z výšky tak, že je předvedena 

jen počáteční fáze pádu až do momentu, kdy postava mizí za hranou 

střechy či mostu. Smrt postavy ale ve všech těchto případech není dále 

potvrzována, například objevením se vzduchových bublin na hladině při 

utopení, nebo hlukem při nárazu těla při pádu z výšky, a to přesto, že jde 

často o poměrně dlouhé záběry, přetrvávající i po zmizení těla. Zvláštním 

137 Podobným znakem jsou bubliny na hladině bažiny, ukázané v detailním záběru, které 
chápeme jako posledmí výdech mladého ruského vojáka. 
138 V PERNÍKOVÉ VĚŽI touto smrtí umírá hlavní postava filmu Jakub, v HRANICI STÍNU 
jedna z ústředních postav Andrej. Zobrazení jejich smrti je podobné i v dalších 
ohledech, scéna je snímána ve velkém celku a postava vždy kráčí směrem přímo od 
kamery tak, že záběr začíná polodetailem jejího obličeje. 
139 V KANÁRSKÉ SPOJCE a ve filmu PRAHA OČIMA se v obou případech jedná o náhodně 
pozorovanou smrt anonymních sebevrahů či sebevražedkyň, která se dokonce v obou 
případech odehrává na Nuselském mostě a je i shodně pozorována při průjezdu autem po 
tomto mostě. Ve filmu HOLČIČKY NA ŽIVOT A NA SMRT je to smrt hlavní záporné 
postavy Evy, přičemž obdobná smrt, tedy pád ze střechy, byla podobným způsobem 
ukazovaná již několikrát předtím v retrospektivě, to se ale jednalo o domnělou smrt Evy 
v dětském věku. 



prvkem je potom zpodobení blížící se smrti prostřednictvím subjektivní 

kamery představující pohled umírající postavy, konkrétně tří gangsterů při 

autonehodě v DVOJROLI (1999), kdy jde o pohled ve chvíli, kdy se hlava 

postavy blíží nárazu do čelního skla, a sluhy vystaveného útoku upírů ve 

SVATBĚ UPÍRŮ, kdy vidíme přibližující se tlupu krvelačných upírů. Oba tyto 

záběry jsou ukončeny těsně na hraně smrtícího nárazu a není tedy možné 

bezpečně identifikovat střih, který je ukončuje, jako znak smrti postavy. 

Opak tohoto postupu, čili zpravení o smrti postavy tak, že je ukázána 

pouze situace bezprostředně následující po jejím úmrtí, se v českých 

filmech prakticky nevyskytuje, s výjimkou zobrazení dvou dopravních 

nehod, v CESTĚ PEKLEM (1995) a RYCHLÝCH POHYBECH OČÍ, a dále ve 

filmu ZATRACENÍ při zastřelení Profesora. Zatímco v případě smrti při 

dopravní nehodě je ukazován jen celek situace, kde z pozice dopravních 

prostředků a reakce přítomných dedukujeme, že došlo k úmrtí, aniž 

bychom spatřili mrtvé tělo, 140 v ZATRACENÝCH o smrti vypovídá právě 

nalezená mrtvola. To ovšem není jediný případ, kdy smrt postavy značí 

pouze její mrtvé tělo, takových filmů je naopak celá řada, ale jedná se již 

o poněkud jiný mechanismus, neboť mezi objevením se mrtvoly v obraze 

a jejím úmrtím v rámci času příběhu zpravidla uplyne delší doba. 141 

Naopak řešení spočívající v zobrazení jak chvíle těsně předcházející, tak té 

následující, s vynecháním okamžiku úmrtí, je používána poměrně často a 

ve velmi rozličných podobách. Obecně tkví důvody pro to vyhnout se zde 

140 Ve filmu CESTA PEKLEM je takto ztvárněna smrt Kubíka, malého syna hlavní postavy 
filmu Petra. Tvůrci se patrně chtěli vyhnout drastickému výjevu zraněného těla dítěte. 
Naopak v RYCHLÝCH POHYBECH OČÍ se jedná téměř o gag - hlavní postava filmu Poppy 
chce spáchat sebevraždu tak, že leží ve vlakovém kolejišti, vlak ho však oproti všem 
předpokladům nepřejede. Vzápětí vidíme, že je to proto, neboť byl nucen zastavit před 
jiným tělem ležícím v kolejišti. 
141 K tomuto motivu viz další část této kapitoly. 



názornému zobrazení buď v záměru tvůrců překvapit diváka, kdy pak smrt 

postavy představuje nečekané vyústění určité situace, nebo v obavách z 

toho, že by pohled na určité druhy smrti mohl působit příliš drasticky, 

případně může být důvodem i relativní nemožnost obecně ve filmu 

některé druhy smrti vůbec inscenovat. Řešení se smrtí jako nečekanou 

pointou nalezneme ve filmech NEJASNÁ ZPRÁVA O KONCI SVĚTA, 

PERNÍKOVÁ VĚŽ, ŽELARY a POSTEL (1998). Přitom v prvních třech 

případech se jedná o smrt následkem zranění při přestřelce, která je ve 

filmu ztvárněna včetně výstřelů a dalších průvodních dějů, nicméně tím, 

že nejsou zařazeny klíčové záběry zastřelení či postřelení, divák získá 

falešný dojem, že při ní nedošlo k vážnému zranění žádné ze sledovaných 

osob. Tato hypotéza je vyvrácena až nalezením mrtvoly a fakt její smrti 

vyvolává silnou emocionální odezvu jak u přeživších postav, tak 

pravděpodobně i na straně diváků, tím spíše, že tu smrt zasáhla poměrně 

důležité postavy. 142 V POSTELI umírá mladá prostitutka Eržika udušením 

po felaci, kterou provádí na Lubošovi, hlavní postavě filmu. Vlastní scéna 

felace je přitom podána v romantickém duchu, včetně jemného, lyrického 

hudebního doprovodu, a Eržičina smrt tak v této souvislosti tvoří ironický 

kontrapunkt. 

Také moment Lubošovy smrti v tomtéž filmu není zobrazen, ale že se k 

němu schyluje, je z průběhu dění odhadnutelné, navíc je Lubošův zápas o 

život, konkrétně jde o dušení se drobkem z koláče, jeho představitelem 

ztvárněn velmi expresívně až groteskně, nicméně i dosti podrobně, 

142 V NEJASNÉ ZPRÁVĚ O KONCI SVĚTA takto umírá Veronin druhý muž Matúš a jeho 
smrt je odhalena po absolvování pašerácké akce a zdánlivě úspěšného úniku před 

pohraniční stráží. V PERNÍKOVÉ VĚŽI je to Nikola, přítelkyně Jakubova kamaráda Radka a 
její smrt je zbytečným vyústěním konfliktu s podsvětím, který vyvolal Jakub. V 
ŽELARECH umírá Joza, který byl nešťastně postřelen při obětavém zachraňování 
ostatních vesničanů. 

qq 



naturalisticky. Tento rys, tedy určitou brutálnost či naturalističnost 

zpodobení předsmrtné fáze, lze pozorovat i u mnohých dalších filmů, 

které pro zobrazení smrti používají výše popsané schéma, tedy se 

vyhýbají zpodobení okamžiku definitivnitivního skonu. V tomto ohledu je 

příznačná sekvence z úvodu filmu NEJASNÁ ZPRÁV A O KONCI SVĚT A, ve 

které na bezbranné obyvatele vesnice zaútočí smečka vlků. Ničivost a 

agresivita útoku vlků je zprostředkována skrze množství poměrně 

krátkých záběrů, většinou točených buď subjektivní kamerou, často 

sugerující pohled pronásledovaného nebo i pronásledovatele, nebo pomocí 

dramatických jízd kamery, a tyto záběry plné prudkých pohybů jsou na 

sebe ještě často stříhány ostrým střihem. Záběry ukazují vyděšené 

prchající lidi a zuřivě dorážející zvířata, přitom ale málokdy v jednom 

záběru dochází k fyzickému kontaktu člověka a vlka, prakticky vždy je 

možné vidět až následky útoku, tedy mrtvé rozsápané tělo. V podstatě 

totéž, ale v záměrně schematičtější poloze co se týče choreografie akce, 

se odehrává také ve scéně velké bitvy v KRÁLI UBU, která je ztvárněna 

pomocí řady záběrů, v nichž vojáci provádějí razantní, potenciálně smrtící 

pohyby se zbraněmi, aniž jsme svědky jejich závažnějšího kontaktu s 

tělem protivníka. 143 Postupně ale v okolí boje přibývá mrtvol, až je jimi 

poseté celé pole. V dalších filmech, využívajících téhož řešení, nemá 

zobrazení dramatické akce předcházející smrti postavy již tak vyhroceně 

brutální charakter, i když se mezi nimi objevují i násilné, nebo vzhledem k 

rozsahu zranění dosti destruktivní způsoby smrti. Ve všech těchto 

143 S výjimkou probodnutí kapitána Obruby kovovou tyčí, což je pojato až ostentativně 
co se týče zřetelnosti průběhu tohoto zranění, které se celé odfehraje v jednom záběru. 
Po určité chvíli se však ukáže, že Obruba toto hrozivě vypadající zranění v podstatě bez 
problémů přežil. Podobně je pojata námořní bitva s piráty, vedená převážně meči a 
podobnými zbraněmi, v parodickém KRVAVÉM ROMÁNU. 
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případech se jedná o tragickou smrt ženské postavy, 144 stejně jako ve 

dvou dalších filmech, ZAPOMENUTÉ SVĚTLO ( 1996) a ÚTĚK DO BUDÍNA, 

kde je obdobný model zobrazení použit tentokrát pro ztvárnění nenásilné 

smrti. Umírání obou postav, Marjánky v ZAPOMENUTÉM SVĚTLE a Janiny 

matky v ÚTĚKU DO BUDÍNA, není ukázáno jednorázově, jeho průběh je 

rozčleněn do několika sekvencí, takže sledujeme v podstatě všechny jeho 

postupné fáze, pravě až na onen moment, kdy smrt již skutečně nastane. 

Pokud pozorujeme na těchto případech určitou tendenci vyhnout se 

přímému zobrazení smrti ženy, totéž je možné říct o zobrazení smrti dětí, 

které je často řešeno podobným postupem, ačkoliv způsoby, jak k ní 

došlo, jsou velmi rozdílné - ve filmu DÍKY ZA KAŽDÉ NOVÉ RÁNO nastala 

smrt malé ukrajinské dívky Krystýnky po nešťastném pádu, u Veroniných 

dětí Katky a Jeníka, spolu s dalšími dětmi z jejich osady v NEJASNÉ 

ZPRÁVĚ O KONCI SVĚT A následkem ne moci a v baladě POLEDNICE z filmu 

KYTICE umírá dítě po osudném střetu s Polednicí. 145 U smrti dětí je rovněž 

možné považovat toto řešení za svého druhu nutnost vzhledem k tomu, 

že při předpokládané neznalosti reálného průběhu smrti, která vyplývá z 

téměř úplného přesunutí této fáze lidského života do izolovaného 

prostředí nemocnice, a tím i jejího odstranění ze zkušenosti běžného 

člověka a dětí tím spíše, může být obecně jejich kapacita ztvárnit 

věrohodně umírání poměrně slabá. Vzhledem k všeobecnému usilování 

vzdálit děti od bezprostředního kontaktu se smrtí a věcmi, které k ní 

144 Je to smrt Fany ve filmu FANY (1995) a mladé rockerky v KNOFLÍKÁŘÍCH, obojí při 
autonehodě, sebevražda utopením Anežky v JE TŘEBA ZABÍT SEKALA, uškrcení Jiřiny 
Andrejem v HRANICI STÍNU, zabití Renáty Michalem ve filmu VEKSLÁK ANEB STARÉ 
ZLATÉ ČASY {1994) a smrt Grétčiny matky v PRAMENU ŽIVOTA a Kutinové 
v ŽELARECH, kde smrtelný úraz schodně souvisí s extrémní zátěží těžkou prací. 
145 Také v již zmíněné sekvenci útoku vlků jsou deklarovanými obětmi většinou ženy a 
děti. 
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patří, 146 může být už samotný požadavek, aby dítě ztvárnilo moment 

zesnutí, pociťován jako nepřiměřeně krutý, a tím spíše pak jeho sledování 

v obraze, byť v rámci fiktivního příběhu. Vždyť i pohled na mrtvolu dítěte 

v těch několika řídkých případech, kdy je do filmu zařazen, má schopnost 

vyvolat hluboké dojetí, a to zejména ve filmu NEJASNÁ ZPRÁVA O KONCI 

SVĚTA, kde jsou děti po svém skonání ukazovány v polodetailních 

záběrech a kde je také velký prostor věnován zobrazení mučivého žalu, 

který prožívají jejich rodiče. 147 V KYTICI je obdobná situace post mortem 

přiblížena třemi záběry, v prvním vidíme oba rodiče, kteří beze slov, pouze 

pozicemi těla a výrazem tváře vyjadřují smutek, a poté dva záběry téhož 

výjevu v celku, i s tělem dítěte, náznakově se rýsujícího pod plachtou, jíž 

je přikryté. Ve srovnání s NEJASNOU ZPRÁVOU O KONCI SVĚTA, kde je 

smutku věnována dlouhá sekvence, v níž sledujeme oplakávání dětí v 

jejich rodinách, u jejich vystaveného těla, či o samotě, a také jednotlivé 

pohřby na malém hřbitůvku, vyznívá pojetí uplatněné v KYTICI jako 

poněkud schematická redukce, na druhou stranu oproti lapidárnímu tónu 

originálního textu Erbenovy balady je tu poukázání na smutek rodičů 

vlastně podstatně rozvinuto. 148 V DÍKY ZA KAŽDÉ NOVÉ RÁNO jsou po 

pádu, jímž je zakončen běh ztvárněný subjektivní kamerou ve 

zpomaleném modu, viditelné jen Krystýnčiny nohy a další průběh události 

je pak v poměrně cynickém duchu dovyprávěn při návštěvě ukrajinských 

146 Srov. např.: Robert DiGiulio, Rachel Kranz, O smrti. Praha: Lidové noviny1997. 
Publikace určená širokému okruhu čtenářů, upozorňující na tendenci zmírňovat smutek, 
který se ke smrti váže, a na psychické problémy, jaké může neprožitý smutek za blízké 
osoby přinést. 
147 Srov. obecně k tomuto tématu: Elizabeth Kubler-Ross, O dětech a smrti. Praha: 
ERMAT 2003. Komplexní práce lékařky a psychiatričky pracující dlouhodobě s umírajícími 
dětskými pacienty. 
14s " ... matku vzkřísil ještě stěží 
avšak dítě - zalknuté." 
Karel Jaromír Erben, Kytice. Brno: Doplněk 2001. 

10? 



příbuzných v Praze. Smrt Krystýnky je tedy zpodobena spíše nepřímo, je 

ovšem třeba říci, že tato scéna má ve srovnání s předešlými dosti 

specifickou funkci - její celkové vyznění je totiž humorné a řadí se k 

dalším podobným scénám, jimiž je ilustrována nemožnost přenesení 

bolestných prožitků z Ukrajiny do Prahy, kde působí jen jako bizarní 

morbidní historka. Není to patrně jediná účelově použitá dětská smrt v 

českém filmu, uveďme například zastřelení malého Kepkeho v MUSÍME Sl 

POMÁHAT (2000), jistě je ale jediná, která má parametry gagu. 149 

Ve dvou filmech je uvedeným systémem, tedy s vynecháním vlastního 

dokonání, ztvárněna také smrt zvířete, a to prasete v PEVNOSTI (1994) 

a služebního psa v ZAPOMENUTÉM SVĚTLE. V obou případech bylo zvíře 

zabito násilným způsobem, prase umláceno holemi a pes zastřelen, a to 

tak, že končí jako zakrvácená mrtvola, což je výslovně ve filmu ukázáno. 

Aby bylo možné podobný výsledný obraz získat, aniž by byl okamžik 

zabití vypuštěn, muselo by dojít ke skutečnému zabití zvířete během 

natáčení záběru, neboť inscenovat tento druh smrti není u zvířete dost 

dobře možné. V reálu bylo sice prase pro získání dotyčného záběru 

patrně také usmrceno, jen nejspíš nějakým "humánnějším" způsobem, než 

je ten použitý ve filmu. 15° Každopádně má ale zařazení takto 

naturalistického obrazu skutečně mrtvého těla, byť se jedná o tělo 

zvířete, poměrně silný účinek, nejspíš i proto, že za ním právě vidíme 

149 Kromě výše zmíněných případů je mrtvola dítěte přítomna ještě ve filmu ANDĚLSKÁ 
TVÁŘ. Toto dítě se v jiných scénách filmu neobjevuje, ani se o něm nějak obsáhleji 
nehovoří. Je to chráněnec hlavní záporné postavy Raula, který ho v dané scéně oplakává, 
když je vystaveno jako idealizované zlatovlasé stvoření na katafalku. Dítě tak vnímáme 
dosti oddosobněně, jistě také proto, že smutek za něj nevyjadřují rodiče, ale Raul, který 
ale i v této scéně působí nelidsky a nesympaticky. 
1 so Pes byl pravděpodobně pouze uspaný. 
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opravdu proběhlou smrt. 151 Ve filmu PEVNOST je s touto vazbou 

pracováno vědomě, neboť zde jak smrt prasete, tak smrt kocoura v další 

části filmu, 152 znamená metaforu, ale i zlověstnou předzvěst ve vztahu 

k budoucímu osudu hlavní postavy filmu Evalda, neboť ten je 

prezentován jako podobně bezmocná oběť v rukou brutálního vojenského 

aparátu a rovněž je v závěru filmu zabit. Podobnou paralelu mezi smrtí 

zvířete a člověka jsme již pozorovali u filmu WATERLOO PO ČESKU, kde 

byla i doslovně vyznačena skrze paralelní montáž.153 V této souvislosti 

připomeňme ještě film MUSÍME Sl POMÁHAT, v němž je smrt pejska, 

zprostředkovaná ale jen výstřelem a reakcí jeho majitelky, která se 

zoufale rozeštká, v podstatě jediným v obraze ztvárněným násilím, které 

Němci na Češích vykonají. Usmrcení zvířete náhradou za usmrcení člověka, 

a to náhradou, která na jednu stranu může být velmi působivá, ale na 

druhou stranu přesto stále zůstává právě "jen" smrtí zvířete, pak zvláště 

v tomto případě představuje ambivalentní řešení, jak smrt jako efektní, 

ale potenciálně bolestivý prvek zároveň nepoužít i použít. 

