
Univerzita Karlova 

 

 

Filozofická fakulta 

 

 

Katedra filmových studií 

 

 

Bakalářská práce 

 
 

Ondřej Nuslauer 

 

 

Už zase skáču přes kaluže 

 Film Karla Kachyni v žánrovém diskurzu filmů s dětskou tematikou  

 

Jumping Over Puddles Again  

A film by Karel Kachyna in the genre discourse with the children´s thematic 

 

 

 

 

 

  

Praha 2017    Vedoucí práce: doc. PhDr. Stanislava Přádná 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 

Velké poděkování patří vedoucí mé práce doc. PhDr. Stanislavě Přádné za všechny rady, 

investovaný čas a pomoc, kterou mi poskytla. Poděkování též patří Janě Zajíčkové a Archivu 

Barrandov Studio, a. s. za poskytnutí veškerých potřebných materiálů a nebývale laskavý 

přístup. Děkuji též Ivě Procházkové a Marcele Pittermannové za ochotu a nadšení pří 

poskytování podstatných cenných informací. Na závěr bych rád poděkoval všem lidem z 

Katedry filmových studií za přátelskou atmosféru a nápady či drobné poznámky týkající se 

tématu mé práce.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení: 

Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně, výhradně s použitím 

citovaných pramenů, literatury a dalších odborných zdrojů a že tato práce nebyla využita v 

rámci jiného vysokoškolského studia či k získání jiného titulu. 

 

 

V Praze, dne 10. srpna 2017              ………………………….. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova  

Už zase skáču přes kaluže, Jan Procházka, Karel Kachyňa, normalizace, dětská tematika, 

adaptace  

 

 

 

 

 

Key words 

Jumping Over Puddles Again, Jan Prochazka, Karel Kachyna, normalization, childhood 

topic, adaptation    

 

  



 

Abstrakt 

Tato práce se věnuje dětskému filmu Už zase skáču přes kaluže. Cílem práce bude odkrytí 

produkčního zázemí a posléze estetiky samotného díla. V historické rešerši budu vycházet 

z archivních pramenů, dobových periodik a orální historie, metodologicky se budu opírat o 

teorie filmové adaptace. Při rozboru uvedeného filmu budu vycházet z kontextu 

československých filmů s dětskou tematikou a zaměřím se na celkovou tvorbu dvojice 

Procházka – Kachyňa, která se promítla i do zvoleného filmu Už zase skáču přes kaluže.  

 

 

 

 

Abstract 

This work is dedicated to the children’s film Jumping Over Puddles Again. The aim of this 

study is to reveal the production background and further the aesthetics of the film itself. 

Projection of history will be based on archival sources, relevant periodic articles and oral 

history. Furthermore, theory of adaptation as a methodological aspect will be used to reveal 

the film‘s aesthetics. Accounting the range of films based on children themes, the result 

should be a more in-depth disclosure of the Prochazka – Kachyna tandem concept and a 

contextualisation of the film examined.  
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1 Úvod 

Záměrem této bakalářské práce je soustředění na filmové dílo Už zase skáču přes 

kaluže (1970) režiséra Karla Kachyni a komplexní rozkrytí jeho geneze v oblasti produkční 

i umělecké.  

     Dobou svého vzniku stojí film na pomezí 60. a 70. let minulého století, tedy na 

přelomu relativní tvůrčí svobody a nástupu tvrdé normalizace. Pomyslná linie dělící dvě 

zcela odlišné etapy československé kinematografie bude rozhodujícím výzkumným 

parametrem. Primární budou dvě hlediska – produkční historie a estetika uměleckého díla.  

     Bakalářská práce bude rozdělena do tří základních kapitol. První z nich má 

prezentovat historický kontext na začátku normalizace. V roce 1969, kdy docházelo v 

Československu k tzv. konsolidaci společenských poměrů,1 byl v rámci stranických čistek 

v centru pozornosti jeden z hlavních iniciátorů pražského jara a vlivný politický aktivista 

Jan Procházka, scenárista filmu Už zase skáču přes kaluže. Během disciplinárního řízení byl 

nucen odstoupit z funkce vedoucího dramaturga, což byl jeden ze zásadních momentů, které 

měly určující dopad na konec jeho tvůrčí kariéry. Scénář k filmu Už zase skáču přes kaluže 

spadal do kategorie tzv. „pokrytých“ látek, jako autor byl oficiálně uváděn Ota Hofman. 

V první kapitole se zaměřím podrobněji na tuto historickou etapu, kdy se umělecká tvorba 

dostala pod přísný ideologický diktát.  

      Druhá kapitola bude věnována průběhu realizační praxe v přípravném stadiu a 

při natáčení filmu. Žánrově je Procházkův a Kachyňův film Už zase skáču přes kaluže určen 

dětskému divákovi. Ve Filmovém studiu Barrandov (FSB) se Hofmanova dramaturgická 

skupina dětského filmu (ve které snímek Už zase skáču přes kaluže vznikal) jevila jako 

„úniková“ oblast, protože si navzdory ideologickému nátlaku na kinematografický průmysl 

dokázala udržet tvůrčí autonomii. Zajímá mě tedy atmosféra během realizace díla 

s přihlédnutím k fungování výrobního štábu, který stanul na hranici mezi obvyklou 

studiovou praxí a konsolidací FSB, kterou ohrožovaly kádrové čistky zaměstnanců. Samotný 

filmový štáb bude pro druhou kapitolu rovněž stěžejní: pokusím se především odkrýt 

jednotlivé vlivy tvůrčích pracovníků na rodící se filmové dílo. Pro tyto účely mi poslouží 

                                                 
1 Bedřich Marjánko: Období normalizace od dubnového pléna 1969 k XIV. sjezdu v roce 1971. vyšlo nedat. 

cit. 3. 5. 2017. Dostupný na www: <http://www.totalita.cz/norm/norm_01.php> 
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studie Iana Macdonalda Screenwriting Poetics and The Screen Idea2 jako teoretický základ 

k uvedené problematice.  