Moment smrti není zpodoben, při jinak kompletním zobrazení celé situace, 

také ve dvou dalších případech, ve kterých postavy shodně umírají po 

pádu z výšky, a to bublinář v KAMENNÉM MOSTU ( 1 996) a herec Lukášek 

ve filmu PASSAGE. Zde je pravděpodobně důvodem pro jeho vynechání 

technická komplikovanost ztvárnění tohoto typu smrti, tedy alespoň 

151 Naproti tomu v CESTĚ Z MĚSTA (2000) je se všemi podrobnostmi snímaná zabíjačka 
oslavou zdravého vesnického života a navíc i čímsi jako triumfem života, neboť následuje 
přímo za scénou pohřbu, a i k ní verbálně výslovně odkazuje. 
152 Kocoura, ke kterému má blízký vztah, Evald najde ukřižovaného na dveřích své 
maringotky a jeho utýrané tělo je ukázáno v několika záběrech různých velikostí, včetně 
detailního. 
153 Již bylo poukázáno na shodný průběh, i shodný způsob snímání umírání člověka i 
zvířete užitý v této scéně, rozdíl je zde pouze v tom, že scéna ukazující smrt člověka 
se odehrává v temné místnosti, zatímco ta se zvířetem za plného světla v exteriéru. 
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tehdy, ztotožníme-li jako v těchto filmech dopad těla s momentem 

smrti. Respektive v KAMENNÉM MOSTU, kde bublinář padá z mostu, je 

ukázán náraz těla do rámu loďky plující pod ním, ale ne způsobem, který 

by naváděl k jeho interpretaci jako momentu smrti, neboť se odehrává 

v druhém plánu záběru a tělo je jím jen odmrštěno, což s údivem 

pozoruje rybář, sedící v popředí na téže loďce. V obou filmech se 

pozornost poté, co byla předvedena počáteční fáze pádu, přesouvá na 

dění na mostě, nebo v PASSAGI do pokoje, odkud Lukášek vypadl, a 

teprve po určité chvíli vidíme mrtvé tělo zabitého. 

STŘIHOVÉ ŘEŠENÍ 

Není vyloučeno, že v KAMENNÉM MOSTU nastala smrt už v okamžiku 

nárazu, patrně k ní však došlo až vzápětí poté. Podobná neurčitost je 

typická pro skupinu dalších filmů, kde není okamžik smrti jasně vytyčen a 

pouze jej s větší či menší přesností v určitou chvíli předpokládáme. Je to 

tedy obdoba výše zmíněných případů, kdy je okamžik smrti 

nepostřehnutelný, ačkoliv se téměř jistě v průběhu záběru odehrál, 

jenomže tentokrát nejistota pramení z toho, že scéna je ve filmu složena 

z několika záběrů a není zřejmé, ve kterém z nich k definitivnímu skonu 

došlo, či zda nenastal v čase mezi těmito záběry. Toto pojetí je 

v českých filmech asi vůbec nejrozšířenější, i když jeho hranice je obtížné 

striktně stanovit, a jednotlivé případy mohou stát na pomezí tohoto 

řešení a některého z těch uvedených výše. 

Nejvyhraněnější případ tohoto druhu, kde je smrt postavy doslova 

rozpuštěna v množství záběrů, představuje zabití milence v MINULOSTI 
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( 1998), tento film ale znamená výjimku až extrém, neboť je tu použito 

několik desítek záběrů. 154 V ostatních scénách, které jsou rovněž založeny 

na principu rozčlenění scény na několik záběrů, už podobné excesy 

nenajdeme, a naopak lze konstatovat významné shodné rysy v jejich 

vnější stavbě, ať z hlediska toho, jaké druhy záběrů jsou voleny, nebo i 

toho, jaká je vnější podoba dění, které se v obraze odehrává, a to přesto, 

že předváděné druhy smrti jsou velmi různorodé. Převládající vzorec pak 

vypadá tak, že postava, většinou ve vzpřímeném stavu, utrpí obecně 

řečeno zásah, a to zásah vnitřní či vnější. Zásah zvnějšku může být 

způsoben zbraní či úderem, zevnitř prudkým působením jedu anebo 

náhlou mozkovou či srdeční příhodou. Postava se okamžitě hroutí k zemi 

a hned vzápětí umírá. Daný proces pak bývá zprostředkován v několika 

záběrech různých velikostí, snímaných z různých úhlů, přičemž je typické, 

že je v obraze názorně ukázán moment, kdy dochází k onomu zásahu, a 

hned nato postava opouští záběr - dá se říci, že z něj doslova vypadává, 

což představuje nápadný společný znak většiny z daných scén. Další fáze 

pádu či dopadu je pak předvedena již v jiném záběru, a to je právě onen 

sporný bod, kdy střih může a nemusí znamenat kratičkou výpustku 

klíčového okamžiku smrti. V tomto bodě, nebo i v jiných stádiích 

zobrazovaného dění, bývá zařazen také prostřih na jiný prvek dané scény, 

obvykle buď původce smrtícího zásahu, nebo přihlížející účastnou osobu a 

relativně často i osobu, případně objekt s danou událostí blíže 

nesouvisející. Pád, na jehož počátku je příčina úmrtí, a na jeho konci pak v 

154 Zabití je tu ukázáno z hlediska vraha, a jako retrospektiva -jde tedy o tříšť dojmů, a 
jako taková je sekvence koncipována. V některých záběrech, které sestávají třeba jen z 
několika okének, pak vidíme i výjevy, které se situací vraždy v žádném zjistitelném 
ohledu nesouvisejí, ale jejich přítomnost je legitimizována režimem vzpomínky, navíc 
vzpomínky neslyšícího člověka, jejíž specifický charakter je takto konkretizován. 
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podstatě okamžitá smrt, pak představuje univerzální figuru, která je pro 

soudobý český film vysoce příznačná. 
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3. MODELY ZOBRAZENÍ 

ZASTŘELENÍ 

Nacházíme-li výrazné shodné rysy ve ztvárnění i zcela rozdílných způsobů 

smrti, pak v případech, kde je zachyceno úmrtí z téže příčiny, můžeme 

mluvit téměř o schématu, s jehož pomocí bývá daný typ smrti 

zobrazován. Nejrozšířenějším typem, jak v rámci této skupiny, tak ve 

zkoumaných českých filmech celkově, je smrt následkem zastřelení. Scéna 

zastřelení pak obvykle sestává ze záběru střílejícího, který je-li ukázán 

vícekrát, děje se tak v postupně bližších zabráních, přičemž to konečné je 

často detailní, či polodetailní včetně pálící zbraně, a k těmto záběrům je 

většinou přidružen detailní záběr ruky na spoušti zbraně. Zásah a pád 

zasaženého se téměř pravidelně odehrává ve třech záběrech, kde úhly 

snímání na sebe bývají kolmé či velmi často přímo protilehlé. V prvním ze 

záběrů sledujeme přímo zásah do těla postavy, který skoro vždy vypadá 

jako malý otvor v její hrudi, jiná místa na těle jsou pak volená málokdy. 

V dalším záběru pak postava cukne hlavou dozadu a padá mimo rám 

obrazu, ve třetím záběru je pak případně ukázána konečná fáze pádu. 

Následuje záběr na ležící postavu, která je málokdy předvedena v jiné 

poloze než zády ke kameře, a vždy buď v detailu nebo naopak v celku, 

přitom postava většinou jen klidně leží, málokdy pozorujeme předsmrtné 

agonické pohyby. Tyto tři záběry jsou pak snímány nejen z různých úhlů, 

ale i v několika různých velikostech. Vesměs v této podobě najdeme 

zobrazené scény zastřelení ve filmech PEVNOST, ŘÁD, MÁ JE POMST A 

(1995), NEJASNÁ ZPRÁVA O KONCI SVĚTA, ELIŠKA MÁ RÁDA DIVOČINU 
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(1999), PELÍŠKY (1999) a ŽELARY, 155 a v redukovanějším podání pak 

také ve filmech UŽ (1996), MUSÍME Sl POMÁHAT, ANDĚLSKÁ TVÁŘ a 

ZATRACENÍ. 156 Objevuje se i v parodickém KRVAVÉM ROMÁNU, zde je 

však přidán odlehčující moment, kdy si zasažená postava před tím, než 

padne, vyjme z těla smrtící kulku. 

ZABIT( BODNOU Cl SECNOU ZBRANT 

Další velmi častou příčinou, vedle dopravní nehody druhou nejčastější co 

se týče souhrnného výskytu, je usmrcení bodnou či sečnou zbraní nebo 

nástrojem. Společné znaky tu nacházíme nejen ve filmech obsahujících 

výše popsané střihové řešení, což je konkrétně opět MÁ JE POMST A, 

NEJASNÁ ZPRÁVA O KONCI SVĚT A a také KYTICE, 157 ale i v mnoha dalších 

případech téhož způsobu smrti, které zde byly či budou popsány. Opět tu 

tedy funguje ono schéma, spočívající v rozčlenění scény na více záběrů, 

155 V PEVNOSTI takto umírá hlavní postava filmu Evald, střelec je anonymní a není tedy 
ukázán, v ŘÁDU opět hlavní postava, zběh, a je tu přidán detail rány, v MÁ JE POMSTA je 
to profesorova žena, a v redukované podobě i Karlova dcera a neznámý muž považovaný 
za profesora, v NEJASNÉ ZPRÁVt O KONCI SVtTA Michal, což je ukazováno jako 
retrospektiva, tudíz ve zpomaleném modu obrazu, a také Goranova sebevražda, v jehož 
případě jsou voleny extrémnější rozdíly ve velikostech záběru. Ve filmu ELIŠKA MÁ RÁDA 
DIVOČINU je takto zobrazena smrt Vilíka, v PELÍŠCÍCH zastřelení pošťáka a diverzanta, 
což je ilustrace vyprávění samolibého pohraničníka, a v ŽELARECH smrt mladého Gorčíka, 
starého Gorčíka a ruského vojáka, jež jsou součástí téže sekvence a také smrt faráře. 
156 Ve filmu UŽ sledujeme sérii polodetailních záběrů, začínající výstřelem a pokračující 
řetězovou reakcí, kdy každý další aktér je zároveň zastřelen a padá mimo obraz a 
zároveň střílí na postavu stojící v řadě před ním. Série končí celkovým záběrem na 
postavu ležící zády ke kameře. Tato sekvence je pojata jako humorná a smrt je tu 
vlastně gagem. V MUSÍME Sl POMÁHAT je zastřelen záškodnický Němec, v ANDtLSKÉ 
TVÁŘI správce Michelet i hlavní záporná postava Ra ul, jako jeden z mála je zasažen do 
hlavy. Ve filmu ZATRACENÍ pak postava zvaná Skot. 
157 V MÁ JE POMSTA je pobodán neznámý muž v metru, což pozoruje hlavní postava 
Karel, v NEJASNÉ ZPRÁVt O KONCI SVtTA je vidlemi probodnut Madina a v KYTICI v části 
ZLATÝ KOLOVRAT je Dornička rozsekána macechou a nevlastní sestrou Dorou. 



objevují se však určité modifikace, které jsou právě všeobecně příznačné 

pro zobrazení tohoto typu smrti. Předně se probodení či pořezání 

prakticky vždy odehrává za nepříznivých světelných podmínek, tedy 

v tmavém interiéru či v noci. 158 Scéna je pak sestavena z několika záběrů 

útočící postavy, přičemž ve chvílích, kdy je ukazována v bližších záběrech 

jako v polocelku či polodetailu, míří rány mimo rám obrazu. 159 Kontakt 

zbraně s tělem zabíjeného je snímán v celkovém záběru, a výhled bývá 

stížen ještě kombinací špatné viditelnosti a zastíněním jinou, zpravidla 

právě vraždící postavou, stojící blíže ke kameře. Opět sledujeme pád 

zasažené postavy, specifičnost oproti zastřelení pak tkví v častém 

výslovném poukázání na ránu, v níž je někdy ještě zabodnutá zbraň, 

přitom terčem jsou zde rozličné části těla, břicho, hruď anebo zápěstí. 

Obvykle se tak děje prostřednictvím detailního záběru, což je postup 

velmi řídký u jiných druhů smrtelných zranění, a je zajímavé, že jej opět 

nacházíme také v KRVAVÉM ROMÁNU, postaveném na záměrném užívání 

filmových klišé. 160 Určitou analogií k detailu ruky na kohoutku pistole je 

zde zablýsknutí čepele nože ve tmě, které nechybí téměř v žádné scéně, 

v níž je tohoto nástroje užito. Celkově je tento způsob smrti pojímán jako 

živelnější a brutálnější než například zastřelení, které někdy působí až 

technicky, ale tento dojem získáváme spíše z nepřímých znaků, jako je 

158 Srov. již zmiňovanou smrt mamy Kami ve FONTÁNĚ PRE ZUZANU 2, smrt Sekala v JE 
TŘEBA ZABÍT SEKALA nebo vězně v ZATRACENÝCH. A také kultovní scénu zavraždění 
Jane v Hitchcockově PSYCHU ( 1 960). 
159 Srov. bitvu v KRÁLI UBU. 
160 Výrazné případy zobrazeného zranění, z nichž ale všechna nejsou příčinou smrti, 
představuje rána po bodnutí ve filmech MÁ JE POMST A a ZA TRACENÍ, vpich po jehle v 
KANÁRKOVI, pořezané či rozřezané končetiny Marka v MANDRAGOŘE, Mariana 
v MARIANOVI, Dorničky v KYTICI a lékařky v PRAMENU ŽIVOT A, a zabodnuté vidle v těle 
Madiny v NEJASNÉ ZPRÁVĚ O KONCI SVĚT A. Mimo bodná a řezná zranění je nápadněji 
zvýrazněna jen Milanova otevřená zlomenina nohy v ČASE DLUHŮ. V KRVAVÉM ROMÁNU 
je to detail nože zabodeného v krku. 
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zvuk zasazovaných ran, poukaz na ostrost nástroje, či předvedení 

smrtelné rány. 161 

NÁHLÁ SMRT 

Zobrazení vnitřní příčiny smrti, náhlé srdeční či mozkové příhody, se 

rámcově velmi podobá tomu používanému v případě zastřelení. Jen tu 

místo záběrů na původce smrti vidíme tváře přihlížejících a rovněž bývá 

často připojen záběr na s úmrtím nesouvisející okolnost či postavu. 

Zasažení postavy akutním záchvatem a její pád k zemi či obecně 

poklesnutí těla bývá tedy opět ukazováno prostřednictvím několika záběrů 

nebo přerušováno komentujícími prostřihy, s tím, že lze pozorovat 

tendenci v prvním záběru ukázat probíhající atak a v dalších ztvárnit pád 

těla. Stejně jako u zastřelení tu po klesnutí sledujeme tělo buď v detailu, 

nebo až v celku, a vždy zády či bokem ke kameře. Tento popis se týká tří 

filmů, KRÁL UBU, OBĚTl A VRAZI (2000) a VÝLET (2002), 162 a rovněž je k 

nim možné přiřadit zobrazení smrti staré ženy v baladě ŠTĚDRÝ VEČER z 

filmu KYTICE, i když v jejím případě se jedná sice o náhlou, ale přece jen v 

podstatě přirozenou smrt stářím. Obecně však u tohoto druhu smrti 

převládá tendence úplně se vyhnout zobrazení chvíle, kdy postava 

dokonává, jako v již zmíněném případě smrti matky v PRAMENU ŽIVOTA 

161 S touto charakterizací nejspíš souvisí i fakt, že z této příčiny umírají v českých 
filmech romské postavy, jako Marianúv kamarád v MARIANOVI, či Eržika ve ZPRÁVĚ O 
PUTOVÁNÍ STUDENTŮ PETRA A JAKUBA (2000). 
162 V KRÁLI UBU je takto ztvárněna smrt královny, která je reakcí na otřesné zprávy o 
smrti jejího manžela a dcer, a královna výslovně tvrdí, že umírá žalem. Nicméně do 
závěrečné části jejího postupného klesání je prostřižen záběr na myš, která možná byla 
pravou příčinou smrti, neboť současně slyšíme jekot královny. V OBĚTECH A VRAZÍCH je 
to smrt matky ústřední sourozenecké dvojice a ve VÝLETU babičky. 
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(2000), která je zobrazena jen skrze okamžiky těsně předcházející a 

následné po jejím skonu, nebo v KAMENNÉM MOSTU, v němž Tomáš 

nalézá svou matku už po ataku srdeční příhody, ale stále živou, a odbíhá s 

ní v náručí hledat pomoc, načež rovnou následuje scéna jejího pohřbu. 163 

OTRAVA A PŘEDÁVKOVÁNÍ 

Výše popsané schéma je možné nalézt i ve filmech ANDĚL EXIT a 

ZATRACENÍ, kde je tímto způsobem ztvárněna smrt narkomana Lukáše a 

mladého vězně v thajské věznici. Předávkování, respektive otrava tu 

rovněž probíhá jako náhlý záchvat, po němž se postava hroutí k zemi a 

umírá. Zobrazení tohoto výjevu zde má oproti předešlým případům 

jednodušší formu, ale opět je přítomna příznačná figura pádu a také 

prostřih na jinou postavu do záběru, ve kterém je pád zachycen. Smrt 

následkem otravy či předávkování je v českých filmech poměrně častá, 

výskytem srovnatelná s výše probíraným typem skonu po srdeční či 

mozkové příhodě. O většině takových úmrtí je ale referováno jen 

prostřednictvím nalezené mrtvoly, 164 jejíž pojetí je, oproti jiným podobným 

případům zobrazení jen skrze již mrtvé tělo, dosti specifické. Souhrnně je 

možné říct, že se tu projevuje poměrně značná nepietnost až cyničnost 

ve vztahu k mrtvému tělu, ať už je vyjádřena v komentářích ostatních 

163 V dalších filmech jako DÍKY ZA KAŽDÉ NOVÉ RÁNO, KOLJA nebo MĚSTEČKO (2003) 
se již o podobném typu smrti jen referuje, respektive je ukázán pohřeb či mrtvola. 
Zvláštní případ představuje smrt Ley ve filmu LEA a Marčéla v ELIŠKA MÁ RÁDA 
DIVOČINU, které budou probírány v jiné souvislosti. 
164 Kromě filmů ANDĚL EXIT a ZATRACENÍ je umírání z této příčiny zobrazeno jen v již 
probíraném případu smrti mafiána v KANÁRSKÉ SPOJCE, kde bylo mimo jiné poukázáno 
na naturalističnost hereckého ztvárnění. 
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postav, či ve způsobu, jak s tělem nakládají, anebo v kontextu, v němž je 

mrtvola nalezena. V PERNÍKOVÉ VĚŽI tak policisté, a poté i sousedka, 

komentují zápach, který vychází z těla zemřelé Věrky, což je motiv v 

souvislosti se smrtí mladé dívky naprosto výjimečný. K neurvalé 

manipulaci s tělem dochází u mladé narkomanky v povídce KARTY JSOU 

ROZDANÝ z filmu PRAHA OČIMA, a zejména u prostitutky v BRAKU 

(2002), s níž je nakládáno doslova jako s neživým objektem, což je z 

důvodu snahy o dosažení humorného efektu záměrné. Co se týče 

prostředí, v KANÁRKOVI (1999) je mrtvola Mikyho nalezena na špinavém 

veřejném WC, opřena hlavou o záchodovou mísu, a na toaletách dochází i 

ke skonu Marka v MANDRAGOŘE (1 997). Toto pojetí souvisí s faktem, že 

zemřelé postavy jsou zde obvykle narkomani, nebo jsou za ně alespoň 

okolím považovány, tedy představují kategorii lidí vnímaných jako asociální 

a sebepoškozující, jejichž smrt proto nevzbuzuje běžnou míru soucitu. 165 

V krystalické podobě to můžeme vidět právě v MANDRAGOŘE, kde je 

nebývale podrobně zpracována fáze, jež předchází momentu smrti, který 

sám zobrazen není. Marka sledujeme v detailních záběrech, jednak jeho 

rukou pokrytých červy a ranami, které si způsobil pořezáním na nohách, 

jednak tváře, na níž se viditelně projevují stopy chátrání a rozkladu, který 

je v každém dalším záběru chorobnější a vyhrocenější. Jde sice o zřejmou 

stylizaci, odkazující k Markovu drogami změněnému vědomí, nicméně 

vzhledem k tomu, že Marek je hlavní postava filmu a nadto mladý kluk, se 

jedná o opravdu výjimečnou míru naturalismu ve ztvárnění smrti. 