     Třetí kapitola se bude zabývat zkoumáním hranice mezi knižní předlohou a jejím 

filmovým ztvárněním. Při srovnávání předlohy – stejnojmenné knihy australského 

spisovatele Alana Marshalla3 – a její filmové podoby mě budou zajímat adaptační posuny 

už ve scénáři a jak se formovaly ve filmovém obraze. Teoretickým východiskem pro mě 

bude studie Lindy Hutcheonové A Theory of Adaptation.4 Pokud charakterizujeme film Už 

zase skáču přes kaluže jako poetický, tak by se měla analýza v třetí kapitole dobrat k podstatě 

jeho poetiky.  

     Cílem této práce je především rozšíření zjednodušeného pohledu na kategorii 

dětského filmu, demonstrovat jeho umělecké kvality a prostřednictvím produkční historie 

poukázat na všechny okolnosti nezbytné k realizaci tohoto díla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Ian W. Macdonald, Screenwriting Poetics and The Screen Idea. Hampshire: Palgrave Macmillan 2013.  

3 Alan Marshall, I Can Jump Puddles. Melbourne: F. W. Cheshire 1955. Přeložila Zora Wolfová, Už zase skáču 

přes kaluže. Praha: Mladá fronta 1962. 

4 Linda Hutcheonová, Theory of Adaptation. Abington: Routledge 2006. (Překlad: Simona Nyitrayová, Teória 

adaptácie. Brno: JAMU 2012).   
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2 KULTURNĚ HISTORICKÝ A POLITICKÝ KONTEXT 

 

Od prvních schvalovacích procesů v roce 1969 až po samotnou premiéru snímku Už 

zase skáču přes kaluže uběhly necelé dva roky. Zatímco apolitická látka díla představuje 

lyrizující obraz dramatického boje s osudem nad vyšší mocí, pravé drama se odehrává mimo 

bariéry fikčního světa. Intenzivním nátlakem vedení ÚV KSČ na společnost bylo zahájeno 

období tzv. normalizace, které trvalo téměř dvacet let.5 První kapitola nemá ambice vytvořit 

vyčerpávající studii počátečních normalizačních let v československé kinematografii jedná 

se mi o nástin historického pozadí událostí směřujících k počátku normalizace (v soustředění 

na osobnost Jana Procházky) a o situaci v československém filmu v období realizace snímku 

(1969 - 1971), která je pro druhou kapitolu o produkční historii stěžejní. Klíčové události v 

roce 1968 vytvořily symbolický mezník dvou odlišných atmosfér: euforii pražského jara6 

vystřídala o rok později všudypřítomná skepse. Dříve, než se restriktivní vláda 

nomenklaturních kádrů z let sedmdesátých chopila moci, zdálo se, že se společnost bude 

ubírat jiným směrem. Liberalizaci v 60. letech, označovaných jako pražské jaro, předcházely 

dílčí události, které souvisely s postupně uvolňujícími procesy cenzury v první půli roku 

1968. Následný srpnový vpád vojsk Varšavské smlouvy a konsolidace poměrů 

v československé společnosti tyto snahy definitivně zarazily.  

 

 

 

 

 

                                                 
5 Zdeněk Doskočil datuje období normalizace mezi lety 1968 - 1989. Zdeněk Doskočil, Duben 1969: 

Anatomie jednoho mocenského zvratu. Brno: Doplněk 2006, s. 26.   

6 Věra Břeňová společně se Slavěnou Rohlíkovou a Jiřím Hoppem sestavili bibliografii pramenů, publikací, 

monografií a jiných dokumentů spjatých s pražským jarem (Pražské jaro '68: bibliografie. Praha: Ústav pro 

soudobé dějiny AV ČR 2013). Václav Kural a Vojtěch Mencl vnímali pražské jaro jako období procesuální 

snahy o spojení socialismu s politickou demokracií (směr Dubčekovy vlády). Z takového úhlu pohledu 

označujeme pražské jaro jako reformní událost probíhající od ledna 1968 (počáteční demokratizační snahy) až 

po srpnový vpád vojsk Varšavské smlouvy 1968 (potlačení těchto snah). Václav Kural, Československo roku 

1968: 1.díl: obrodný proces. Praha: Parta 1993.  
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2.1 Období před normalizací 

2.1.1 Úloha spisovatelů a tendence pražského jara 1968 

     Jednou z iniciačních aktivit vedoucích k pražskému jaru byl IV. sjezd Svazu 

československých spisovatelů konaný 27. - 29. června 1967.7 Tato významná událost úzce 

souvisí s Janem Procházkou,8 autorem scénáře Už zase skáču přes kaluže. Politicky 

angažovaný spisovatel byl zastáncem socialismu, věřil v jeho humánní charakter, ale 

pochyboval, že jej dokáže naplnit program stranického aparátu.9 Jakožto umělec měl zároveň 

potřebu hájit před stranickým vedení samotnou národní kulturu. Již na zasedání pléna ÚV 

KSČ v únoru 1967 svým projevem obhajoval umělecké poslání čs. filmu, ve svém projevu 

se opíral o díla, která paradoxně putovala za pár let do trezoru.10 Konflikt umění a stranictví 

se stal stěžejním motivem jeho úvah. „Naše kulturní ovzduší v současné době rozhodně tedy 

není zónou pro upevňování duševní rovnováhy. Jsme velice nervózní. To je ovšem nejhorší 

lék na cokoliv. V některých bratrských zemích tato nervozita zdárný rozvoj kinematografie 

doslovně pohřbila.“11 Svým způsobem Procházka předpověděl, jak bude vypadat 

                                                 
7 Mezi posluchači sjezdu byla delegace z vedení ÚV KSČ, například přísedící tajemník ÚV KSČ Jiří Hendrych 

nebo vedoucí ideologického oddělení ÚV KSČ František Havlíček, ministr kultury a informací Karel 

Hoffmann či ministr školství prof. dr. Jiří Hájek, DrSc. IV. sjezd Svazu československých spisovatelů: Praha: 

27.- 29. června 1967. Praha: Československý spisovatel 1968, s. 17. Stranický vůdce Antonín Novotný odmítl 

účast, nechtěl být vystavován jakékoliv diskuzi či konfliktu, místo sjezdu demonstrativně navštívil 

absolventskou oslavu na pražské Vysoké škole stranické. Paulina Bren, Zelinář a jeho televize: kultura 

komunismu po pražském jaru 1968. Praha: Academia 2013, s. 45.   

8 ÚV Svazu československých spisovatelů udělil Janu Procházkovi svou Cenu za rok 1966 v oboru literárního 

scénáře. 

9 Boris Jachnin, Jan Procházka. Praha: Československý filmový ústav 1990, s. 5nn.  

10 Jedná se o film O slavnosti a hostech (1966), který se zařadil do první množiny filmů putujících do trezoru 

po dubnu 1969. O trezorové praxi napříč východoevropskou kinematografií podrobněji In: Jaromír 

Blažejovský. Trezor a jeho děti. Poznámky k zakázaným filmům v socialistických kinematografiích. 

Iluminace 23, 2010, 3, s. 8. 

11 Jan Procházka, Politika pro každého. Praha: Mladá fronta 1969, s. 139.  
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normalizační kultura, a zánik uměleckého rozmachu tvůrců „československého filmového 

zázraku“.12  

 

     Svaz československých spisovatelů vznikl jako potřebná doktrína komunistické 

kulturní politiky (ustanovující sjezd se konal 4. - 6. března 1949).13 Základní úlohou 

spisovatelů bylo prosazovat a hájit prorežimně orientovanou společnost, situace z let 

šedesátých ovšem staví politickou loajalitu ke komunismu do pozadí a základní premisou 

spisovatelů se stávají závažnější hodnoty. Obraz kolektivu spisovatelů na IV. SSČS se 

podobá výroku F.X. Šaldy:14 „Politická úloha spisovatelova je v tom, že proti 

jednostrannému politikaření zdůrazňuje požadavky lidství a vnitřní kulturnosti, proti 

politickým profesionálům a machrům politického stranictví universálnost lidského ducha 

že proti stranám hájí vlast a proti vlastencům lidství.“15 Případná kritika spisovatelské obce 

adresovaná stranickému vedení byla očekávána, z tohoto důvodu se změnil termín sjezdu. 

Původně se měl odehrávat na podzim, v úvahu přicházely i pozdější termíny. Stranické 

vedení si totiž nechtělo dovolit možnou kritiku v období padesátiletého výročí říjnové 

revoluce. Finální dohoda mezi představiteli svazu spisovatelů a tajemníkem ÚV KSČ Jiřím 

Hendrychem zněla tak, že IV. SSČS se bude odehrávat v červnu a jednou z 

klíčových podmínek bylo, že sjezd bude ryze pracovní a bez přítomnosti zahraničních 

delegací a hostů.16 Opatrnost stranického vedení byla oprávněná, neboť sjezd následně 

otevřeně vystoupil s kritikou politiky Československé socialistické republiky. Většina 

spisovatelské komunity v průběhu šedesátých let prozřela díky odhalování stalinistických 

                                                 
12 Pro tvůrce spojované s „novou vlnou“ byl jako jeden ze společných faktorů označován odpor proti 

ideologické normativnosti. Jan Svoboda, Budoucím historikům aneb Neopakovatelná situace zrodu. s. 326. In: 

Stanislava Přádná, Zdena Škapová, Jiří Cieslar, Démanty všednosti: český a slovenský film 60. let: kapitoly o 

nové vlně.  Praha: Pražská scéna 2002.  

13 Kateřina Bláhová: Svaz československých spisovatelů. Dostupný na www: 

<http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1629> [vyšlo 1. 2. 2011; cit. 28. 5. 2017]  

14 K samotné osobnosti F.X. Šaldy se 27. června při IV. SSČS ve své řeči vztahuje básník Kamil Bednář, v jeho 

projevu funguje Šalda jako literární vzor, který dokáže citlivě vnímat lidskou „hlubokost“. IV. sjezd Svazu 

československých spisovatelů: Praha: 27.- 29. června 1967. Praha: Československý spisovatel 1968, s. 65.   

15 František X. Šalda, Šaldův zápisník svazek VI. 2. vyd. (1. vyd. v Československém spisovateli). Praha: 

Československý spisovatel 1993, s. 247n.  

16 Dušan Hamšík, Spisovatelé a moc. Praha: Československý spisovatel 1969, s. 17.  
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praktik a u tvůrců nastala deziluze z poválečného komunistického schematismu.17 Hlas 

literatury byl vždy nejlépe slyšet, inklinuje k zrcadlení krize. Obrazné, alegorické či absurdní 

výpovědi šifrují realitu do obecných znaků, tento druh nepřímosti byl ještě tolerován, jenže 

když přišlo na řadu přímé očité svědectví, tak jak tomu bylo na IV. SSČS, dostalo 

nekompromisní nálepku nepřátelství.18    

 

     Po zahájení sjezdu uvítacím proslovem národního umělce Viléma Závady se ujal 

úvodního slova Milan Kundera a představil Návrh stanoviska spisovatelů, jenž se vymykal 

z dogmat sjezdových oficialit. Jednalo se o záměrnou rezignaci na tradiční úvodní referát, 

jeho proslov představoval střet otevřených názorů, čímž předeslal pro sjezd nečekaně 

odlišný průběh.19 „Domnívám se, že sám princip autoritativního institucionálního hodnocení 

je cosi podstatně pochybného. Pokud je vůbec možné, aby instituce byla chytrá, tak její 

chytrost spočívá v tom, že je si vědoma svých hranic a nesnaží se vlastními soudy nahrazovat 

svobodný proces poznání.“20 Pokud by se úvodní proslov opřel o netransparentní fráze a 

obecné deklarace, nejspíš by tehdejší stranické vedení nikterak neprotestovalo.21 Během 

třídenního sjezdu se vystřídala řada autorů,22 sálem rezonovaly kritické tóny podobné těm 

Kunderovým.  