165 Zemřela-li postava následkem otravy, jako nacistický doktor v MUSÍME Sl POMÁHAT, 
nebo malíř Kamil v PODZIMNÍM NÁVRATU (2001 ), je její mrtvola ukázána věcně, v 
informativním detailním záběru, respektive jako předmět rutinního, ale taktního 
policejního ohledání. 
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AUTONEHODA 

Zatím zmíněné příklady filmů, které se vyznačují nejistotou ohledně 

momentu smrti, dosahovanou především pomocí střihu, byly probírány v 

souvislosti s opakujícím se motivem zasažení a pádu, kterým byl proces 

umírání zpodobován. Ve filmu PASSAGE tato konfigurace se smrtí postavy 

tak jednoznačně spojená není, ale její modelace prostřednictvím řady 

různých záběrů se zde objevuje, stejně jako ještě v několika dalších 

filmech. Příčinou smrti ve filmu PASSAGE je autonehoda, a to u dvou 

postav, neznámého muže a hlavní postavy filmu Karla, oba jsou přitom v 

běhu sraženi jedoucím autem. Tato forma, tedy chodec zabitý nárazem 

jedoucího vozidla, také naprosto dominuje přinejmenším mezi 

zobrazenými případy smrti následkem dopravní nehody, která také obecně 

patří k tvůrci nejčastěji voleným způsobům smrti v českých filmech. Ve 

filmu PASSAGE je náraz těla o kapotu, jeho odmrštění a pád, 

zprostředkován v obou případech několika záběry ukazujícími tělo v 

jednotlivých fázích převážně v polodetailu nebo polocelku. Pohyb těla je 

dosti rychlý, jedná se proto o velmi krátké záběry, jejichž vlastní obsah je 

místy poněkud nezřetelný. Poslední záběr ukazuje v polodetailu tělo ležící 

zády ke kameře, a z této pozice se v případě smrti Karla kamera zvedá do 

výše, až celou scénu zabírá ve velkém celku. 166 Sled těchto záběrů je 

potom přerušován detailními záběry na zděšené tváře přihlížejících, mezi 

166 V tomto záběru, který je zároveň posledním záběrem filmu, se také explicitně 

odhaluje fakt, že v průběhu děje v tomto prostředí operoval filmový štáb, který většinu 
situací natáčel a mnohé i inscenoval. 
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něž v prvním případě patří i Karel. 167 Kromě filmu PASSAGE je náraz těla 

názorně zpodoben ještě ve filmech ŽILETKY, RYCHLÉ POHYBY OČÍ, 

DVOJROLE A "24" (2001 ), z nichž většina zde již byla probírána, naproti 

tomu umírá-li osoba jedoucí v autě, je to častěji pojato jako destrukce 

auta ve velkém celku,168 případně jsou zobrazeny až následky havárie buď 

v podobě mrtvého těla, jako v DÍKY ZA KAŽDÉ NOVÉ RÁNO a JÍZDĚ 

(1994), nebo jen poničeného auta, jako v CESTĚ PEKLEM nebo VÝCHOVĚ 

DÍVEK V ČECHÁCH ( 1 997). Pouze v KNOFlÍKÁŘÍCH ( 1997) a DVOJROLI 

jsou ukázány okamžiky těsně před smrtícím nárazem, pojaté shodně z 

hlediska budoucí oběti, buď přímo subjektivní kamerou, nebo ve 

zpomaleném modu sugerujícím patrně pocity osoby blízké smrti. Celkově 

je pro ztvárnění autonehody typické rozčlenění scény do množství 

kratších, někdy i špatně čitelných záběrů, přitom vyjádření toho, co se 

právě odehrává, je někdy přenecháno výmluvným gestům přihlížejících, 

nebo průvodním zvukům skřípění brzd a nárazu. Z tohoto hlediska je 

vyjimečné zpodobení smrti A k ji v RYCHLÝCH POHYBECH OČÍ, které se celé 

odehrává v jednom záběru, a svou snahou přiblížit se reálnému průběhu 

podobné události je ojedinělé nejen v tomto kontextu. 

167 Srov. tento model, kdy Karel na začátku filmu sleduje smrt neznámého člověka, který 
vybíhá z budovy rovnou pod kola projíždějícího auta, a sám potom na konci filmu umírá 
za identických podmínek, s filmem LEKCE FAUST (1993), který je postaven na tomtéž 
půdoryse, shodném dokonce i co se týče výše popsaných okolností smrti. 
168 Ve FONTÁNĚ PRE ZUZANU 2 takto končí dvojice vrahů mamy Kami, kteří se v 
jedoucím autě zřítí dolů ze srázu. Totéž vidíme i ve filmu CEST A PEKLEM, kde je ale pád 
auta součástí natáčeného filmu. 
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SMRT NÁSLEDKEM ÚDERU 

V KNOFLÍKÁŘÍCH scéna nárazu auta do stromu, při níž zemře mladá dívka, 

ještě dále pokračuje tak, že se její přítel, při nehodě rovněž zraněný, 

popere s původcem tohoto neštěstí a následkem úderu či pádu nakonec 

také umírá. Úder a pád mladíka je předveden v celkovém záběru, a mezi 

tento záběr a detail jeho tváře, kdy leží na zemi a pravděpodobně je už po 

smrti, je vložen polodetailní záběr jeho soupeře, čili je tu opět použita 

varianta téhož systému zobrazení. Stejně tak u smrti fotografa ve filmu 

MARIAN (1996), kde poté, co je brutálně zbit Marianem, vidíme jeho tvář 

ve dvou detailních záběrech, mezi které je vložen pohled na Mariana, 

řídícího auto, v němž jej veze. Úhel, v němž kamera fotografovu tvář 

snímá, tedy podhled, ani herecký projev přitom neumožňují dobře 

rozpoznat, zda se jedná o tvář mrtvého či dosud živého člověka. 169 Také 

samotné zbití fotografa Marianem je ztvárněno způsobem, který je pro 

tento druh násilného jednání coby příčiny úmrtí příznačný, tedy tak, že se 

dění odehrává v tmavém prostoru, oběť, na kterou směřují velmi prudké 

rány, se nachází na hraně obrazu či zcela mimo jeho rám, a o brutalitě 

útoku často svědčí velkou měrou hlasitost zvuků, které bití doprovázejí. V 

MARIANOVI celou akci přibližuje jen jeden kratší záběr, ale objevuje se i 

varianta, kdy je akce rozčleněna do množství dílčích záběrů. 170 

169 Totéž platí i pro smrt doktorky v úvodu PRAMENE ŽIVOTA, kde opět sledujeme detail 
její tváře, střídaný se záběrem přicházejícího vojáka. V závěru této sekvence je tělo 
doktorky ukázáno v celku, aniž by bylo možné s určitostí dedukovat, zda v této chvíli již 
je či není po smrti. 
170 To je případ zabíjení prasete v PEVNOSTI, nebo matky ve filmu LEA. Dalšími výraznými 
příklady je smrt krále v KRÁLI UBU a pochopů v ANDĚLSKÉ TVÁŘI. Spojujícím prvkem je i 
častý následný detail mrtvé tváře oběti, který se objevuje dokonce i u prasete v 
PEVNOSTI. 
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TYPICKÉ FIGURY 

Na základě výše probraných skutečností můžeme tvrdit, že určitý druh 

smrti bývá ve zcela různých filmech zobrazován v podstatných rysech 

téměř identickým způsobem. Toto zjištění se neomezuje jen na zmíněné 

druhy smrti - již dříve bylo poukázáno například na fakt, že umírá-li 

postava následkem odpálení nálože, málokdy je celá tato událost 

zprostředkována jinak, než jen záběrem vlastního výbuchu. 171 Také smrt 

utopením vždy vypadá jako prosté ponoření se pod hladinu, zachycené 

často jen v jednom delším záběru, kde moment dokonání signalizuje 

nanejvých pár vzduchových bublin, které se po chvíli objeví. Zabití 

výbuchem či utopení patří k méně často voleným příčinám smrti, velice 

nápadnou ustálenou konfiguraci však nacházíme i u v českých filmech tak 

obvyklého druhu smrti, jako je smrt následkem nemoci. Nemocný zde leží 

na lůžku, snímaný skoro výhradně tak, že je umístěn v levé části obrazu a 

poloprofilem natočený ke kameře. Nemocný se v té chvíli zpravidla ještě 

nenachází v předsmrtné agonii, ale komunikuje s opatrovníkem, který, je-li 

přítomen, sedí u postele zády ke kameře. Potom je nemocná postava 

ukázána až po svém skonu, buď stále ležící na posteli, jako by jen tak 

usnula, anebo je připomenuta, pokud se tak vůbec stane, již jen 

smutečním aktem. Krystalický příklad tohoto řešení představuje smrt 

Marjánky v ZAPOMENUTÉM SVĚTLE, Janiny matky v ÚTĚKU DO BUDÍNA, a 

zejména pak dětí v NEJASNÉ ZPRÁVĚ O KONCI SVĚT A, vynechání fáze 

vlastního úmrtí je ale u tohoto druhu smrti všeobecná. 

171 Jediný případ, kdy vidíme zranění způsobené výbuchem, ale to ještě ve stádiu, které 
zatím nevede přímo ke smrti, je úraz břicha, který utrpí Sysel v TMAVOMODRÉM SVĚTĚ. 
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Smrt v koncentračním táboře je vždy zprostředkována jen skrze 

vyprávění, i když někdy i s drastickými podrobnostmi, a protože se zde 

vztahuje výhradně na osoby židovského původu, nanejvýš je připojena 

scéna odchodu černě oděných postav do transportu. Zatímco v MUSÍME Sl 

POMÁHAT jde o formálně pojaté loučení, kde postavy Židů působí jako 

figuranti postrádající jakékoliv hlubší psychologické prokreslení a jednotlivé 

repliky jsou s ironickým nádechem záměrně formulovány přehnaně 

optimisticky vzhledem k tomu, co odjíždějící rodinu bezpochyby čeká, ve 

filmu VŠICHNI MOJI BlÍZCÍ ( 1999) je skupina odcházející na seřadiště 

vykreslena mnohem diferencovaněji, přestože je ukázána jen v několika 

záběrech. Ve výrazech postav lze číst pochybnosti, obavy, věcnost i 

optimismus, bohužel celý účinek této civilně pojaté scény je snížen 

komentářem Davida, jediného člena rodiny, jenž se transportu vyhnul, 

který ve vztahu k tomu, jaké utrpení tyto lidi s nejvyšší pravděpodobností 

čekalo, vyznívá zcela necitlivě. 172 

172 Viz zmínka o tomto filmu v předchozí kapitole v souvislosti s filmem MUSÍME Sl 
POMÁHAT. 
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4. 0TĚŠNE OBRAZY 

TMAVOMODRÝ SVĚT 

Pokud jde o další ustálené podoby zobrazení určitých druhů smrtí, týká se 

i úmrtí po pádu letadla, byť to se objevuje jedině ve filmu TMAVOMODRÝ 

SVĚT (ZOO 1) - nicméně i tak je zajímavé, že je tu pro její zobrazení 

voleno stále totéž řešení. Nejprve je v detailních a polodetailních, velmi 

krátkých záběrech předvedeno dění v kokpitu letadla, tedy snaha o 

záchranu, a přitom se kamera vyhýbá pohledu do tváře pilota, který je již 

tak stížen kvůli výstroji, kterou má na sobě. Poté je již letadlo snímáno 

výhradně znějšku, a v celku, anebo mnohem spíše ve velkém celku 

sledujeme jeho pád k zemi či do moře. Ze tří takto ztvárněných smrtí 

pouze u první z nich, smrti koktavého Tamtama, je po dopadu letadla 

ještě připojen záběr jeho mrtvoly, ale to se jedná o tělo, které vyplavilo 

moře druhý den, a které na sobě nenese žádné viditelné známky 

poškození. Volný pád letadla, klouzajícího mezi mraky, nad krajinou 

viděnou z ptačí perspektivy, či nad mořem, do něhož pak stroj s lehkostí 

zapluje, to je obraz, který má v sobě cosi čistého, či dokonce 

elementárně krásného. Uvážíme-li však, že právě a pouze takto, tedy s 

vyloučením všech prvků, které by zpřítomňovaly fyzické či psychické 

utrpení umírajícího letce, je prostřednictvím zmíněných tří případů 

reprezentováno velké množství skutečných úmrtí, ke kterým v řadách 

českých příslušníků RAF došlo, nelze než pociťovat toto pojetí jako citelné 

zjednodušení. A dá se říct nemístné zjednodušení, když si připomeneme, 

že smrt anebo zranění způsobené pádem v letadle rozhodně nepatří 

k těm nejlehčím, právě naopak, jak o tom svědčí množství invalidních a 



velice vážně popálených bývalých pilotů. 173 A přes vědomí těchto rizik 

lidé k letectvu vstupovali, takže dává-li TMAVOMODRÝ SVĚT v tak 

klíčové chvíli pokaždé přednost produkci krásných záběrů před zájmem o 

alespoň částečně autentické zpodobení dané situace, v důsledku tím 

oběť, kterou letci přinášeli, znevažuje. 