     Situace v československé kinematografii23 byla rovněž na pořadu debat, například 

Václav Havel zde přečetl otevřený dopis tvůrců nejmladší generace filmařů24 (takřka celé 

československé nové vlny) adresovaný ministrovi kultury a informací. Dopis byl reakcí na 

                                                 
17 Paulina Bren, Zelinář a jeho televize: kultura komunismu po pražském jaru 1968. Praha: Academia 2013, s. 

44.  

18 Dušan Hamšík, Spisovatelé a moc. Praha: Československý spisovatel 1969, s. 27.  

19 Tamtéž, s. 43n.  

20 IV. sjezd Svazu československých spisovatelů: Praha: 27.-29 června 1967. Praha: Československý spisovatel 

1968, s. 22. 

21 Dušan Hamčík, Spisovatelé a moc. Praha: Československý spisovatel 1969, s. 44.  

22 Např. Milan Kundera, Pavel Kohout, Antonín J. Liehm, Ivan Klíma, Václav Havel, Ludvík Vaculík, Josef 

Škvorecký a několik dalších.  

23 Důležité je rovněž zmínit, že v šedesátých letech existoval velmi úzký vztah mezi spisovateli a filmaři. Řada 

členů Svazu československých spisovatelů působila jako členové ideových rad při tvůrčích skupinách. 

Přirozené i bylo, že se některá díla těchto spisovatelů dočkala filmového zpracování.  

24 Podepsáni pod výrokem v dopise jsou Hynek Bočan, Miloš Forman, Juraj Herz, Věra Chytilová, Jaromil 

Jireš, Pavel Juráček, Antonín Máša, Jiří Menzel, Jan Němec, Ivan Passer, Evald Schorm, Jan Schmidt, Peter 

Solan a Štefan Uher.  
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výroky poslance Jaroslava Pružince, který během Národního shromáždění 17. května 1967 

napadl filmy jako Sedmikrásky (1966), O slavnosti a hostech (1966), Hotel pro cizince 

(1966), Mučedníci lásky (1966) a Znamení raka (1966), a označil jejich tvůrce za „vnitřní 

nepřátelé“. Právě zmínka o „nepřátelích“ byla pohnutkou k sepsání dopisu, neboť autoři svá 

díla brali jako plnohodnotnou součást veřejné kultury a Pružincův výrok vnímali jako 

nebezpečí ohrožující svobodu uměleckého projevu.25 IV. SSČS symbolicky uzavírá právě 

Jan Procházka, který ve svém závěrečném projevu shrnul zásady o odpovědnosti literatury 

a připojil se k myšlenkám svých kolegů, „... spisovatel nebude chtít být podřízen doktrínám 

a dogmatům, bude sveřepě chtít si je sám podřizovat, být v každé situaci nad nimi se svým 

rozumem schopným prostých a logických úvah.“26 Jan Procházka, stejně tak jako jeho 

umělečtí kolegové, netoužil po zániku socialismu,27 spisovatelům šlo o diskuzi nad povahou 

socialismu a návrhem směrů, kam by se měl následný stav ubírat.28   

 

     Výsledek sjezdu vyvolal protichůdné reakce u zarytých stoupenců režimu,29 

dokonce tajemník ÚV KSČ v průběhu sjezdu demonstrativně odešel, což bylo v té době 

ojedinělé. Radikálnější zásah provedl Antonín Novotný, který nechal vyloučit z KSČ čtyři 

spisovatele a odebral SSČS Literární noviny.30  

                                                 
25 IV. sjezd Svazu československých spisovatelů: Praha: 27.-29 června 1967. Praha: Československý spisovatel 

1968, s. 136. 

26 Tamtéž, s. 202.   

27 27. září roku 1967 se Jan Procházka vrací ke sjezdu projevem na plénu ÚV KSČ „projevy na našem IV. 

Sjezdu, proslovené nesporně v dobré vůli a jistě i se vším rizikem, chtěly přispět, a nikoliv uškodit. Nedělaly 

si nároky na popularitu, které se jim dostalo nemyslím si, že to byly projevy proti socialismu.“ Jan Procházka, 

Politika pro každého. Praha: Mladá fronta 1969, s. 190.   

28 Paulina Bren, Zelinář a jeho televize: kultura komunismu po pražském jaru 1968. Praha: Academia 2013, s. 

45.  

29 Odmítavý a ostře negativní postoj k IV.SSČS vyřknul rovněž Jiří Purš. „Vystoupení revizionistických a 

antisocialistických sil na sjezdu, např. Pavla Kohouta, Ludvíka Vaculíka, A.J. Liehma, Jana Procházky a řady 

dalších, směřovalo k destrukci socialistického zřízení, k popření společných revolučních zájmů dělnické třídy, 

družstevního rolnictva a inteligence, k odmítání vedoucí úlohy dělnické třídy při výstavbě socialismu.“ 

Z tohoto krátkého výroku můžeme vysledovat už předem negativní pohled budoucího normalizačního 

ústředního ředitele čs. filmu na Jana Procházku. Jiří Purš, Obrysy vývoje československé znárodněné 

kinematografie (1945-1980). Praha: Československý filmový ústav 1985, s. 79.  

30 Josef Petráň, Lydia Petráňová, Filozofové dělají revoluci. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy během 

komunistického experimentu (1948-1968-1989). Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum 

2015, s. 283.  
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     IV. SSČS měl vliv na postupné uvolňování cenzury.31 Jan Procházka se postavil 

k iniciátorům pražského jara. Jeho postoj nám ve výsledku lépe osvětlí fakta, proč byl během 

konsolidace čs. filmu perzekuován a jak dominantní úlohu zastával tehdy ve společnosti 

spisovatel. 

2.1.2 Rok 1968 a Jan Procházka  

 Soustřeďme se nyní na tehdejší situaci ve Filmovém studiu Barrandov (FSB) a na 

postavení Jana Procházky.  

Ve zprávě o plenárním zasedání ÚV KSČ z 3. - 5. ledna 1968 přineslo vedení rezoluci 

závěrů XIII. sjezdu strany, při které zhodnotilo vlastní vnitrostranickou situaci. V souladu 

s demokratizací ve státně politické oblasti navrhlo dvě klíčové změny, mezi které patřilo 

rozdělení funkce prezidenta republiky a prvního tajemníka ÚV KSČ.32 Ústřední výbor zvolil 

jednohlasně Alexandera Dubčeka – v kompromisu mezi konzervatisty a reformisty KSČ. Na 

konci ledna zasílá Svaz československých filmových a televizních umělců (FITES) 

Alexandru Dubčekovi žádost o uvolnění snímků, které byly zakázány veřejně promítat.33 4. 

března byl přijat návrh ke zrušení cenzurního dohledu v oblasti tisku, rozhlasu a televize.34 

Svazu novinářů byla zároveň dána příležitost předložit návrhy na novelizaci tiskového 

zákona.35 21. března byl Antonín Novotný odvolán předsednictvem ÚV KSČ z funkce 

prezidenta. „Do funkce prezidenta by měl být navržen soudruh, který je spjat s 

tradicí národně osvobozovacího boje a se socialistickou výstavbou našeho státu.“36 28. 

března těmito slovy Alexander Dubček navrhl na funkci prezidenta Ludvíka Svobodu. 

Tentýž den byla s úplnou platností zrušena i cenzura ve FSB, od této chvíle neměla být 

                                                 
31 Historický vývoj cenzury viz Dušan Tomášek, Pozor, cenzurováno! Aneb Ze života soudružky cenzury. 

Praha: Vydavatelství a nakladatelství MV ČR 1994.  

32 Rok šedesátý osmý v usneseních a dokumentech ÚV KSČ. Praha: Svoboda 1969, s. 5.  

33 Jednalo se o Sedmikrásky, O slavnosti a hostech, Porota, Problém č.1, Generace bez pomníku viz Štěpán 

Hulík, Kinematografie zapomnění: počátky normalizace ve Filmovém studiu Barrandov (1968-1973). Praha: 

Academia, Šťastné zítřky 2011, s. 20.  

34 Památný je například Procházkův projev v Parku kultury, kde před davy euforicky prohlásil: „Cenzura 

přestala existovat. Hurá.“ V žáru moci (Jordi Niubó, 2001).     

35 Rok šedesátý osmý v usneseních a dokumentech ÚV KSČ. Praha: Svoboda 1969, s. 33.  

36 Tamtéž, s. 49.   
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prováděna žádná prověrka filmů (až na konkrétní výjimky, které mohly ohrožovat 

hospodářské a vojenské zájmy vlády ČSSR).37  

 

     Zůstaneme-li u literatury, vzpomínku na tato léta oživuje literární kritik Milan 

Šimečka, příslušník stejné generace jako Jan Procházka. „Drama roku 1968 probíhalo na 

plně osvětleném jevišti. Lid začal najednou vnímat státníky a aktéry dramatu jako lidské 

bytosti, a ne jako prkenné panáky s věčnou frází v ústech.“38 Na příznačně „osvětlené 

jeviště“ položil Procházka svůj spis Politika pro každého. Samotná kniha funguje jako 

komentář ke starším článkům, projevům či jiným textům39 a plně odráží atmosféru prvních 

osmi měsíců roku 1968. Politika pro každého je názorem na vnější celospolečenskou a 

politickou situaci, stěžejní jsou myšlenky o poslání české kultury, výtisk obsahuje i další 

řadu polemik nad konkrétními státotvornými oblastmi. Procházka se v knize navíc 

několikrát vrací k významu IV. SSČS. „Byl to sjezd neobyčejně prospěšný, sjezd, který 

patřil k jedné z nejvýznamnějších událostí naší země v uplynulém roce.“40  

      Hlavním motivem celé publikace je zodpovědnost, s jakou by měla 

československá společnost nahlížet na období reforem, stěžejní je poctivé budování 

budoucnosti a nepropadnutí bezduché euforii z pomalu se uvolňující smyčky cenzury. Při 

takto stanovené poloze se Procházka nevyhnul ani kritice vlády, z jeho perspektivy v té době 

nejsilnější. „Je potěšitelné, že už namísto neschopných mužů začínají v Československu 

vládnout schopnější muži, ale mnohem povzbudivější bude, až i těm nejschopnějším budou 

vládnout i v Československu spolehlivé zákony.“41       

     Následné posrpnové události tyto tendence rázně zarazily. Procházka byl 

politickými špičkami vnímán jako nevěrohodná osoba. Při srpnové invazi 1968 měl dokonce 

strach, že je na seznamu nepřátel Sovětského svazu. Pomocnou ruku mu tehdy podal 

                                                 
37 Štěpán Hulík, Kinematografie zapomnění: počátky normalizace ve Filmovém studiu Barrandov (1968-1973). 

Praha: Academia, Šťastné zítřky 2011, s. 22.  

38 Milan Šimečka, Obnovení pořádku. Brno: Atlantis 1990, s. 10.  

39 Články Jana Procházky pocházely z Literárních novin, Rudého práva, z časopisu MY a časopisu Kulturní 

tvorba. V časopise MY odpovídal Procházka na dopisy čtenářů vztahujících se k celospolečenským tématům. 

Dokonce několikrát si vymýšlel otázky sám, neboť se chtěl vyjadřovat k aktuálně závažným politickým 

problémům. Dotazy čtenářů ho mnohdy neuspokojovaly. Viz rozhovor s Ivou Procházkovou vedený autorem 

v Praze dne 18. května 2017.     

40 Jan Procházka, Politika pro každého. Praha: Mladá fronta 1969, s. 167. 

41 Tamtéž, s. 222.  
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dlouholetý kolega Erich Švabík, díky kterému se mohl na nějaký čas ukrývat v Krkonoších. 