ROK ĎÁBLA 

Smrt ztvárněná jako poutavý, vizuálně efektní obraz, není příznačná jen 

pro TMAVOMODRÝ SVĚT - zrekapitulujeme-li si doposud probírané filmy, 

nalezneme několik další scén, které smrt představují jako svého druhu 

půvabný jev. Výrazným příkladem je už v úvodu popisovaná scéna 

samovznícení z ROKU ĎÁBLA. K tomuto výjevu je třeba říct, že se 

v určitých aspektech vychází ze známého fenoménu samovznícení, 

patřícího do kategorie záhadných jevů, který je uváděn pod zkratkou SHC, 

čili spontaneous human combustion, a vyznačuje se tím, že z těla náhle 

vyšlehne bez jakékoliv zjevné vnější příčiny plamen, který v mžiku 

obrovským žárem sežehne tělo postiženého. Narozdíl od verze, kterou 

vidíme v ROCE ĎÁBLA, při SHC zůstává po pohasnutí ohně na místě těla 

mazlavá kaše a často také hlava či končetiny. Dále jako jeden ze 

spouštěcích mechanismů bývá identifikována psychická nepohoda, což je 

pravý opak situace předváděné ve filmu. Naopak v případě, že se tělesná 

173 Srov. film NEBEŠTÍ JEZDCI ( 1968), již vzpomínaný v předešlé kapitole také ve vztahu 
k TMAVOMODRÉMU SVĚTU. Ve stejnojmenné knize, která byla předlohou k filmu, 
zůstane hlavní postava jménem Hezounek těžce zohyzděný po havárii letadla, což bylo 
ve filmu zmírněno na jiný typ zranění. Důvodem však byla technická i etická nemožnost 
pojetí, kdy by hlavní postava neměla podstatnou část obličeje. Toto téma se však ve 
filmu objevuje, a dokonce je i zařazen jeden krátký záběr na postavu s podobným 
zraněním, a účinek tohoto výjevu je hluboce otřesný. 
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schránka zemřelého ve větší míře zachovala, je překvapivá uvolněná 

pozice, ve které se tělo nachází.174 

Dalším možným inspiračním zdrojem tohoto výjevu by mohlo být klasické 

sebeupálení, nejspíše podle vzoru východních mnichů, kteří, jak víme 

z dokumentárních materiálů o válce ve Vietnamu, rovněž snášeli oheň 

bez pohnutí a v sedě. Tento způsob smrti je obecně považován za jeden 

z nejbolestivějších vůbec, a na druhou stranu je právě proto volen 

k vyjádření zásadního protestu, a v této podobě patří skrze případ Jana 

Palacha a vlastně i Jana Husa velice silně do české historie. Ačkoliv se 

smrt ukazovaná v ROCE ĎÁBLA od sebeupálení v mnoha ohledech 

podstatně liší, už proto, že vůbec nebolí, je snad i příjemná a každopádně 

velmi rychlá, a ani ji nelze chápat jako protest, pozice postavy a plamen 

vyšlehávající z hrudi tuto asociaci přece jen dost silně navozuje. Ve 

srovnání s těmito dvěma hypotetickými předobrazy pak obzvlášť vyniká 

bezproblémová idyličnost pojetí v ROKU ĎÁBLA, na kterou má každý 

tvůrce sice jistě právo, je ale zarážející, že takto zaměřený útěšný obraz 

extrahuje právě z tohoto podloží. Vždyť to, že mnichové vydrží v klidné 

pozici žár ohně, není proto, že nepálí, ale proto, že jsou schopni se 

dokonce i nad tuto skutečnost povznést. Na pováženou je i nevzrušená 

reakce pozůstalých, případně vůbec samotné úvodní samovznícení mladé 

dívky, představené jako sympatický akt, přinejmenším ve srovnání 

174 Podle Viktor Farkas, Nevysvětlítelné záhady. Praha: Knižní klub, spol. s r. o. 2005. 
K psychickému stavu postižených říká: "Statisticky nepřiměřeně vysoké procento obětí 
spontánního sebeupálení představují lidé, kteří měli zřejmě života dost, živořili, nebo byli 
tím či oním způsobem outsideři." Svým charakterem je tato kniha čistě populární 
publikace. 
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s reálnými událostmi, jako byla série sebeupálení z roku 2003, a s 

emotivními reakcemi na ni.175 

V daných scénách z ROKU ĎÁBLA tedy vidíme člověka, který bez lítosti 

a s lehkostí, a také beze strachu ze smrti opouští tento svět, což přece 

jen není docela samozřejmý postoj. A mohl by to vlastně být obdivuhodný 

a žádoucí postoj, neboť smrt je danost a jako takovou je třeba ji přijmout, 

i když je pomyšlení na vlastní zánik bolestné, a každý tu navíc většinou 

máme vazby na lidi či věci, které se těžko opouštějí. Ve smíření se s 

nezvratným faktem vlastního konce přes všechnu jeho tíživost je právě 

velikost vyrovnaného postoje ke smrti, 176 což ale není případ postav 

v ROKU ĎÁBLA, neboť jejich klidný vztah ke smrti není nic jiného než 

lhostejnost, což je u postavy Karla Plíhala dobře patrné. Ovšem 

lhostejnost ke světu a pohrdání světem je také legitimní postoj, známý 

konečně i z dějin křesťanského myšlení, ovšem v tom případě je 

výsledkem určitého vnitřního procesu, který ale není ani pohodlný, ani 

snadný, a jehož obdobu v ROKU ĎÁBLA nenajdeme. 177 Odmítavý vztah ke 

175 V roce 2003, tedy rok po premiéře ROKU ĎÁBLA, došlo v Česku v průběhu několika 
měsíců k devíti pokusům o sebeupálení vesměs mladých lidí, z toho šest skončilo smrtí, 
což je situace srovnatelná v počtu případů jedině s rokem 1969, kdy Palachova smrt 
vyvolala ještě masívnější vlnu podobných úmrtí. Dva z těchto činů byly svými původci 
výslovně označeny za protest proti společenské situaci, naopak tři byli prokazatelně 
duševně nemocní. Tato úmrtí vyvolala velký ohlas a znepokojení, prezident Klaus 
dokonce napsal otevřený dopis, v němž vyzval mladé lidi, aby se neupalovali. 
176 Srov. Elisabeth Kubler-Ross, O smrti a umírání. Turnov: Arica1993. 
Autorka, která je lékařkou a psychiatričkou, zde popisuje svou zkušenost s dlouhodobě 
nemocnými pacienty, a na základě množství rozhovorů, které s nimi vedla spolu 
s nemocničním duchovním a studenty psychologie, vytyčuje pět stadií vyrovnávání se 
s blížící se smrtí, které u všech nemocných pozorovala. Jsou to fáze 1 . popírání a 
izolace, 2. zlosti, 3. smlouvání, 4. deprese a S. akceptace. Vidíme tedy, že proces 
smiřování se se smrtí není přímočarý, ani jednoduchý, šířeji jsou pak jednotlivé fáze 
popisovány jak v jednotlivých kapitolách, tak v přepisech autentických výpovědí 
umírajících v poslední části knihy. 
177 Srov. Philippe Aries, Dějiny smrti. 1.-11. Praha: Argo 2000. 
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světu je také rysem adolescentního životního období, a může být výrazem 

zklamání a vzdoru proti světu, který se zdá být zkažený, ale také prosté 

nezralosti a nezkušenosti. V dřívějších dobách se tento životní pocit 

často projevoval v romantických gestech a v krajním případě i 

sebevraždě, v současné době k němu můžeme vztáhnout spíš fenomény 

typu nebezpečné adrenalinové sporty, které jsou často spojeny s určitou 

lhostejností k možnosti vlastní smrti, a rovněž ono známé a rozšířené 

"being co ol", tedy být nad věcí a nevzrušovat se okolím, což je přibližně 

postoj, který by nejlépe odpovídal tomu předvedenému v ROCE ĎÁBLA. 

KYTICE 

Viděli jsme dva příklady filmů, které z určitého reálného předobrazu 

tragické smrti excerpují některé jeho znaky, aby vytvořily vizuálně 

působivý obraz, který rovněž zpodobuje smrt, ale bez jakékoliv výraznější 

relace k utrpení, které je s procesem umírání ve skutečnosti spojeno. 

Tento postup je dosti výrazně použit také ve filmu KYTICE, vytvořeném 

na základě syrových Erbenových balad, které často zpodobují velmi 

drastické způsoby smrti. V první z balad, titulní KYTICI, je několik 

úvodních slov balady: "Zemřela matka a do hrobu dána, siroty po ní 

zůstaly", 178 východiskem pro sekvenci složenou z přibližně dvaceti záběrů, 

Georg Scherer, Smrt jako filosofický problém. Kostelní Vydří: Karmelitánské 
nakladatelství 2005. 
První kniha je přehledem dějin náhledu západního člověka, shrnující období od začátku 
působení křesťanského myšlení v západní Evropě až do autorovy současnosti, čili druhé 
poloviny 20. století. Autor svůj pohled opírá o srovnávací studium historických 
písemných pramenů, stejně jako literárních i hmotných památek, jako je hřbitovní 
architektura. Druhá kniha podává přehled o pojetí smrti v dílech světových filosofů, a 
roli, kterou smrt vůbec v jejich systémech zaujímala. 
178 Karel Jaromír Erben, Kytice. Brno: Doplněk 2001. 
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ve které jsou na jednu stranu údaje dané textem amplifikovány, takže 

vidíme celou řadu konkrétních výjevů jako sražení matky bleskem a 

přípravy na její pohřeb, včetně vlastního pohřbu, na druhou stranu jsou 

však pojaty zcela vnějškově. Lapidárnost Erbenova textu se tu 

transponuje do tříště sice obrazově vytříbených, ale co se týče prosté 

sdělnosti redundantních záběrů, to znamená, že každý vizuální motiv, jako 

pád matky po zasažení bleskem, děti stojící u vystaveného těla matky, či 

nesení matky na márách, je ukázán v několika záběrech, které se většinou 

liší pouze velikostí, a jejichž montážní kombinace působí zcela 

mechanicky. 

Tento princip, to znamená nasnímání scény v několika velikostech záběru 

a případně také z několika úhlů, a střihové spojení těchto záběrů tak, že 

často všechny následně ukazují tentýž úsek dění, je používáno jako hlavní 

výrazový prostředek pro ztvárnění dramatických jevů v převážné části 

tohoto filmu. 179 Dojem nadbytečnosti z opakovaných záběrů téhož, a v 

důsledku i tvůrčí bezradnosti, se tak prolíná celým filmem, tím spíše, že 

podoba záběrů je diktována především formálními měřítky technické 

dokonalosti. Herci jsou tu jen modely v kompozičně dokonalých obrazech, 

zaujímají předepsané pozice a ve tvářích fixují příslušný výraz, což je 

dobře patrné právě v záběru dětí stojících u těla mrtvé matky v KYTICI. 

Toto pojetí je pravým opakem přímočaré expresivity a výrazové přesnosti 

Erbenových balad, ty se v tomto filmu v podstatě často stávají jen 

záminkou k samoúčelné obrazové exibici. Zároveň pozorujeme v 

konkrétním ztvárnění jednotlivých úmrtí opět sklon zobrazovat je ne-li 

179 Extrémní využití tohoto modelu se objevuje při zobrazení fatálního pádu mladé dívky 
do rybníka ve VODNÍKOVI, jenž je ukázán v šesti záběrech všech možných velikostí a 
úhlů, takže celek působí téměř jako instruktáž o možnostech kamerových postupů. 
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přímo jako krásné, tak alespoň zbavené všech skličujících podrobností. To 

je právě i případ zabití matky bleskem z úvodní KYTICE, která se po 

zásahu ladně skácí k zemi, což je evidentně řešení jdoucí proti původnímu 

textu, stejně jako změna smrti mladé dívky ze ŠTĚDRÉHO VEČERA, 

charakterizované slovy "druhá už tři měsíce, v černé zemi hnije", na téměř 

idylické zesnutí staré ženy. 

MRTVÉ TĚLO JAKO ARTEFAKT 

Podobně je možné popsat i další scény, které zde byly probírány, a 

v některých případech je takové pojetí dokonce souhrnně typické pro 

prezentaci určitého druhu úmrtí, jako utopení, kde jsme poukazovali na 

jeho stereotypní ztvárnění prostým potopením se pod hladinu. Příznačný 

dlouhý záběr velkého celku vodní hladiny, do níž se v poklidu noří tělo 

postavy, zároveň v PERNÍKOVÉ VĚŽI celý film uzavírá -je to typ záběru 

usilujícího o završující, meditativní a trochu tesklivý účinek, který je 

v podobné konfiguraci volen i v jiných filmech pro uzavření celého 

příběhu, tentokrát však bez přímé souvislosti se smrtí postavy. 180 

Také u pádu z výšky, patřícím v českých filmech rovněž k velmi často 

voleným příčinám smrti, nalézáme v tomto ohledu jeden příznačný 

společný prvek, kromě jiných typických příznaků, jako je již zmiňované 

vypuštění vlastního momentu skonu, nebo užívání některých standardních 

180 V MINULOSTI přichází František k vodní ploše, zastaví se, pak do ní vstoupí a odplave 
pryč. Stejně jako v PERNÍKOVÉ VĚŽI je celé dění ukázáno v jednom záběru velikosti 
velkého celku a postava stojí také zády ke kameře. Tutéž skladbu pohybů i zabrání 
vidíme také v posledním záběru DĚVČÁTKA, jen Ema nemizí ve vodě, pouze odchází do 
dáli. V MARIANOVI pak Marian k vodě pouze přichází, ale nevstupuje do ní. 
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záběrů, jako detail nohou těsně před pádem, anebo záběr z podhledu na 

postavu stojící ve výšce, což je záběr, který je velmi důležitý i pro 

zobrazení více či méně vážně míněných pokusů o sebevraždu skokem 

z výšky. Tento záběr se obecně vyznačuje nápadnou monumentalitou, 

často i s použitím jízdy kamery umístěné na jeřábu, i když si tu postavy 

někdy jen pohrávají s myšlenkou skočit, nebo jen tak kontemplují hloubku 

pod sebou. 181 Onen společný prvek představuje podoba, v jaké jsou 

ukazována mrtvá těla - a to v celkovém záběru v úplném nadhledu, kde 

tělo v pozici s nenuceně rozhozenými pažemi tvoří svého druhu výtvarně 

poutavý objekt, což je stvrzeno poněkud větší než informativní délkou 

záběru. 

Takový náhled na mrtvé tělo se však neobjevuje jen u mrtvých po pádu 

z výšky, ale nalezneme jej i v PElÍŠCÍCH, kde je mrtvola pošťáka spolu 

s bílými obálkami dopisů prvkem kompozice na hladině rybníka, v JE 

TŘEBA ZABÍT SEKALA, kde je utopená Anežka stylizovaná po vzoru mrtvé 

Ofélie, v KYTICI ve ZLATÉM KOLOVRATU, kde je mrtvola Dorničky 

obklopena jejími usekanými končetinami a spadaným listím, a zejména 

v KRÁLI UBU, kde po skončení bitvy nacházíme zasněžené pole 

v pravidelných rozestupech dekorativně poseté mrtvými vojáky. Všechny 

tyto výjevy jsou stejně jako v předchozím případě snímány v celkovém 

záběru v přímém nadhledu. Doslova jako prvek použitý pro vytvoření 

výtvarné kompozice funguje také mrtvé tělo Jany v OBĚTECH A VRAZÍCH, 

kde je její bratr Mirek, poté co zemřela následkem pádu z žebříku, 

zakomponoval do plastického obrazu, vytvořeného uvnitř šatní skříně 

181 Konkrétně se v takové situaci nachází Tomáš v KAMENNÉM MOSTt, Kytka v ŠEPTEJ, 
Vesna v SAMOTÁŘÍCH, dívka v "24" či Zawinul ve WATERLOO PO ČESKU, a týká se i 
Standových riskantních kousků v JEDNA RUKA NETLESKÁ (2003). 
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k uctívání její památky. Mirkovo tělo po skoku z věže je pak nejen 

zabráno výše zmíněným způsobem, tedy jako artefakt sám o sobě, ale 

postupně se stává, doplněno o deštníky přicházejících lidí a obdélníky 

papíru, na kterých jsou Mirkovy zápisky, součástí téměř abstraktního 

obrazu. V MUSÍME Sl POMÁHAT prochází Čížek městem plným zabitých 

lidí, a způsob, jakým jsou mrtvoly naaranžovány, připomíná víc než cokoliv 

jiného klasický živý obraz, který o válečné apokalypse může vypovídat jen 

velmi symbolicky. 

Je-li mrtvola ztvárněna jako svým způsobem krásný objekt, ještě to 

nabývá na významu ve chvíli, kdy je předvedení mrtvého těla jediným 

znakem úmrtí postavy, což je právě případ Jany a Mirka z filmu OBĚTl A 

VRAZI. Tento způsob zobrazení je poměrně velmi častý, a obvykle se pojí 

s určitým formalizovaným rámcem, jako policejním vyšetřováním, kdy se 

pozornost soustředí spíše na jednotlivé části těla, nebo pohřbem, kdy je 

mrtvola záměrně upravena do úhledné podoby a často pak ukazována i 

v detailu. Co se týče mrtvých těl prezentovaných jako nalezené na místě 

jejich úmrtí, figurují mezi nimi převážně oběti otrávení, o němž jsme se již 

zmiňovali, a často i mrtví následkem oběšení, 182 což je způsob smrti, o 

kterém je referováno také převážně pouze předvedením mrtvého těla. 183 

162 V povídce KARTY JSOU ROZDANÝ ve filmu PRAHA OČIMA vidíme pouze visící nohy 
oběšené manželky, v MtSTEČKU je tělo mrtvého hostinského již v rakvi a o 
podrobnostech se dovídáme z ústního podání. V ŽELARECH je oběšená rodina hajného, 
včetně dítěte, ukázána nejprve v rozostřeném pozadí, a poté ve velkém celku, v šoku 
ze spatření tohoto výjevu Hana zabloudí v lese. 
163 V PElÍŠCÍCH, kde je zobrazen klasický postup oběšení, tedy stoupání na stoličku a 
uvázání oprátky kolem krku, se jedná o neumělý Michalův pokus o sebevraždu, končící 
směšným pádem na zem. 
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Dalším takovým typem smrti, který se v této souvislosti opakuje, 184 je 

úmrtí přirozenou smrtí. V NEJASNÉ ZPRÁVĚ O KONCI SVĚTA je nalezeno 

mrtvé tělo Goranova otce a v CESTĚ Z MĚSTA (2000) babička Markéty, 

oba dva jsou objeveni sedící, otec u stolu a babička v zahradě u stromu, a 

zprvu považováni za živé. V sedě touto smrtí umírá také stará žena v 

KYTICI, v DÍKY ZA KAŽDÉ NOVÉ RÁNO je přirozená smrt zase spojena s 

ulehnutím do trávy, jak u otce, tak jeho bratra, což víme z vyprávění. 

Úmrtí v leže v posteli je zde výjimečné, přirozenost smrti je signalizována 

také podobností pozice zesnulého s pozicí člověka jen tak odpočívajícího v 

přírodě. 

V tomto typu zobrazení přirozené smrti můžeme najít význačné společné 

rysy s výše probíranou scénou smrti Plíhala v ROCE ĎÁBLA, ať už je to 

přírodní prostředí, pozice, ve které ke smrti dochází, anebo klid, s nímž je 

přijímána jak umírajícím, tak jeho okolím. Jak v ROCE ĎÁBLA, tak po 

přirozeném úmrtí následuje pohřeb, který probíhá spíše formálně, v DÍKY 

ZA KAŽDÉ NOVÉ RÁNO a CESTĚ Z MĚST A je dokonce ztvárněn s patrným 

nadhledem. Forma, v jaké je přirozená smrt v těchto filmech předvedena, 

představuje skutečně určitý ideál, tedy smrt, jakou by asi chtěla zemřít 

většina lidí. Není tragédií, naopak musí být přijímána jako součást života, a 

je-li tedy pohřeb jako společenský rituál, který po ní následuje, ukazován s 

určitou ironií, a v případě CESTY Z MĚST A až rozverností, je to sice 

zarážející, ale ne úplně nemístné. Naproti tomu přijmout uvolněný průběh 

pohřbu v ROKU ĎÁBLA, a vůbec nevzrušený postoj pozůstalých k 

Plíhalově smrti, jako adekvátní dané situaci, vyžaduje přece jen nutnost 

příliš velké abstrakce od možností a vztahů, s nimiž je člověk ve středním 

184 Kromě toho se ještě objevují mrtvoly dvou zavražděných kocourů, ukřižovaného v 
PEVNOSTI a uškrceného v DVOJROLI, obě jsou ukázány také v detailním záběru. 
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věku spojen. Je ale možné, že tuto lehkost ve vztahu ke smrti tvůrcům 

umožňuje také fakt, že většina diváků ví, že Plíhal, který tu hraje sám 

sebe, v reálném světě nezemřel. 