Nakonec se Procházka vzpamatoval a uvědomil si, že ukrývání je zbytečné, ale dobře věděl, 

že upadl v nelibost.42 Nástup normalizace v československém filmu se tak stal definitivní 

tečkou za jeho tvůrčí kariérou. Důsledky tzv. čistek nejvíce odnesli právě spisovatelé, 

scenáristé a dramaturgové, převážně kvůli svým předchozím otevřeným názorům.43   

2.2 Nástup normalizace v československé kinematografii (1969 - 1971)  

Reformní ambice v období pražského jara zastavil postupný „konsolidační proces“ 

zahrnující „obnovení pořádku“, což ve skutečnosti znamenalo upevnění politicko-

mocenského monopolu ÚV KSČ.44 Měsíc po invazi Československa se konalo zasedání 

stranického pléna, v němž byla přečtena rezoluce (předem schválená Sovětským svazem), 

jež byla označena v médiích jako služba státu.45 V usnesení nového zákona o cenzuře se tak 

médium stalo komunikačním nástrojem mezi politickou stranou a životem státu. Tehdejší 

prezident Ludvík Svoboda, který se bez větší námahy obrátil z podpory reformistů pražského 

jara k plné loajalitě normalizátorů, byl například jedním z těch, kteří vyžadovali autocenzuru 

v novinářském sektoru.46  

 

     Výrazný konsolidační krok se odehrál 17. dubna 1969, kdy byl jako generální 

tajemník ÚV KSČ zvolen Gustáv Husák.47 Vrcholem konsolidačního období je pak zpráva 

z prosince roku 1970 s výstižným názvem Poučení z krizového vývoje ve straně a 

společnosti po XIII. sjezdu KSČ. Vývoj událostí po lednu 1968 se v dokumentu jeví jako 

útok proti normám a hodnotám socialismu. Dubček byl označen jako „paralyzátor“ činnosti 

                                                 
42 Rozhovor s Ivou Procházkovou c. d. 

43 Mezi nejzásadnější patřil manifest 2000 slov Ludvíka Vaculíka, vydaný 27. června 1968 v Literárních listech. 

44 Petr Kopal, Film a dějiny 4: Normalizace. Praha: Casablanca 2014, s. 17.  

45 Paulina Bren, Zelinář a jeho televize: kultura komunismu po pražském jaru 1968. Praha: Academia 2013, s. 

65.  

46 Václav Mencl a kol., Československo roku 1968, 2.díl: počátky normalizace. Praha: Parta 1993, s. 5  

47 Atmosféru mezidobí od srpnového převratu až po nástup Gustáva Husáka nastiňuje historik Jan Lukeš, 

dobové klima zkoumá přes vzniklé krátké dokumentární a publicistické filmy, které svobodně reflektovaly 

aktuální dění (např. jednu z posledních vzdorných akcí – Palachův pohřeb 1969). Jan Lukeš, Diagnózy času: 

český a slovenský poválečný film (1945-2012). Praha: Slovart 2013, str. 151.  



 11 

předsednictva a celého ÚV KSČ.48  Dokument byl potvrzen na konci května 1971, tedy pár 

týdnů po premiéře filmu Už zase skáču přes kaluže. 

2.2.1 Personální změny během konsolidace československé kinematografie  

V této části budu vycházet převážně ze studie Jiřího Hoppeho49 a pokusím se 

zmapovat přehledné informace o personálních změnách ve vedení čs. filmu a situacích ve 

FSB.   

    22. září 1969 byl odvolán dlouholetý ústřední ředitel Čs. filmu Alois Poledňák, 

následující den na jeho místo nastoupil dr. Jiří Purš. Ve svém prohlášení při nástupu do 

funkce ozřejmil zásadní vize, kam by se měl čs. film ubírat.  Základní koncepcí bylo 

východisko kulturní politiky představované novým vedením ÚV KSČ v čele s Gustávem 

Husákem. Film by měl ideálně ztvárňovat základní problémy současné generace a nadále 

reflektovat i závažné události odehrávající se v národním a mezinárodním dělnickém 

komunistickém hnutí. V oblasti zahraničních styků chce Purš obnovit zahraniční spolupráci 

se sovětskou kinematografií a dalšími kinematografiemi socialistických zemí.50 Obecnou 

situaci v národní kulturní oblasti vnímal negativně, tvrdil, že zóna školství, vědy a umění je 

infiltrována „oportunistickými a revizionistickými tendencemi“.51 Puršův nástup nastartoval 

počátek normalizace v čs. kinematografii. Ještě v témže roce stihl nový ředitel čs. filmu 

odvolat „pravicově oportunistické“ filmové pracovníky z těch nejvyšších pozic.  

     Reorganizací prošel i Krátký film, po Václavu Žižkovi byl 1. října instalován do 

čela Kamil Pixa.52 30. listopadu byl odvolán dlouholetý ředitel FSB Vlastimil Harnach a z 

pozice ústředního dramaturga FSB František Bedřich Kunc, nahrazený nechvalně známým 

                                                 
48 Celý text Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ je dostupný na www: 

<http://web.quick.cz/pr/history/pouceni.htm>   

49 Jiří Hoppe, Normalizace a československá kinematografie. Iluminace 9, 1997, č. 1, s. 157-161.  

50 Jiří Purš, Poslání socialistického filmu: Projevy a stati z let 1969-1979. Praha: Český filmový ústav 1981, s. 

10. Ke konci roku 1969 podepsal Jiří Purš smlouvy o spolupráci se vedoucími zástupci východoněmeckého a 

sovětského filmu. 

51 Jiří Purš, Obrysy vývoje československé znárodněné kinematografie (1945-1980). Praha: Československý 

filmový ústav 1985, s. 99.   

52 1.ledna 1970 je provedena rozsáhlá reorganizace Krátkého filmu, dramaturgie bývalých šesti studií se spojila 

do jedné přímo podřízené řediteli Kamilu Pixovi. Pixa razil vlastní politiku, byl smířlivější a tolerantnější než 

ostatní vedením pověření kolegové. O příležitostech, které dával „nepohodlným“ autorům během normalizace, 

o rivalitě k vedoucímu oddělení kultury ÚV KSČ Miroslavu Mülllerovi, hovoří podrobněji Jan Lukeš 

(Diagnózy času: český a slovenský poválečný film (1945-2012). Praha: Slovart 2013, s. 172.      
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Ludvíkem Tomanem – ideálním prototypem prorežimního kontrolora. Po několika 

prosincových reorganizačních změnách se 1. ledna 1970 stal ředitelem FSB Jaroslav 

Šťastný,53 který byl 26. října 1970 nahrazen spisovatelem a scenáristou Miroslavem 

Fáberou. Odvolán byl též Vladimír Bystrov, poradce ředitele a tiskový mluvčí FSB. 