S. REAKCE NA SMRT 

POHŘEB 

Pohřeb je obecně v českých filmech velmi častým prvkem, přitom ale 

podoba, v jaké bývá představen, je opět relativně jednotná. Většinou je 

ztvárněn ilustrativně pojatými záběry, zachycujícími klíčové fáze rituálu, 

jako pozůstalé vstávající v lavicích či rakev na katafalku zajíždějící za 

oponu v případě pohřbu v krematoriu, anebo pohřební průvod, sentence 

odříkávané knězem či házení hlíny do hrobu u pohřbu na hřbitově. Tyto 

jakoby povinné záběry jsou někdy střídány s detaily tváří pozůstalých, ale 

jejich reakce tu jsou málokdy individualizované, převládá zdrženlivá 

společenská zádumčivost, u žen pak často pláč, ale rovněž většinou jen 

ve funkci jednoho z kodifikovaných prvků pohřbu. Tato popisnost se 

v některých filmech, jako v HANELE (1 999), KUŘE MELANCHOLIK (1 999) 

či ZPRÁVA O PUTOVÁNÍ STUDENTŮ PETRA A JAKUBA (2000), mění v 

téměř etnografickou studii, což patrně skutečně vychází ze záměru 

tvůrců seznámit diváky s reáliemi relativně exotických prostředí, v nichž 

se tyto filmy odehrávají. 

Obvyklý formální charakter sekvence pohřbu prakticky nikdy není narušen 

ve směru osobněji zabarveného podání, zato je pohřeb několikrát ukázán 

jako svým způsobem směšný jev. Kromě zmíněné CESTY Z MĚSTA, kde 

dochází k až fraškovitým výstupům, například s bláznivým knězem, 

padajícím do hrobové jámy, je takový pohled přítomný také ve filmu 

VÝLET, kde je vážnost pohřbu narušena profánními poznámkami postav, 

vážícími se k faktu, že je místo skutečných pozůstatků jejich otce 
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rozptylován obyčejný popel z popelnice. Zlehčující komentáře zaznívají i 

v KOLJOVI (1 996), filmu odehrávajícím se ze značné části v prostředí 

krematoria, kde jednotlivé pohřby slouží často jako pozadí pro laškování 

violoncellisty Louky s přitažlivou zpěvačkou. 185 Tato nepietnost má však 

své meze a překročení tabu ve vztahu k pohřbu jako vážné události nikdy 

ne ní úplné - v CESTĚ Z MĚST A všechny dehonestující zmatky překlene 

andělský zpěv mladičké zpěvačky, ve VÝLETU je navzdory cynickým 

dialogům celá situace snímána obřadně, jako důstojný akt, tedy také ve 

velkém celku a za použití jeřábu, a v KOLJOVI se humor vztahuje pouze 

na obecné aspekty kremace, a naopak pohřeb Koljovy babičky například 

vůbec ukázán není. 

ÚŘEDNÍ VÝKONY NA MRTVÉM 

Individualizované projevy smutku jsou častější ve scénách jiných 

společensky kodifikovaných manipulací s mrtvým tělem, jež jsou ale 

tentokrát vysloveně technického rázu, jako je policejní ohledání mrtvého, 

odvoz pohřební službou, nebo konfrontace s tělem na patologii. 

Výrazným příkladem je reakce Mariana na smrt mladíka z téhož 

diagnostického ústavu v MARIANOVI, když se slzami v očích asistuje 

nakládání jeho těla do pohřebního vozu, a také ztvárnění situace, kdy ve 

filmu MÁ JE POMSTA Karel v pitevně identifikuje tělo své dcery, ovšem 

zde je pohnutí vyjádřeno oproti předešlému případu konvenčnějším 

185 Také slova písně Hospodin jest můj pastýř, často volené jako smuteční hudba, 
dostávají v této souvislosti lechtivý význam, jako například text "a prut Tvůj, a hůl Tvá, 
toť mne potěšuje", zpívaný Klárou ve chvíli, kdy jí Louka smyčce zvedá zezadu sukni. 
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způsobem, to znamená detailem Karlovy strnule smutné tváře. I tyto 

scény spojují určité typické postupy, například při záběrech z pitevny je 

vždy kladen důraz na technické vybavení a formální přístup personálu, při 

nakládání mrtvého je zase obvyklý záběr v celku, k němuž se přidružují 

detailní záběry podrobností jako zavření víka rakve či zipu pytle, případně 

zaklapnutí dveří auta. Záběr je velmi často snímán tak, že osoby 

manipulující s tělem odcházejí směrem od kamery k autu, což se vztahuje 

k postavě pozorujícího, který se právě v tomto typu scény často 

vyskytuje. 

KONFRONTACE S TlLEM MRTVÉHO 

Ke konfrontaci se zemřelým samozřejmě mnohdy dochází i mimo 

institucionalizovaný rámec, ať už přímo v návaznosti na úmrtí, u něhož 

jsou jiné postavy přítomny, nebo v souvislosti s nalezením mrtvého těla. I 

v tomto případě pak bývají zdůrazňovány ritualizované úkony, které se na 

mrtvém obvykle provádějí, jako zatlačení očí, či přetažení plachty přes 

hlavu zemřelého, jimž je často věnován detailní záběr. Toto pojetí je sice 

typické především pro filmy odehrávající se ve vesnickém prostředí v době 

více či méně vzdálené od současnosti, jako je ZAPOMENUTÉ SVĚTLO, 186 

NEJASNÁ ZPRÁVA O KONCI SVĚTA nebo ŽELARY, objevuje se ale například 

i v KANÁRSKÉ SPOJCE. V daných scénách, kterých je v rámci některých z 

těchto filmů několik, pak reakce pozůstalého nezřídka spočívá právě jen v 

186 Zde tyto úkony provádí na zemřelé Marjánce farář, hlavní postava filmu, a jsou tu 
jednak rozšířeny o další prvky církevního rituálu jako je sepnutí rukou na hrudi, ale 
zároveň mají i význam čistě lidského dotyku, jímž se farář loučí s platonicky milovanou 
ženou. 
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provedení těchto úkonů, doplněném případně o detail jeho pohnuté tváře, 

kromě NEJASNÉ ZPRÁVY O KONCI SVĚTA, kde je většina úmrtí 

doprovázena delším výjevem zobrazujícím zoufalství nejbližších. Jindy je 

pohnutí pozůstalých vyjádřeno pomocí méně kodifikovaných gest, ale 

jejich počínání má rovněž rysy symbolického jednání, jako v PRAMENI 

ŽIVOTA, kde zatímco otec smeká čepici, Grétka vyleje vodu, kterou nesla 

umírající matce a odstraní z potoka vodní mlýnek, nebo v KRÁLI UBU, kde 

je žal transponován v divadelně pojaté pózy a deklamace. 

Spontánní reakce lidí přihlížejících úmrtí člověka pak nalezneme pouze v 

několika filmech, jako je FONT ÁNA PRE ZUZANU 2, kde plačící přátelé s 

něžností objímají mamu Kami, která jim právě zemřela v náručí, v MUSÍME 

Sl POMÁHAT, kde se žena zoufale rozeštká po zastřelení jejího pejska a v 

PERNÍKOVÉ VĚŽI, obsahující velmi dlouhou sekvenci až hysterické reakce 

Radka, který je v šoku ze zastřelení jeho přítelkyně Nikoly. Způsob, jakým 

Radek manipuluje s tělem Nikoly v zoufalé snaze ji oživit, připomíná 

obdobnou situaci z filmu KNOFlÍKÁŘI, kde se o totéž snažil rocker s tělem 

partnerky zabité při autonehodě, ale tentokrát s emocemi utlumenými 

šokem. Způsob, jakým je Radkovo počínání ztvárněno, nenapomáhá 

možnosti vcítit se do jeho vnitřního stavu, je ukazováno v jakoby 

objektivizujícím odstupu, to znamená z podstatné části v celku a velkém 

celku. 187 

187 Výjev je podložen nikoliv očekávatelným lyrickým, nýbrž výrazně dramatickým 
hudebním motivem, Radkův stav je konejšivě komentován kamarádem Kubou, který byl 
rovněž přítomen celému průběhu, nadto prakticky není ukázána Nikolina tvář, takže 
dívčino tělo funguje jako manipulovaný objekt, přičemž totéž platí i pro scénu v 
KNOFlÍKÁŘÍCH. 



Záměrně tlumené jsou i reakce Hany na úmrtí Jozy v ŽELARECH, 188 a to 

přesto, že jde o ústřední milostnou dvojici filmu, tentokrát se tak ale děje 

zejména pomocí hereckého projevu představitelky Hany. V jejím podání 

pak vyznívá sice jako lítost nad úmrtím blízkého člověka, ale nikoliv jako 

hluboký smutek, který bychom v podobné souvislosti se samozřejmostí 

očekávali. Toto řešení vyplývá ze zásadního posunu, který tvůrci ve filmu 

oproti knižní předloze učinili, jímž je dřívější rozhodnutí Hany odejít po 

skončení války zpět do města - Hana je tedy v okamžiku, kdy Joza umírá, 

již vnitřně oddělená od prostředí, s nímž je Joza spjat, a jeho smrt tak pro 

ni není tolik drásavá.189 Zvláštní typ reakce pak představuje způsob, jakým 

vnímá Japonka ve WATERLOO PO ČESKU smrt zločince, který ji a jejího 

manžela držel jako rukojmí. K jeho zabití je totiž jako paralela přidána 

porážka prasete, jež je zjevně asociací, vztahující se k Japončinu hledisku, 

a také záběr, ukazující Japonku jako Pannu Marii a mladého zločince jako 

Ježíše podle známého vzoru Piety, což je v rámci soudobého českého 

filmu zkratka neobvyklá jak svým obsahem, tak svou lapidární, i když 

trochu bizarní symboličností. 190 

Pokud jde o situaci, kdy postava reaguje na nečekaný nález mrtvoly, její 

projevy jsou pak zdaleka nejvzrušenější ze všech zatím probíraných 

případů. V OBĚTECH A VRAZÍCH Mirek sestřino nalezené tělo objímá a 

188 Hana ihned poté, co zaznamená Jozovu smrt, začne potlačovat pláč a pokračuje za 
účastné pozornosti ostatních žen v pomoci raněným. Následně přichází k mrtvému 
Jozovi, hladí jej po tváři, rozpláče s, pak jen vydechne a dívá se na něj, což je ukazováno 
převážně v polodetailních záběrech. 
189 V knize Hana oproti svému původnímu plánu a založení našla v Jozovi životního 
partnera a po jeho smrti se naopak rozhodla v kraji zůstat. Její reakce na Jozovu smrt je 
podbně jako ve filmu velmi zdrženlivá, ale pouze navenek, hloubku citu zde právě 
dokazuje věrnost až za hrob, kterou Hana svým dalším životem Jozovi prokázala. 
Květa Legátová, Jozova Hanule. Praha: Paseka 2002. 
190 Je tak pojmenován implicitní vztah, který si Japonka ke zločinci utvořila, totiž 
mateřské pouto, které je určitou náhradou za vztah k povrchnímu a sobeckému synovi. 
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hladí, a v pláči se k ní přivine v leže na podlaze, a téměř identicky pak svůj 

smutek vyjadřuje Yvetta po nálezu zavražděného kocoura v DVOJROLI. 

Nález mrtvoly kocoura vyvolá silné emoce i u Evalda v PEVNOSTI, který je 

v šoku a žalostně křičí kocourovo jméno. Expresívní křik vzbuzuje i smrt 

staré ženy v KYTICI v baladě ŠTĚDRÝ VEČER, dvě mladé dívky zde 

v panice běží a volají: "Proboha, rakev! Černý kříž!", neboť tyto symboly 

právě uviděly v díře vysekané v ledu. Tato smrt má jednoznačně 

nejemotivnější dopad v rámci celého tohoto filmu, což je při vědomí 

vyhrocené tragičnosti ostatních úmrtí v podstatě nevysvětlitelný jev, 

pokud bychom neuvažovali vysloveně o chybě inscenátorů, kteří si 

neuvědomili dosah daný změnou smrti mladé dívky na smrt staré ženy. Ke 

hlubokému otřesu, který je ale více šokem než bolestí a soucitem, dojde 

u Hany v ŽELARECH po spatření oběšené rodiny a u dívky v "24", poté, 

co objevila mrtvé tělo svého hostitele. V KANÁRKOVI již Viktor smutek a 

šok z nálezu Mikyho těla vyjadřuje pouze výrazem tváře, ukázané 

v delším detailním záběru, přičemž je patrná hercova snaha o autentické 

ztvárnění psychického stavu postavy. 

SMUTEK 

Pojmeme-li tuto oblast šířeji jako reakci na úmrtí jiné osoby mimo zatím 

probírané konstelace, objeví se další pestrá skupina projevů. Svého druhu 

standardem je v této situaci pláč, ten zde ale není tak častý, jak bychom 

snad očekávali. Mimořádná scéna tohoto typu se objevuje v ŽILETKÁCH, 

v epizodě pojednávající o smutku Andreje, jeho matky a babičky po smrti 

otce, a je ztvárněna jednoduchými prostředky - ženy se objímají, naříkají a 
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pláčou, a Andreji, který to pozoruje, začnou pomalu také téct slzy, které 

se nesnaží zadržet. Co se týče hloubky a autentičnosti prožitku, který 

scéna zprostředkovává, je v daném období v českém filmu ojedinělá, 

přesto, anebo právě proto, že jediné, o co usiluje, je citlivé herecké 

ztvárnění. O autentičnost projevu je usilováno také v proslulé scéně 

Koljova volání mrtvé babičce v KOLJOVI, jenomže zde dojemnost výjevu 

spočívá právě jen v pozorování evidentně reálného smutku dítěte. 191 

lva Janžurová, která v ŽILETKÁCH hrála roli matky, s osobním nasazením 

tentokrát ve směru výrazné expresivity pojala i ztvárnění scény ve 

VÝLETU, kde matka na pohřbu své tchýně po rozhovoru s farářem 

dostane hysterický záchvat smíchu. Sledujeme tu celý dlouhý průběh 

tohoto nezvyklého počínání, a i když to není přímá reakce na úmrtí, jde 

nicméně o výrazné gesto proti obecnému pojetí takzvaně smutečných 

scén, avšak gesto ve svém provedení dosti křečovité a neadekvátní 

vzhledem k charakteru podnětu, jenž je vyvolal. 192 V určitém smyslu 

podobně expresívní a excentrický čin v souvislosti s úmrtím blízkého 

člověka se odehrává také ve filmech DÍKY ZA KAŽDÉ NOVÉ RÁNO, kde 

otec po nálezu parte svého přítele rozdupe batoh plný ovoce a SAMOTÁŘI 

(2000), kde po smrti matky do té doby zdánlivě bezcitný Robert rozbije 

baseballovou pálkou čelní sklo svého drahého auta. Ale zatímco první 

výjev je koncipován jako sice groteskní, ale vyjadřující upřímný a silný 

191 Výraznější užití pláče ve vztahu k prožívanému smutku ze smrti blízkého člověka dále 
představuje do té doby zcela racionální sestra Fany, pláčící nad společnými fotografiemi 
ve filmu FANY, bodrý Sysel plačící nad kresbou zemřelého Tamtama v TMAVOMODRÉM 
SVt.Tt či společný pláč Jany, otce a rodinného přítele nad sebevraždou Tomáše v ÚTtKU 
DO BUDÍNA. 
192 Film pojednává o cestě celé rodiny na Slovensko, aby splnila přání zemřelého otce být 
pohřben v rodném kraji. Během cesty se přihodilo mnoho drobných i větších nehod a 
nedorozumění mezi členy rodiny. Babička, která na cestě zemřela, si pak přála být 
naopak pochovaná v Česku, což je důvod matčina přepjatého smíchu. 



zármutek, neboť je tu zdůrazněna délka, urputnost a důslednost otcova 

dupání, druhý se ve svém pojetí orientuje spíše podle vizuální atraktivnosti 

dění, takže produkuje záběry typu detail předního skla z pozice řidiče ve 

zpomaleném modu, ve chvíli kdy se tříští sklo pod první dopadající ránou. 

Tyto projevy opět můžeme chápat jako symbolické jednání, u nějž se pak 

ve větší či menší míře daří vyznačit jeho spontánnost. O spontánnost 

nebo alespoň neotřelost usilují i scény vyjadřující smutek po zemřelém 

blízkém člověku v JÍZDĚ, PElÍŠCÍCH, "24" a DĚVČÁTKU (2002), což jsou 

všechno filmy, kde ztrátu utrpěli mladí lidé, kteří svůj žal nejspíše nebudou 

chtít projevovat konvenčním způsobem. Ostatně tyto filmy, snad 

s výjimkou PElÍŠKŮ, jsou často také výslovně orientovány na mladé 

publikum, s jehož životním pocitem patrně usilují rezonovat, s čímž 

pravidelně souvisí i snaha o originalitu vyjádření. Pak je možná s podivem, 

že ve všech těchto filmech postavy vyjadřují svůj smutek stejným 

způsobem, a to zahalením se do oblečení po zemřelém - Radek v JÍZDĚ si 

přes hlavu přetáhne Anino tričko, Jindřiška v PElÍŠCÍCH se tiskne 

k šatům své matky a potom si vleze do šatní skříně, dívka v "24" se 

zahalí do Martinovy košile a Ema v DĚVČÁTKU se tulí k matčině botě. 

Děje se tak vždy v jednom dlouhém záběru, působícím díky pohybům 

kamery193 či tempu, v jakém postava daný úkon činí, dosti obřadně, tím 

spíše, že je vždy doprovázen výrazným hudebním motivem. Zejména 

v PElÍŠCÍCH je shoda rytmu hudby a pohybů postavy velmi nápadná, až 

výjev působí jako by postava byla hudbou skutečně vedena. Také předem 

193 V JÍZDt je kamera umístěna na kapotě auta před předním sklem, takže snímá hlavy 
obou mužů jedoucích v autě. Je tak využíván hypnotický rytmus, v němž auto projíždí 
po zvlněné silnici. V PELÍŠCÍCH kamera pomaličku najíždí z celku na polodetail, v "24" 
naopak odjíždí z celku na velký celek, v němž setrvává. V DĚVČÁTKU se pak rovněž 
velikost zabrání mění z celku na polodetail, tentokrát ale pomocí jízdy kamery, která 
postavu obkružuje. 
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vyznačená dráha pohledu kamery předurčuje jednání herce, jehož projev 

tu pak nese zřetelné rysy inscenovanosti. V dalších třech filmech smutek 

nachází výraz přímo ve hmatatelném symbolu, jímž je pietní zátiší či 

prostor, v podstatě oltář či svatyně připomínající drahou zesnulou bytost, 

což je výrazný prvek filmu LEA, a najdeme jej rovněž v OBĚTECH A 

VRAZÍCH a PERNÍKOVÉ VĚŽI. 194 

Shrneme-li výše probrané případy, lze konstatovat poměrně silnou 

tendenci vyjadřovat zármutek ze skonu člověka formalizovaným 

způsobem, více či méně vycházejícím ze společensky kodifikovaných 

vzorů smutečního chování, a standardním znakem osobní účasti je tu pak 

tvář se zarmouceným výrazem, snímaná v detailním záběru v mírně delším 

trvání, než jaké je nezbytné pro prostou informaci. Pakliže postava sděluje 

svůj žal živelněji, děje se tak pozoruhodně často v souvislosti s úmrtím 

zvířete, ovšem může jít i o partnera či přítele. V tom případě však pojetí 

scény inklinuje k vytvoření určitého odstupu od předváděného dění a 

divácké vcítění tak není podporováno. Jednou z možností, jak takový 

odstup vytvořit, je zaměřit se na vnější vizuální atraktivnost určitých 

aspektů situace, což je přístup, který je příznačný i pro onen první typ 

řešení - fotogeničnost míst jako je krematorium či hřbitov je patrně 

natolik přitažlivá, že jsou do nemála filmů zařazovány scény pohřbů, 

jejichž účel tkví prakticky jen v ukázání tohoto prostředí, případně se na 

jeho pozadí celé odehrávají. Ve sledovaném období se objevuje jen několik 

scén, ve kterých je charakter reakce postavy dán snahou zprostředkovat 

194 Ve filmu LEA je to oltář Leiny matky v zemljance, kam pro ni Lea nosí básně a dopisy, 
a který se později stane i památkou na ni, uctívanou jejím manželem. V OBĚTECH A 
VRAZÍCH je to už zmíněný pietní artefakt v šatní skříni a v PERNÍKOVÉ VĚŽI poněkud 
střízlivější nástěnka, kde Kuba vyvěsil Věrčiny fotografie a další památky na ni. Ve všech 
těchto filmech však ustavení památníku předchází i další projevy smutku postavy - v LEE 
manžel pláče a zapálí velký oheň, v PERNÍKOVÉ VĚŽI Kuba pláče a zvrací. 

1~R 



niterný bolestný stav člověka zasaženého smrtí bližního, a z nich jsou 

v tomto smyslu patrně nejsilnější ty z filmů ŽILETKY a NEJASNÁ ZPRÁVA 

O KONCI SVĚT A. Tyto scény jsou postavené čistě na hereckém projevu, 

který kamera pouze zaznamenává, a tedy na rozdíl od jiných případů 

nediktuje situaci svůj čas, vycházející třeba z komplikované choreografie 

jejích pohybů. 

POHLED UMÍRAJÍC[HO 

Způsob zobrazení ve všech zde probíraných případech vycházel 

z vnějšího popisu dané události, a jeho funkce obvykle nezahrnuje víc, 

než jen informaci o vlastním faktu úmrtí a jeho průběhu. Je-li obraz 

stylizovaný, či subjektivně zabarvený, děje se tak v kontextu pohledu jiné 

postavy na ono dění, což je mnohdy potvrzováno i výslovným 

upozorněním na pozorující postavu v samostatných záběrech. Nebo jej 

potom lze chápat přímo jako pohled tvůrců, tedy interpretaci toho, jaká 

smrt vlastně je. 

Ve sledovaném období nalezneme jen několik filmů, v nichž zpodobení 

smrti alespoň z části vychází také z pohledu, nebo spíše prožitku 

umírajícího, přitom to prakticky nikdy není pouze pomocí prostého 

ztotožnění jeho pohledu s pohledem kamery, 195 ale skrze opisné až 

symbolické vyjádření. Jeho konkrétní podoba je pak různorodá, a také 

jeho délka sahá od jednoho krátkého záběru až k rozvinuté sekvenci 

195 Výše jsme uvedli několik případů zařazení záběru formovaného subjektivním 
hlediskem umírajícího, bylo však již poukázáno na jejich ukončení ještě před 

předpokládaným okamžikem úmrtí. 



záběrů. Jednu z vizuálních konstant představuje světlo, a ve dvou 

případech pak právě obraz, jejž tvoří pouze bílé světlo, moment smrti 

symbolizuje, a to při Leině smrti ve filmu LEA a také u smrti matky 

v DĚVČÁTKU. 196 V obou případech je také v sekvenci záběrů, která 

tomuto bodu předchází, užívána subjektivní kamera sugerující pohled 

postavy a rovněž opakující se detaily její tváře, přičemž je snímání místy 

vedeno ve zpomaleném modu. Z podobných prvků je složen i úsek 

ukazující poslední předsmrtné chvíle herce Norbachera v NUDĚ V BRNĚ 

(2003), jen jsou do něj ještě vřazeny záběry jeho manželky expresívně 

destruující narozeninový dort, a samotný okamžik skonu je tu méně jasně 

vytyčen, nicméně souvisí se záběrem světel probleskujících ve tmě. 197 

Světlo v souvislosti s příchodem smrti figuruje i při Lojzíkově skonu ve 

filmu KUŘE MELANCHOLIK, kde záře rozlévající se po pokoji oznamuje 

příchod zemřelé matky, a její dialog s Lojzíkem na pozadí detailů jejich 

tváří je pak vlastním zpodobením jeho smrti. 198 Podobné vysloveně 

symbolické situace, opět představené v jednom či dvou záběrech, 

najdeme ještě v dalších filmech, 199 naproti tomu ve filmu ELIŠKA MÁ RÁDA 

196 V LEE tento záběr doprovází Lein hlas, recituje útržek své básně v němčině, v 
DĚVČÁTKU náraz auta do těla matky, ale záměrně nepřirozeně tlumený. 
197 Mezi smrtí matky v DĚVČÁTKU a Norbachera v NUDĚ V BRNĚ najdeme kromě toho 
ještě další neobvyklé shody, počínaje zvukem, který je v DĚVČÁTKU ztlumený a v NUDĚ 
V BRNĚ úplně nepřítomný, a konče podobností charakteru jejich smrti. Nejen, že oba 
umírají po sražení autem, když kráčí sami nocí pod vlivem alkoholu či drog, ale k této 
smrti jsou v obou případech určitým způsobem předurčeni, matka v DĚVČÁTKU svou již 
vzpomínanou "méněcenností" a Norbacherova smrt je dokonce výslovně annoncována 
vypravěčem - ke smrti pak oba kráčí jak ovce na porážku. 
198 Poté navazuje scéna nanebevstoupení matky s Lojzíkem v náručí, viz předchozí 
kapitolu. 
199 V NEJASNÉ ZPRÁVĚ O KONCI SVĚTA je smrt malého Míši personifikována v postavě 
vlka, univerzálního symbolu smrti pro tento film, v RYCHLÝCH POHYBECH OČÍ navazuje na 
záběry Poppyho pádu z vysoké budovy, obraz ukazující jeho dopad - na rozdíl od 
předchozího úseku je tu ale nahý a noří se pod vodní hladinu. 
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DIVOČINU je smrt Marčéla vyjádřena celou sekvencí záběrů, ukazujících 

jeho přechod do jiné dimenze. Jednotlivé záběry jsou většinou velmi 

krátké, a zprvu se jedná o detaily tváří blízkých i jen letmo známých lidí, 

potom vidíme Marčéla plout v letecké výstroji prostorem tak, že se střídají 

záběry Marčélovy blažené tváře s jeho subjektivním pohledem, který 

nakonec ústí do silného světla. Navazuje několik záběrů z dřívější části 

filmu, které ilustrovaly Eliščino vyprávění o posmrtném životě. 200 Ten je tu 

líčen jako poněkud neurčitý a infantilní, ale veskrze příjemný prostor, plný 

důvěrně známých předmětů a zákoutí,z01 a v této podobě představuje 

nejrozvinutější znázornění onoho světa v soudobém českém filmu. Pokud 

Marčélo směřuje po smrti do světa, který je takto útěšný, hravý a 

domestikovaný, není divu, že to přijímá s potěšením, i když umírá ve 

středním věku a přetrhává tím nemálo intenzívních vztahů. Navíc stavba 

příběhu zde nabízí i dosti pravděpodobnou variantu, že Marčélova smrt je 

pouze fiktivní a tvoří součást natáčeného filmu. Nacházíme tu tedy tresť 

motivů, které jsou obecně ve sledovaném období používány při zobrazení 

smrti, která je tak jako obvykle úhledná, rychlá, bezbolestná - a také ne 

docela definitivní. 

200 Eliška vypráví: "No to víte, kdo nevěří v posmrtný život, tak si pak hnije dole v 
plesnivý rakvi. Ale kdo na něj věří, tak letí nebeským raketoplánem ze startovacího 
letiště, a ta dušička pak ve vesmíru čeká, no buáto na novej život, nebo když už ji to 
nebaví, když je nabažená, tak si může lítat až do nekonečna." "A jak vypadá takový 
nekonečno, to je jako na konci vesmíru?" "Hmm, konec vesmíru, to je nepředstavitelně 
velká pláň, která je zahalená do prosvětlený růžový mlhy, a po ní chodí lidi známí, 
příbuzní, a ti, co jsi v životě kolem sebe potkávala." 
201 V sekvenci Marčélovy smrti jsou použity výtvarně stylizované záběry sportovního 
letiště, a také hraček snímaných v podobné konfiguraci, jako předtím stroje na letišti. 
Obraz posmstného života podle Eliščina líčení sestával opět z detailů tváří různých 
postav, dále pak onoho letiště a hřbitova, kde je na hrobech lákavě naaranžováno jídlo. 
Těmito prostředími prochází malá Johanka a potkává mimo neznámých lidí, a také faunů 
a víl, rovněž Marčéla sedícího na stromě v oné letecké výstroji. 
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ZÁVĚR 

V předcházejících kapitolách této práce jsme probrali tři nejvýraznější 

aspekty zapojení motivu smrti do struktury filmů sledovaného oddobí 

1993 - 2003, aniž bychom usilovali o úplnost a systematičnost pojednání 

všech možných podob, ve kterých se tu smrt jako fenomén objevila. 

Podstatné bylo poukázat na dominantní tendence v pojetí tohoto motivu, 

které pak byly pojmenovány jako smrt rodičů, smrt jako relativní jev a 

dále přístup, kdy je smrt zobrazena jako svým způsobem krásná. Každá z 

těchto forem zahrnuje rozdílnou oblast jevů, zabývá se jinou úrovní 

daného díla, a i když společně představují tři hlavní rysy příznačné pro 

toto období, a mají mezi sebou často styčné plochy v podobě některých 

opakovaně zmiňovaných filmů, nebyla mezi nimi doposud vyznačena 

bezprostřední vzájemná souvislost. Zde se pokusíme určitý vztah najít, 

respektive porovnat skutečnosti, na které svou povahou odkazují. 

Pokud shrneme pozorování související se ztvárněním smrti, dospějeme 

k jednoznačnému závěru - jsou-li umírání a smrt do filmu zařazeny, 

podoba jejich zobrazení je do značné míry konstantní. To, co všechna ta 

na pohled rozdílná úmrtí spojuje, je především rychlost jejich průběhu, to 

znamená, že moment skonu nebývá příliš vzdálen od začátku působení 

jeho příčiny. Z toho vyplývá, že prakticky nenastává fáze předsmrtné 

agónie, anebo je její prezentace v hereckém podání dosti zredukována. 

Dále je typické, že vlastní okamžik úmrtí ve většině případů není ukázán 

zřetelně, nebo je jeho zpodobení přímo vypuštěno, přičemž způsoby, jak 

se vyhnout přímému zobrazení smrti jsou velmi různorodé. Viděli jsme 
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řešení, kde byly zařazovány jen některé fáze umírání, předcházející, či 

následná, případně bylo bráněno přímému pohledu na dokonání postavy 

prostředky mizanscény anebo montáže. Příznačná je také nejistota, zda 

jsme byli svědky skonu postavy, či nikoliv. Na úrovni jednotlivých druhů 

smrti jsme mohli pozorovat značný počet společných rysů v jejich 

zpodobení, až bylo v některých případech možné popsat dokonce typické 

schéma, v jakém jsou podávány. To se paradoxně týká zejména velmi 

častých příčin smrti, jako je zastřelení, zranění bodnou či sečnou braní, 

náhlá smrt anebo autonehoda. Jednotlivé druhy smrti také spojuje model 

fyzického projevu během umírání, který je obvykle možné popsat, jako 

více či méně pozvolný pád. 

Dalším významným jevem v těchto sekvencích je užívání převážně 

krátkých záběrů, respektive takových, jejichž délka by se dala označit za 

čistě instrumentální. Záběry obvykle trvají jen po dobu, která je nutná 

k prosté identifikaci toho, co je v nich předváděno, a někdy jsou dokonce 

i kratší. Pouze při ukázání mrtvého těla se doba zabrání mírně prodlužuje, 

což má funkci důrazu, ale většinou nikoliv mementa, také proto, že 

zemřelý je v tomto záběru často obrácen zády ke kameře. Na druhou 

stranu se v kontextu scén týkajících se smrti objevují také nápadně 

dlouhé záběry, výrazné i pro použitý způsob snímání. V tom případě pak 

lze objekt zobrazení popsat jako vizuálně působivý, až v klasickém 

smyslu slova krásný, ačkoliv vlastně v důsledku představuje smrt či 

mrtvolu. V této souvislosti lze připomenout například scénu samovznícení 

z ROKU ĎÁBLA (2002) nebo pádů letadel z TMAVOMODRÉHO SVĚTA 

(2001 ), stejně jako většinu úmrtních scén z filmu KYTICE (2000), ale 

obdobných výjevů nalezneme ve sledovaných filmech velké množství. 

S daným pojetím také rezonuje sekvence z filmu JÍZDA (1994), ukazující 
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riskantní experiment s jízdou se zamčeným zapalováním, která je 

prezentována jako velmi vzrušující a uvolněná. Když jsou na konci filmu 

ukázány tragické následky nehody, při níž zemřela Aňa se svým přítelem, 

víme, že se tak stalo při podobném adrenalinovém zážitku, a jejich smrt 

tedy byla v podstatě příjemná a rychlá. 

Ukázat smrt jako svého druhu krásný jev lze za předpokladu, že průvodní 

tělesné příznaky jsou připomenuty jen v minimální míře, což je také ve 

sledovaných českých filmech obvyklé. Snaha zobrazit reálný průběh 

umírání tu v podstatě vůbec přítomná není, ve většině případů totiž buď 

zobrazení od fyziologických projevů abstrahuje, anebo postava dokonává 

mimo záběr. Pokud se ale odkazy na tělesnost smrti přece jen objevují, a 

obvykle jsou potom zastoupeny drastickými detaily zranění, patří umírající 

postavy nezřídka k opovrhovaným společenským skupinám, jako jsou 

narkomané či zločinci. A je-li naturalismus zobrazení extrémní, zpravidla se 

v zápětí odhalí, že dané úmrtí bylo v určitém smyslu fiktivní. Některé 

filmy však obsahují záběry skutečně mrtvých těl, což se kromě uvedených 

případů pro potřeby filmu usmrcených zvířat, týká vložených archívních 

dokumentárních materiálů. 202 Jejich možná až nebezpečnou působivost 

ilustruje scéna z filmu ZPRÁVA O PUTOV ÁNÍ STUDENTŮ PETRA A JAKUBA 

(2000) přibližující hysterii a šok, který u diváků vyvolá krátký film složený 

z drastických záběrů mrzačení a zabíjení lidí i zvířat. 203 Těžko říci, zda 

202 Většinou jejich přítomnost slouží k uvedení fiktivního příběhu do reálného 
historického kontextu, jako ve filmech JMÉNO KÓDU: RUBÍN ( 1996), CESTA PUSTÝM 
LESEM (1997) nebo KNOFlÍKÁŘI (1997), kde vážnost, kterou přináší, je záměrným 
kontrastem s lehkým tónem v zobrazení předcházejících dějů. Nemalou roli zde ale 
hraje také samotná vizuální působivost atomového "hřibu". 
203 Podobný postup zvolila autorka tohoto filmu Drahomíra Vihanová i ve filmu PEVNOST 
( 1994 ), kde kromě skutečných mrtvol zvířat zařadila i televizní záběry drastické 
autonehody. Důvodem je patrně to, že tyto záběry do filmu vnášejí určité povědomí o 
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máme tento výjev brát doslova coby přesvědčivý doklad toho, že 

realistické zpodobení smrti, byť za účelem upozornění na bezpráví, jako 

to udělala postava v tomto filmu, je pro běžného diváka nesnesitelné. 