Jediným, kdo nebyl z vedoucí pozice odstaven, byl ekonomický náměstek FSB Václav 

Kovář.54  

     Druhá půle roku 1969 se nesla ve znamení schvalovacích a dokončovacích prací 

na scénáři k filmu Už zase skáču přes kaluže,55 přičemž zahájení samostatné výrobní 

realizace snímku spadá do období celého roku 1970. Scenárista Lubomír Dohnal 

v rozhovoru vedeném Štěpánem Hulíkem vzpomínal na rok 1969 jako na poslední možnost 

svobodně pracovat, neboť prozíravost tvůrců předpovídala neblahé restrikce. Na základě 

toho se filmoví pracovníci snažili včlenit na posledních chvíli do výroby co možná nejvíc 

snímků.56 

2.2.2 I. a II. Zpráva o situaci v československé kinematografii 

Nástup nového roku 1970 přinesl několik dalších razantních usnesení. Na lednovém 

plenárním zasedání ÚV KSČ se stalo klíčovým bodem zahájení všeobecných „čistek“ 

formou pohovorů a výměnou stranických legitimací. 6. ledna předložil předsednictvu ÚV 

KSČ Jan Fojtík vypracovaný dokument nesoucí název Zpráva o situaci v československé 

kinematografii,57 jež shrnoval politicko-mocenský pohled na instituci filmu. V něm se 

dočteme o veškerých proběhlých personálních změnách ve filmových institucích a 

následném období, kde budou s přihlédnutím na platformu marxisticko-leninského smýšlení 

„kádrově upevněny“ další pracovní pozice v oblasti filmu. Zpráva obsahuje i záznam zásahů 

do oblasti distribuce filmových děl. Vedení pozastavilo distribuční uvedení 9 celovečerních 

                                                 
53 Dramaturg Václav Šašek v rozhovoru vedeném Štěpánem Hulíkem vzpomíná na Šťastného jako na státem 

nastrčenou bezradnou figurku, která filmu moc nerozuměla. Jedinou starostí Šťastného bylo, aby na něj někdo 

nezaútočil protistátní látkou, kterou by on sám nedokázal rozpoznat jako problematickou. Štěpán Hulík, 

Kinematografie zapomnění: počátky normalizace ve Filmovém studiu Barrandov (1968-1973). Praha: 

Academia, Šťastné zítřky 2011, s. 97.  

54 Tamtéž, s. 98.  

55 Jan Procházka odstoupil 30. září 1969 veškeré další práce s materiálem byly pokryty Oto Hofmanem.  

56 Štěpán Hulík, Kinematografie zapomnění: počátky normalizace ve Filmovém studiu Barrandov (1968-1973). 

Praha: Academia, Šťastné zítřky 2011, s. 95.  

57 Zpráva o situaci v československé kinematografii. Iluminace 9, 1997, č. 1, s. 162-175.   
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snímků,58 mezi něž patřilo i Ucho tandemu Procházka – Kachyňa. Zároveň byly vytvořeny 

komise, jež měly za úkol ověřovat všechny celovečerní a krátkometrážní filmy zařazené do 

distribuce. Vyloučeni byli představitelé FITES a Klubu filmových novinářů. Řídící orgán 

Ústředí československé kinematografie měl za úkol koordinovat a schvalovat politicko-

ideové plány tvorby čs. kinematografie a určovat základní koncepce filmové distribuce.59   

 

     22. března 1971 připravil Lubomír Štrougal a Jan Fojtík předsednictvu ÚV KSČ 

dokument – Zpráva o situaci a návrh dalšího postupu konsolidace v čs. kinematografii60 –

zpřehledňující základní úkoly vedení čs. filmu a zhodnocení dosavadních dosažených kroků. 

V oblasti tvorby došlo ke zrušení tvůrčích skupin a rozpuštění jejich ideově uměleckých 

rad.61 Dramaturgie byla centralizována a ve FSB byla v novém složení utvořena Ideově 

umělecká rada jako poradní orgán ředitele.  

      Ve II. Zprávě začleňující oblast tvorby figurovalo dílo Kachyni a Procházky Ať 

žije republika! (1965), jež spadalo do kategorie „kulturně politicky ideové krize“. 

Problematické aspekty filmového titulu shledávalo stranické vedení v diskreditaci 

komunistů a ve zdůrazňování tendencí vzdálených socialismu. Hned další zmínkou 

v dokumentu byl opět film Ucho stejného tvůrčího tandemu, zařazený do kolonky „černých 

filmů“ kvůli ryze antisocialistickému a antisovětskému postoji. Procházkovo jméno62 pak 

figurovalo na prvním místě v okruhu pracovníků odstavených od práce u filmu. Těmito 

kroky přišla kinematografie o spousty kvalitních dramaturgů či scenáristů.  

                                                 
58 Skřivánci na niti (Jiří Menzel, 1969) Den sedmý osmá noc (Evald Schorm, 1969) Ucho (Karel Kachyňa, 

1970) Devět kapitol ze starého dějepisu (Pavel Háša, 1969) Ezop (Rangel Valčanov, 1969) Raná díla (Rani 

radovi Želimir Žilnik, 1969) Noc plná lží (Pre istine Vojislav Rakonjac, 1968) Svěží vítr (Fényes szelek 

Miklós Jancsó, 1969).   

59 Zpráva o situaci v československé kinematografii. Iluminace 9, 1997, č. 1, s. 163nn.   

60 Zpráva o situaci a návrh dalšího postupu konsolidace v čs. kinematografii. Iluminace 9, 1997, č. 1, s. 176-

201. 