Popsané dominantní jevy dohromady tvoří soustavu propojených faktů, 

protože je-li smrt ukázána jako rychlá a ne výslovně bolestivá, může být 

zároveň představena i jako v podstatě krásná - a s tím je spojena i 

podoba smutku v daných filmech, neboť za takových podmínek se 

vlastně ani nelze příliš pozastavovat nad tím, že u pozůstalých úmrtí 

nevzbuzuje hlubší zármutek. Smutek po zemřelém je tak vyjadřován buď 

v intencích konvencionalizovaných projevů truchlení, anebo i méně 

obvyklým, ale i v tomto případě symbolickým jednáním, zatímco 

spontánní vyjádření žalu vyznívá často jako přehnané či jinak 

nestandardní. 204 

Toto pojetí možná vychází z vlastního názoru tvůrců na smrt, možná je 

jeho záměrem naplnit hypotetickou všeobecnou vůli vidět smrt, musí-li to 

být, právě v této přitažlivé bezbolestné podobě. S těmito závěry 

zajímavým způsobem rezonuje pozorování, které ve své knize o 

thanatologii uvedla Helena Haškovcová - týká se jejího zážitku z 

holandského televizního dokumentu SMRT NA POŽÁOÁNÍ ( 1994 ), který 

pojednává o aktivní eutanázii provedené na těžce nemocném muži 

středního věku: "Kamera zabírá tvář pacienta a zesílený zvuk 

dokumentuje postupnou zástavu dechu. ,To je tedy konec. To je dobře, 

brutalitě, kterou si skrze smt hlavní postavy následně spojíme s totalitním režimem, 
který ji způsobil. 
204 Srov. film CESTA PEKLEM, kde hlavní postava Petr drží smutek za svého zemřelého 
synka. Uzavřel se před světem a nekomunikuje. Psycholožka říká jeho šéfovi Šimonovi: 
"Víte, on se pořád utápí ve smutku, ale my ho v tom nemůžeme podporovat. Musíme 
udělat něco zásadního, aby se z té letargie dostal." Vymyslí pak spolu plán, že jak Petra 
dostat zpět do života. Jeden z jeho kolegů kaskadérů bude předstírat, že se bojí těžké 
scény a poprosí Petra, aby ji vzal za něj, což se stane a Petr je tím zachráněn. 
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že?!. .. Neuměla jsem si to představit, byla to krásná smrt ve spánku. Tak, 

jak si to přál. A přál si to.' Po těchto slovech manželka odchází vedle do 

pokoje plakat a vykouřit cigaretu ... Celý dokument působí ,civilně', smrt se 

zdá být ,krásná', lehká a bezbolestná. "205 Autorka, která má rozsáhlé 

osobní zkušenosti s umírajícími a je také uznávanou odbornicí v oboru 

paliativní medicíny, přitom upozorňuje na zjevnou rozrušenost nemocného 

ve chvílích, kdy explicitně stvrzoval svůj souhlas s provedením eutanázie, 

aniž by ve filmu byla tato skutečnost reflektována, a také kritizuje fakt, 

že zde nedostali prostor k vyjádření lidé z okolí umírajícího, především 

jeho děti. Tento film je pro ni příkladem zjednodušující prezentace 

eutanázie jako "dobrodiní lidstva" a podle jejího názoru takto 

bezproblémová podoba "dobré smrti" vždy implikuje určitou formu 

manipulace. 206 Podobné hodnocení je možné vyslovit i nad podobou smrti 

ve sledovaných českých filmech - i zde se dospívá k výslednému 

útěšnému obrazu skrze patrnou redukci, ať už jde o potlačování obecných 

tělesných příznaků umírání, či snahu o určité formální ovládnutí a tlumení 

projevů smutku. 

Předvedení smrti jako svým způsobem krásného jevu není jedinou cestou 

jak ji ztvárnit coby emocionálně přijatelný a někdy až přitažlivý jev. Vždyť 

vedle obav z vlastního průběhu umírání, tedy z případné mučivé 

bolestivosti, nebo možná jen nevábnosti jeho tělesných projevů, je to 

zejména smrt sama jako úplný a konečný zánik individua, co může 

vyvolávat poměrně nepříjemné pocity, a někdy i nahánět strach. 

205 Helena Haškovcová, Thanatologie. Nauka o umírání a smrti. Praha: Galén 2000. 
206 Kapitola, která o tomto tématu pojenává, se jmenuje Glorifikace eutanázie -
Haškovcová přitom není odpůrkyní eutanázie v jakékoliv podobě, ale varuje před 
zjednodušujícím pohledem na ni. Podle jejích zkušeností panuje nízká informovanost o 
možnostech paliativní medicíny a v obecném povědomí pak přežívá představa volby mezi 
nesnesitelnými bolestmi a milosrdnou euthanázií. 
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Zpodobení smrti v audiovizuálním díle, díky jeho mimetickému charakteru 

a tím i značné schopnosti vyvolávat efekt reálnosti,Z07 může při sledování 

jejího znázornění velmi silně navodit prožitek úzkosti ze smrti. Chápeme-li 

zde tak obvyklé zobrazení smrti coby rychlého, více méně bezbolestného 

a někdy i docela půvabného jevu jako odpověď na obavy z její skutečné, 

tedy ne vždy příjemné podoby, můžeme jiný častý případ, kdy bylo ve 

sledovaných filmech určité úmrtí vzápětí zpochybněno ve své 

definitivnosti, považovat za projev tendence ke zmírňování potenciálně 

traumatizujícího působení absolutnosti a neodvratnosti smrti. 

Viděli jsme zde několik typů řešení, přičemž zpochybnění či popření smrti 

tu bylo nezřídka vysvětleno racionálním způsobem, jako například u tzv. 

domnělé smrti, která byla poměrně běžným typem zápletky používané 

v probíraných filmech. V těchto případech, a hlavně v oněch dalších, 

jako byla smrt v představě, personifikované vzpomínky na mrtvé, nebo 

smrt jako součást fikčního útvaru, jsme však mohli pozorovat dosti 

brutální formy zobrazení smrti, jedny z nejotevřenějších co do míry 

ukázaného násilí v daném období. Zdá se pak možné, že následné 

vysvětlení, ubezpečující že se jednalo jen o fiktivní smrt, slouží vlastně 

jako určité alibi, dovolující uplatnit v souvislosti se smrtí jinak patrně 

nepřijatelný naturalismus. 

Objevují se ale také filmy, v nichž relativizace smrti coby absolutního 

konce života vychází přímo z předpokladu určité formy zásvětní 

existence, která je implikována už v konstrukci daného zobrazovaného 

světa. Podoba posmrtného života, pokud bychom ji z těchto filmů chtěli 

rekonstruovat, je dosti mlhavá, jeho hlavními projevy je posmrtné zjevení 

207 Patrice Pavis, Divadelní slovník. Praha: Divadelní ústav 2003. 
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zemřelých postav, nebo šířeji jejich schopnost komunikovat či se jinak 

aktivně projevovat. Nabízí-li se přece jen pohled na reálie "onoho světa", 

jedná se buď o dosti abstraktní, jakoby "vyprázdněný" prostor, nebo 

naopak prostor domestikovaný, plný důvěrně známých věcí, většinou však 

v zásadě pozorujeme kombinaci obou těchto modelů. 208 Tento neurčitý 

charakter zásvětí, na jednu stranu vágní, na druhou úzce osobní, stejně 

jako podobně ambivalentní projevy zjevujících se "duchů", zvláštním 

způsobem vyrovnaných až netečných, ale také soustředěných především 

na omezenou sféru svých původních zájmů, 209 se v hlavních obrysech 

shoduje s výkladem o vztahu hnutí New Age ke smrti, jak jej ve svém 

článku Le New Age et Ia mort podala Marie-Jeanne Ferreux.210 Ferreux 

pokládá u lidí hlásících se k New Age za významný rys klidný až 

rezervovaný postoj ke smrti, vyplývající z všeobecně sdíleného 

předpokladu dalšího života po smrti. Přitom jeho podoba není nijak blíže 

specifikovaná, natož kodifikovaná, naopak je velmi různorodá, což souvisí 

s vlastní postatou hnutí New Age, deklarujícího svobodu jednotlivce a 

možnost jeho osobitého sebevyjádření. Další život zemřelého tedy může 

být stejně tak reinkarnací do nového pozemského života, jako zásvětní 

existencí v určité formě ráje, jehož představa vychází z individuálních 

preferencí každého jednotlivého člověka. 

Konkrétně karmické chápání povahy lidského života má i svůj vnější projev 

v podobě praktiky regrese do minulých životů, kterou může v podstatě 

každý pod vedením instruktora neboli "guru" osobně zakusit. Tato 

208 Srov. například POSTEL (1998) nebo ELIŠKA MÁ RÁDA DIVOČINU (1999). 
209 Srov. například KNOFLÍKÁŘI (1997) a dále filmy, v nichž se objevují tzv. posmrtná 
zjevení, viz Kapitola ll. 
210 Marie-Jeane Ferreux, Le New Age et Ia mort. ln: Claude Javeau (ed.), Revue de 
/'institut de sociologie, 1999/1-4. Bruxelles: Université libre de Bruxelles 2002. 
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technika, považovaná většinovou populací za typický projev patřící do 

oblasti magie, paranormálních jevů či rovnou šarlatánství, nevzbuzuje u 

frekventantů podobných kurzů žádné mimořádné pocity. Sestup do svých 

předchozích životů vnímají jako něco možná exkluzívního, ale ne jakkoliv 

šokujícího, spíše samozřejmého. Tento postoj se vztahuje i na smrt 

obecně, ať vlastní nebo lidí v jejich okolí, předpokládá se s jistotou určitý 

typ dalšího života, který je dost možná mnohem lepší, než byl ten 

stávající. Připomeneme-li si reakce "přeživších" postav v českých filmech 

na zjevení těch zemřelých, můžeme konstatovat v mnoha ohledech 

příbuzný postoj. Rovněž se chovají jakoby zasvěceně, bez zmatku či 

zneklidnění přijímají jak samotnou přítomnost mrtvého, tak jeho projevy -

ve vyrovnanosti a bezproblémovosti jeho chování mu bez otázek 

sekundují. 

Důvod pro takové pojetí smrti lze možná lépe pochopit v závislosti na 

současném faktickém statu quo týkajícím se smrti v naší společnosti. 

Představíme-li si reálnou podobu nejběžnějšího typu umírání 

v současnosti, je to v podstatě anonymní smrt v nemocnici, v prostředí 

plném lékařské techniky, ale bez lidského kontaktu a tradičních rituálů 

rozloučení. Umírání je dnes "medicínsky komplikovaný, psychologicky 

traumatizující a sociálně řečeno osamocený proces. "211 Další rozšířenou 

podobou, v níž smrt žije v povědomí běžného člověka jsou záběry 

televizního zpravodajství, předvádějící mrtvá těla obětí násilných činů, 

válek nebo dopravních nehod. Co se týče pohledu na smrt se zřetelem na 

možnost pokračování existence po fyzickém zániku jedince, v oficiálním 

diskurzu, zejména vědeckém, naprosto převažuje skepse a kategorické 

211 Helena Haškovcová, Umírání a smrt jako etický problém. ln: Krásná smrt? : sborník ze 
semináře konaného 7. a 8. listopadu 1997 v Praze. Praha : JOB Publishing 1999. 



odmítání představy posmrtného života.212 Pochopitelnou reakcí na takto 

frustrující dispozitiv je pak stejně tak představa eliminace ponižujících 

okolností dnešního způsobu umírání pomocí eutanázie, jako víra v určitou 

přitažlivou formu posmrtného života. 213 

Philippe Aries přístup rozšířený v druhé polovině 20. století nazývá 

převrácená smrt, 214 čímž označuje tendenci k potlačovaní všech znaků 

odkazujících ke smrtelnosti člověka a skličující pomíjivosti jeho tělesné 

schránky. Jako příznačný projev uvádí například průběh pohřbu, zejména 

v USA, který odmítá smuteční atmosféru, čemuž odpovídá i samotná 

podoba nebožtíka, stylizovaného do podoby zdravě vypadajícího spícího 

člověka. Ještě podstatnějším znakem je potlačování smutku a truchlení, 

které málokdy nabírá viditelnou dlouhodobější formu. K těmto 

symptomům lze lehce najít paralely v příznačných rysech ztvárnění 

motivu smrti v českých filmech, jako je rychlá smrt bez utrpení, mrtvola 

upravená do esteticky libé podoby, povrchní smutek a případně i odkaz 

k další zásvětní existenci zemřelého. 

Takový náhled na smrt, do značné míry společný sledované skupině filmů i 

určitým vlivným duchovním či společenským proudům, však pomíjí 

základní vlastnost smrti a také utrpení - je to skutečnost, která dává 

lidskému životu hloubku, jen skrze vztah ke smrti lze hodnotit jeho průběh 

a plně si uvědomit, čím vlastně jsme. Tento rozměr smrti, spolu s mnoha 

212 Georg Scherer, Smrt jako filosofický problém. Kostelní Vydří: Karmelitánské 
nakladatelství 2005. 
213 Odilo Ivan Štampach, Smrt v současném náboženském myšlení. ln: Krásná smrt? 
: sborník ze semináře konaného 7. a 8. listopadu 7 997 v Praze. Praha : JOB Publishing 
1999. Uvádí zde pět typických přístupů mimokřesťanských duchovních směrů: 1. 
důstojná rezignace (taoismus), 2. kult života, zdraví a síly {pohanství), 3. psychoterapie 
na místě duchovní péče (New Age), 4. nový spiritualismus, 5. koloběh života. 
214 Philippe Aries, Dějiny smrti. I. -ll. Praha: Argo 2000. 
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dalšími konotacemi, včetně prostého reálného ztvárnění procesu umírání, 

se však ve zkoumaných filmech téměř nevyskytuje - zdá se, že se na 

ideové úrovni více či méně vědomě orientují na nové západní duchovní 

směry typu New Age, které sice vycházejí z principů východních 

náboženství, ale přetavují je do formy odpovídající konzumní a 

individualistické povaze současné společnosti. To především znamená, že 

jsou vylučovány mnohdy trýznivé okolnosti smrti, tělesné i psychické, 

které jsou ještě přítomné například ve vlivném textu Tibetská kniha o 

životě a smrti.215 Pro ilustraci, krajní formu pojetí smrti jako čehosi pouze 

pozitivního představují nauky některých náboženských sekt, líčící ji jako 

bránu k vyšší formě existence, přístupnou prostřednictvím hromadné 

sebevraždy.216 

Co se týče dalšího typického motivu sledovaného období, fenoménu 

zemřelého rodiče, ztvárnění jeho smrti se nevymyká z popisovaných 

trendů zobrazení, čili je opět ukázána jako rychlá až náhlá, neprovázená 

většinou žádnými naturalistickými podrobnostmi, případně je zpodobení 

vlastního úmrtí vynecháno. Na rovině přesahu pozemské existence je pak 

zdůrazňováno spojení mezi rodičem a pozůstalým dítětem, až do typu 

konstelace, kdy vliv rodiče, i když ne přímo artikulovaný, přivede dítě k 

nápodobě jeho tragického osudu. Tento typ vztahu mezi živými 

postavami a "záhrobím" lze však spíše než v jiných případech 

pravděpodobné touze po relativizaci konečnosti lidské existence, přičíst 

silné závislosti na rodičích, kdy se dítě bez jejich přítomnosti stává natolik 

bezprizorným, že se mu nedaří konstruktivním způsobem existovat ve 

215 Sogjal-rimpočhe, Tibetská kniha o životě a smrti. Praha : Argo, 2005. 
216 Takovými případy jsou sebevraždy členů sekty Svatyně lidu v roce 1978, nebo Řádu 
chrámu slunce v roce 1 994. 
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světě. A možná tento důraz vyplývá i z prostého faktu, že smrt rodiče, 

jako jedno z mála v reálném životě zakusitelných úmrtí, zanechává tak 

silný dojem, že se stává jedním z dominantních prvků zde probíraných 

filmů. 

Pokud bychom usilovali o určité zobecnění zjištěných přístupů, sdílených 

širokou skupinou filmů ve sledovaném období, na charakter těchto filmů 

celkově, jistě by se úvahy odvíjely právě od nápadné stereotypnosti, 

vycházející ze stále dalších opětovných užití téhož modelu na všech 

zkoumaných úrovních. Určitá vnitřní podobnost v pojetí smrti v dílech 

jednoho časového období sama o sobě není ničím závadným, naopak je 

zajímavým svědectvím o atmosféře doby, jak to dokazuje například vliv 

existenciálního chápání lidského života na filmy 60. let.217 Zarážející je 

však především podobnost nejen charakteru smrti, ale i její konkrétní 

realizace v daných filmech v období po roce 1 993. 

Zrekapitulujeme-li míru výskytu jednotlivých užití určitého pojednání 

motivu smrti, jako bylo posmrtné zjevení, nebo zemřelý rodič, lze 

konstatovat jejich zvýšené užití zejména kolem roku 2000. Jako by tento 

rok byl vrcholem, ke kterému spěly tendence předchozích let, a v 

následujícím období se pak přetavovaly do nových forem téhož typu. 

Například film KYTICE (2000) pak v sobě koncentruje všechny probírané 

dominantní podoby motivu smrti daného období - fatální propojení mezi 

rodičem a dítětem, scénu posmrtného zjevení i představení smrti jako 

relativně půvabného jevu. Podobnou kumulaci najdeme i v dalších filmech 

natočených na přelomu tisíciletí, namátkou ELIŠKA MÁ RÁDA DIVOČINU 

(1 999), KUŘE MELANCHOLIK (1 999), ANDĚL EXIT (2000), ENE BENE 

217 Jiří Salvet, Motiv smrtí v českém filmu devadesátých let. Diplomová práce, Brno: 
ústav divadelní a filmové vědy, FF MU 1999. 
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(2000), MUSÍME Sl POMÁHAT (2000), OBĚTl A VRAZI (2000), CABRIOLET 

(2001 ), "24" (2001) nebo TMAVOMODRÝ SVĚT (2001 ), které všechny 

ve výrazné podobě obsahují alespoň dva z oněch příznačných prvků. Ty 

jsou pak přítomné také v ROKU ĎÁBLA (2002), ale zde už jsou dá se říci 

integrované, na první pohled nepříliš nápadné, například další přežití po 

fyzickém zániku jedince se v podstatě automaticky předpokládá, a je jen 

zběžně potvrzeno objevením se několika anonymních duchů během 

koncertu, stejně jako se s ním bez zvláštního vysvětlování operuje v řeči 

jednotlivých postav. 

V samotném základu této práce stojí myšlenka, že pojednání tak 

závažného motivu, jako je smrt, spojeného s tolika významnými 

souvislosti, včetně toho nejosobnějšího plánu každého člověka, bude mít 

poměrně značnou schopnost vypovídat o myšlenkové i obecně tvůrčí 

kapacitě sledovaných filmů. Ze závěrů předešlých zkoumání vyplývá, že 

je-li smrt ve filmu přítomná, je ztvárněna podle několika stále se 

opakujících vzorů, a to až v podobě konkrétních schémat jejího zobrazení, 

přičemž charakterem svého znázornění, koncentrovaně vystiženém v 

časté figuře pádu ve spojitosti se smrtí, odkazuje k pohledu na smrt coby 

nenásilného a možná i příjemného jevu, který není ani pro okolí příliš 

rozrušující, a který navíc možná ani neznamená definitivní zánik individua. 

I když je tento postoj možné vysvětlit jako reakci na odpudivost reálného 

průběhu umírání zejména v současné době, nelze nevidět, že je takové 

vylíčení smrti možné jen při vynechání či potlačení mnohých podstatných 

okolností. Právo na takovou redukci jistě nelze tvůrcům upírat, pokud se 

ale jedná o masivní společnou tendenci, která ani není v jednotlivých 

filmech nijak reflektována, zdá se, že určitou omezenost a sklon k 

pohodlnému zjednodušování můžeme danému období přiřknout jako 



obecnou vlastnost. Co se týče motivu zemřelého rodiče, vlastně jej také 

můžeme interpretovat jako projev úzkého obzoru těchto filmů, 

soustředěných zde jen na nejbližší okruh lidí, v němž právě tyto události 

mají největší význam. V roce 2000 proběhla kulminace tohoto pojetí 

smrti, v následujících letech začalo docházet k dalším modifikací, jejichž 

konečný směr zatím není patrný - a můžeme se jen dohadovat, o jakém 

myšlenkovém milieu bude další desetiletí českého filmu vypovídat. 
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FILMOGRAFIE 

1993 
FONT ÁNA PRE ZUZANU 2 (Dušan Rapoš) 
HELIMADOE (Jaromil Jireš) 
JEDNA KOČKA ZA DRUHOU (František Filip) 
KANÁRSKÁ SPOJKA (Ivo Trajkov) 
KONEC BÁSNÍKŮ V ČECHÁCH (Dušan Klein) 
KRVAVÝ ROMÁN (Jaroslav Brabec) 
NAHOTA NA PRODEJ (Vít Olmer) 
SVATBA UPÍRŮ (Jaroslav Soukup) 
ŠAKAlÍ LÉTA (Jan Hřebejk) 
ZÁHADA HLAVOLAMU (Petr Kotek) 

1994 
AKUMULÁTOR 1 (Jan Svěrák) 
AMERIKA (Vladimír Michálek) 
ANDĚLSKÉ OČl (Dušan Klein) 
DÍKY ZA KAŽDÉ NOVÉ RÁNO (Milan Šteindler) 
HOTÝLEK V SRDCI EVROPY (Milan Růžička) 
HRAD Z PÍSKU (Zuzana Zemanová) 
JEŠTĚ VĚTŠÍ BLBEC NEŽ JSME DOUFALI (Vít Olmer) 
JÍZDA (Jan Svěrák) 
PEVNOST (Drahomíra Vihanová) 
ŘÁD (Petr Hvižď) 
SATURNIN (Jan Věrčák) 
VEKSLÁK ANEB ZLATÉ ČASY (Jan Prokop) 
ŽILETKY (Zdeněk Tyc) 
ŽIVOT A NEOBYČEJNÁ DOBRODRUŽSTVÍ VOJÁKA IVANA ČONKINA (Jiří 
Menzel) 

1995 
BYL JEDNOU JEDEN POLDA (Jaroslav Soukup) 
CESTA PEKLEM (Martin Hollý) 
DIVOKÉ PIVO (Milan Muchna) 
FANY (Karel Kachyňa) 
GOLET V ÚDOLí (Zeno Dostál) 
HOŘKÉ LÉTO (Bartoň, Trávníčková) 
INDIÁNSKÉ LÉTO (Saša Gedeon) 
JAK CHUTNÁ SMRT (Milan Cieslar) 
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MÁ JE POMSTA (Lordan Zafranovič) 
PLAYGIRLS 1 (Vít Olmer) 
PLAYGIRLS 2 (Vít Olmer) 
POSLEDNÍ PŘESUN (Kryštof Hanzlík) 
PŘÍLIŠ HLUČNÁ SAMOTA {Věra Caisová) 
UČITEL TANCE (Jaromil Jireš) 
V ERBU LVICE (Ludvík Ráža) 
VÁLKA BAREV (Filip Renč) 

1996 
... ANI SMRT NEBERE! (Miroslav Salajka) 
CEREMONIÁŘ (Jiří Věrčák) 
HOLČIČKY NA ŽIVOT A NA SMRT (Jaroslav Brabec) 
JMÉNO KÓDU: RUBÍN (Jan Němec) 
KAMENNÝ MOST (Tomáš Vorel) 
KOLJA (Jan Svěrák) 
KRÁL UBU {František A. Brabec) 
KRÁVA (Karel Kachyňa) 
MALOSTRANSKÉ HUMORESKY {Zdeněk Gawlik, Jan Pecha, Jaromír 
MARIAN (Petr Václav) 
MLADÍ MUŽI POZNÁ VAJÍ SVĚT (Radim Špaček) 
MŇÁGA - HAPPY END (Petr Zelenka) 
ŠEPTEJ (David Ondříček) 
UŽ (Zdeněk Tyc) 
ZAPOMENUTÉ SVĚTLO (Vladimír Michálek) 

1997 
AKÁTY BÍLÉ (Bohdan Sláma) 
BÁJEČNÁ LÉTA POD PSA (Petr Nikolaev) 
BUMERANG (Hynek Bočan) 
BYL JEDNOU JEDEN POLDA ll - MAJOR MAISNER OPĚT ZASAHUJE! 
(Jaroslav Soukup) 
CESTA PUSTÝM LESEM (Ivan Vojnár) 
DO NEBÍČKA (Kryštof Hanzlík) 
HRANICE STÍNU (Martin Muller) 
KNOFlÍKÁŘI (Petr Zelenka) 
KONTO SEPARATO (Dušan Klein) 
LEA {Ivan Fíla) 
MANRAGORA (Wiktor Grodecki) 
NEJASNÁ ZPRÁVA O KONCI SVĚTA (Juraj Jakubisko) 
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PASSAGE (Juraj Herz) 
VÝCHOVA DÍVEK V ČECHÁCH (Petr Koliha) 
ZDIVOČELÁ ZEMĚ (Hynek Bočan) 
ZVIDITELNĚNÍ (Rodrigo Morales) 

1998 
CO CHYTNEŠ V ŽITĚ (Roman Vávra) 
ČAS DLUHŮ (Irena Pavlásková) 
JE TŘEBA ZABÍT SEKALA (Vladimír Michálek) 
MINULOST (Ivo Trajkov) 
MRTVEJ BROUK (Pavel Marek) 
PASTl, PASTl, PASTIČKY (Věra Chytilová) 
POSTEL (Oskar Reif) 
RYCHLÉ POHYBY OČÍ (Radim Špaček) 
STŮJ, NEBO SE NETREFÍM! (Jiří Chlumský) 

1999 
AGÁTA (Dan Krameš) 
BYL JEDNOU JEDEN POLDA lil - MAJOR MAISNER A T ANČÍCÍ DRAK! 
(Jaroslav Soukup) 
DVOJROLE (Jaromil Jireš) 
ELIŠKA MÁ RÁDA DIVOČINU (Otakáro Schmidt) 
FONTÁNA PRE ZUZANU 3 (Dušan Rapoš) 
HANELE (Karel Kachyňa) 
KANÁREK (Viktor Tauš) 
KUŘE MELANCHOLIK (Jaroslav Brabec) 
NÁVRAT IDIOTA (Saša Gedeon) 
NÁVRAT ZTRACENÉHO RÁJE (Vojtěch Jasný) 
NEBÁT SE A NAKRÁST (František Filip) 
PANSTVÍ (Kenneth Berris) 
PELÍŠKY (Jan Hřebejk) 
PRAHA OČIMA (Vladimír Michálek, Michaela Pavlátová, Martin Šulík, 
Artemio Benki) 
VŠICHNI MOJI BLÍZCÍ (Matej Mináč) 

2000 
ANDĚL EXIT (Vladimír Michálek) 
CESTA Z MĚSTA (Tomáš Vorel) 
ENE BENE (Alice Nellis) 
HURÁ NA MEDVĚDA (Dana Vávrová) 
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KYTICE (František A. Brabec) 
MUSÍME Sl POMÁHAT (Jan Hřebejk) 
OBĚTl A VRAZI (Andrea Sedláčková) 
POČETÍ MÉHO MLADŠÍHO BRATRA (Vladimír Drha) 
PRAMEN ŽIVOTA (Milan Cieslar) 
SAMOTÁŘI (David Ondříček) 
ZAČÁTEK SVĚTA (Vladimír Drha, Dan Svátek, Pavel Melounek) 
ZPRÁVA O PUTOVÁNÍ STUDENTŮ PETRA A JAKUBA (Drahomíra Vihanová) 

2001 
BABÍ LÉTO (Vladimír Michálek) 
CABRIOLET (Marcel Bystroň) 
"24" (David Beránek) 
DIVOKÉ VČELY (Bohdan Sláma) 
JAK UKRÁST DAGMARU (Jaroslav Soukup) 
KRUH (Věra Šimková-Plívová) 
PARALELNÍ SVĚTY (Petr Václav) 
PODZIMNÍ NÁVRAT (George Agathonikiadis) 
REBELOVÉ (Filip Renč) 
TMAVOMODRÝ SVĚT (Jan Svěrák) 
VYHNÁNÍ Z RÁJE (Věra Chytilová) 

2002 
ANDĚLSKÁ TVÁŘ (Zdeněk Troška) 
ARCHA PRO VOJTU (Monika Elšíková) 
BRAK (Karel Spěváček) 
DĚVČÁTKO (Ben Tuček) 
LÁSKA SHORA (Petr Marek) 
MUSÍM TĚ SVÉST (Andrea Sedláčková) 
PERNÍKOVÁ VĚŽ (Milan Šteindler) 
RADHOŠŤ (Bohdan Sláma, Pavel Gobi, Tomáš Doruška) 
ROK ĎÁBLA (Petr Zelenka) 
SMRADI (Zdeněk Tyc) 
ÚNOS DOMŮ (Ivan Pokorný) 
VÝLET (Alice Nellis) 
WATERLOO PO ČESKU (Vít Olmer) 
ZATRACENÍ (Dan Svátek) 

2003 
JEDNA RUKA NETLESKÁ (David Ondříček) 
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KAMEŇÁK (Zdeněk Troška) 
KRYSAŘ (František A. Brabec) 
LESNÍ CHODCI (Ivan Vojnár) 
MĚSTEČKO (Jan Kraus) 
NEVĚRNÉ HRY (Michaela Pavlátová) 
NOČNÍ HOVORY S MATKOU (Jan Němec) 
NUDA V BRNĚ (Vladimír Morávek) 
PUPENDO (Jan Hřebejk) 
ÚTĚK DO BUDÍNA (Miloslav Luther) 
ŽELARY (Ondřej Trojan) 



CJTOVANÉ FILMY 

Akumulátor (Jan Svěrák, 1994 ), Americká krása (American Beauty; Sam 
Mendes, 1999), Anděl Exit (Vladimír Michálek, 2000), Andělská tvář 
(Zdeněk Troška, 2002), ... Ani smrt nebere! (Miroslav Salajka, 1996), Babí 
léto (Vladimír Michálek, 2001 ), Báječná léta pod psa (Petr Nikolaev, 
1997), Brak (Karek Spěváček, 2002), Cabriolet (Marcel Bystroň, 2001 ), 
Ceremoniář (Jiří Věrčák, 1996), Cesta peklem (Martin Hollý, 1995), Cesta 
pustým lesem (Ivan Vojnár, 1997), Cesta z města (Tomáš Vorel, 2000), 
Co chytneš v žitě (Roman Vávra, 1998), čas dluhů (Irena Pavlásková, 
1998), Démanty noci (Jan Němec, 1966), Děvčátko (Ben Tuček, 2002), 
"24" (David Beránek, 2001 ), Díky za každé nové ráno (Milan Šteindler, 
1994 ), Divoké pivo (Milan Muchna, 1995), Divoké včely (Bohdan Sláma, 
2001 ), Do nebíčka (Kryštof Hanzlík, 1996), Dvojrole (Jaromil Jireš, 
1999), Eliška má ráda divočinu (Otakáro Schmidt, 1999), Ene bene (Alice 
Nellis, 2000), Fany (Karel Kachyňa, 1 995), Fontána pre Zuzanu 2 (Dušan 
Rapoš, 1993), Hanele (Karel Kachyňa, 1999), Holčičky na život a na smrt 
(Jaroslav Brabec, 1996), Hranice stínu (Martin Muller, 1 997), Indiánské 
léto (Saša Gedeon, 1995), Jak chutná smrt (Milan Cieslar, 1995), Jedna 
ruka netleská (David Ondříček, 2003 ), Je třeba zabít Sekala (Vladimír 
Michálek, 1998), Jízda (Jan Svěrák, 1994), Jméno kódu: Rubín (Jan 
Němec, 1996), Kamenný most (Tomáš Vorel, 1996), Kanárek (Viktor 
Tauš, 1999), Kanárská spojka (Ivo Trajkov, 1993), Kdo mě má rád, 
pojede vlakem (Ceux qui m'aiment prendront le train; Patrice Chereau, 
1998), Knoflíkáři (Petr Zelenka, 1997), Kočár do Vídně (Karel Kachyňa, 
1966), Kolja (Jan Svěrák, 1996), Král Ubu (František A. Brabec, 1996), 
Kruh (Věra Šimková-Plívová, 2001 ), Krvavý román (Jaroslav Brabec, 
1993), Krysař (František A. Brabec, 2003 ), Kuře melancholik (Jaroslav 
Brabec, 1999), Kytice (František A. Brabec, 2000), Láska shora (Petr 
Marek, 2002), Lea (Ivan Fíla, 1997), Lekce Faust (Jan Švankmajer, 
1993), Má je pomsta (Lordan Zafranovič, 1995), Mandragora (Wiktor 
Grodecki, 1997), Marian (Petr Václav, 1996), Marketa Lazarová (František 
Vláčil, 1967), Městečko (Jan Kraus, 2003), Mladí muži poznávají svět 
(Radim Špaček, 1 996), Mrtvej brouk (Pavel Marek, 1 998), Musíme si 
pomáhat (Jan Hřebejk, 2000), Musím tě svést (Andrea Sedláčková, 
2002), Nahota na prodej (Vít Olmer, 1993), Návrat idiota (Saša Gedeon, 
1999), Návrat ztraceného ráje (Vojtěch Jasný, 1999), Nebát se a nakrást 
(František Filip, 1999), Nebeští jezdci (Jindřich Polák, 1 968), Nejasná 
zpráva o konci světa (Juraj Jakubisko, 1997), Nevěrné hry (Michaela 
Pavlátová, 2003), Ničeho nelituji (Teodora Remundová, 2003), Noční 
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hovory s matkou (Jan Němec, 2003), Nuda v Brně (Vladimír Morávek, 
2003 ), Obecná škola (Jan Svěrák, 1991 ), Oběti a vrazi (Andrea 
Sedláčková, 2000), Obchod na korze (Ján Kadár a Elmar Klos, 1965), 
Ostře sledované vlaky (Jiří Menzel, 1966), Paralelní světy (Petr Václav, 
2001 ), Passage (Juraj Herz, 1997), Pelíšky (Jan Hřebejk, 1999), 
Perníková věž (Milan šteindler, 2002), Pevnost (Drahomíra Vihanová, 
1994), Početí mého mladšího bratra (Vladimír Drha, 2000), Podzimní 
návrat (George Agathonikiadis, 2001), Postel (Oskar Reif, 1998), Praha 
očima (Vladimír Michálek, Michaela Pavlátová, Martin Šulík, Artemio Benki, 
1999), Pramen života (Milan Cieslar, 2000), Příliš hlučná samota (Věra 
Caisová, 1995), Psycho (Psycho; Alfred Hitchcock, 1960), Pupendo (Jan 
Hřebejk, 2003 ), Rebelové (Filip Renč, 2001 ), Rok clábla (Petr Zelenka, 
2002), Rychlé pohyby očí (Radim Špaček, 1998), Řád (Petr Hvižď, 1994), 
Samotáři (David Ondříček, 2000), Sedmá pečeť (Det sjunde inseglet; 
lngmar Bergman, 1957), Smradi (Zdeněk Tyc, 2002), Smrt na požádání 
(Death on Request, Maarten Nederhorst, 1994), Stůj, nebo se netrefím 
(Jiří Chlumský, 1998), Sunset Boulevard (Sunset Boulevard; Billy Wilder, 
1950), Svatba upírů (Jaroslav Soukup, 1993), Šakalí léta (Jan Hřebejk, 
1993), Šeptej (David Ondříček, 1996), Tmavomodrý svět (Jan Svěrák, 
2001 ), Útěk do Budína (Miloslav Luther, 2003), Únos domů (Ivan 
Pokorný, 2002), UŽ (Zdeněk Tyc, 1996), Válka barev (Filip Renč, 1995), 
Vekslák aneb Staré zlaté časy (Jan Prokop, 1994 ), Vinnetou (Winnetou -
1. Teil; Harald Reinl, 1963), Všichni dobří rodáci (Vojtěch Jasný, 1968), 
Vyhnání z ráje (Věra Chytilová, 2001), Výchova dívek v Čechách (Petr 
Nikolaev, 1997), Výlet (Alice Nellis, 2002), Waterloo po česku (Vít 
Olmer, 2002), Začátek světa (Vladimír Drha, Pavel Melounek, Dan Svátek, 
2000), Zapomenuté světlo (Vladimír Michálek, 1996), Zatracení (Dan 
Svátek, 2002), Zběhové a poutníci (Zbehové a pútníci; Juraj Jakubisko, 
1968), Zpráva o putování studentů Petra a Jakuba (Drahomíra Vihanová, 
2000), Že/ary (Ondřej Trojan, 2003), Žiletky (Zdeněk Tyc, 1994). 
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