61 15. ledna se konalo rozpuštění Ideově umělecké rady (ve které působil mimo jiné Karel Kachyňa při tvůrčí 

skupině Švabík – Procházka), k 1. březnu nastalo jejich definitivní zrušení. 

62 Spisovatelé obecně byli chápáni jako největší problém během konsolidačních procesů. Ve II. Zprávě se 

objevuje výstižný úryvek „u stále většího počtu filmových pracovníků (na rozdíl např. u spisovatelů) sílí 

vědomí ... že jedinou cestou jejich seberealizace je pozitivní a aktivní účast na tvorbě, která by odpovídala 

současným politickým kritériím.“ Zpráva o situaci a návrh dalšího postupu konsolidace v čs. kinematografii. 

Iluminace 9, 1997, č. 1, s. 176-201, s. 181. 
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     Příprava dramaturgického plánu z roku 1971 zprostředkovala zásadní informaci, 

že otázky v oblasti tvorby doposud nebyly plně vyřešeny, což by se mělo podepsat na 

výsledcích z roku 1971. Úkolem nové, stranicky uvědomělé dramaturgie bylo dostat do 

filmu angažovanější postoje, což se nejvíce povedlo v první, silně prorežimní látce snímku 

Klíč.63  

 

     Tato podkapitola reflektuje mocenský aparát a jeho státně komponovaný model 

obrazu umění na kinematografickém poli. Vize socialismu vedeného dogmatickými 

komunisty zaznamenala z dnešního pohledu řadu negativních jevů. V situaci z let 1969 - 

1971 navíc platil i zavedený axiom, že strana má tu moc posuzovat minulost, díky čemuž je 

předurčena určovat to, co je pokrokové, a vypracovávat realizaci těchto vývojů.64   

2.2.3 Historický výzkum počátků normalizace v československé kinematografii  

K období normalizace v čs. kinematografii vypracoval pro časopis Cinepur 

příspěvek Jaromír Blažejovský,65 v němž rozčlenil období normalizace do pěti základních 

fází.66 První fáze konsolidace svou periodizací zapadá do mnou zkoumaného období. 

Blažejovský vnímá tento historický úsek jako období započaté právě volbou prvního 

tajemníka Gustáva Husáka. Během těchto dvou let sice nastávají rozsáhlé personální změny, 

mění se vedení filmu, ovšem zároveň se stále objevují filmové tituly, ve kterých lze 

vysledovat estetickou návaznost na doznívající šedesátá léta.67 Tato etapa je zakončena 

novou fází, v roce 1972 v oblasti filmu začíná převažovat ideologická funkce nad estetickou.  

     Pro srovnání, mladší historici Lukáš Skupa a Štěpán Hulík spatřují rok 1973 jako 

mezník završující nástup normalizátorů do československé kinematografie.68 K tomuto roku 

                                                 
63 Klíč (Vladimír Čech, 1971). Premiéra filmu Klíč se uskutečnila pouhý týden po premiéře Už zase skáču přes 

kaluže.  

64 Petr Fidelius, Řeč komunistické moci. Praha: Triáda 2002, s. 186.  

65 Jaromír Blažejovský, Normalizační film. Cinepur 11, 2002, č. 21, s. 8-11.     

66 I.1969-1971: Konsolidace II.1972-1977: Ofenzivní normalizace III.1976-1982: Oživení IV.1983-1987: 

Ústup normalizačního filmu V.1986-1989: Perestrojka.     

67 Blažejovský kategorizuje filmy z let normalizace do specifických skupin, které se mohou navzájem proplétat. 

Jedná se o podvratné filmy, normalizační filmy, filmy normalizující a filmy doznívajících 60.let. Jaromír 

Blažejovský, Normalizační film. Cinepur 11, 2002, č. 21, s. 8. 

68 Lukáš Skupa, Pohádka před kamerou, pohádka za kamerou. Produkční historie filmu Tři oříšky pro Popelku, 

s. 20. In: Pavel Skopal (ed.), Tři oříšky pro Popelku. Praha: Národní filmový archiv. Srov. Štěpán Hulík, 
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dodává Blažejovský, že rok 1973 byl právě rokem, kdy bylo dokončeno stahování filmů do 

trezoru. Už zase skáču přes kaluže se tak svým historickým kontextem a formou váže ke 

snímkům doznívajících 60. let.  

2.3 Pozice dětského hraného filmu v počátcích normalizace  

V této podkapitole nastíním oblast dětského hraného filmu. Zcela opomíjím kategorii 

krátkometrážních a animovaných filmů, neboť ji spatřuji jako průmyslově a formálně 

odlišné specifikum. Definovat film určený dětem a mládeži je problematické. Dětský „žánr“ 

je směsicí několika dalších, které se navzájem prolínají (pohádka, komedie, animovaný 

film). Jejich identitu v našem prostředí určovaly převážně dramaturgické plány a dobové 

publicistické diskurzy.69 Sémanticko-syntaktický přístup k filmovému dílu podle Ricka 

Altmana umožňuje rozlišit žánr na různé úrovně „žánrovosti“. Při interpretaci jednotlivých 

textů se pomocí sémantické rozpoznatelnosti a syntaktické soudržnosti dá vysledovat 

specifických vztah k již existujícím žánrům a posléze se dopracovat k určitému vymezení.70 

Altman si později uvědomil, že v tomto přístupu absentuje pragmatické hledisko, v knize 

Film/Genre ke své teorii připojil publicistický a průmyslový diskurz.71 Altmanovo 

sémanticko-syntakticko-pragmatické východisko využívá ve své knize Noel Brown 

(Children's Film: Genre, Nation, and Narrative), který si uvědomil, že oblast dětského filmu 

je komplexní útvar zahrnující kritické, vzdělávací, psychologické, kulturní, institucionální a 

textové aspekty. Ve své knize se snaží ozřejmit specifika tohoto žánru a dopracovat se k 

příznivé definici dětského filmu.72       

     Oproti tomu Nicolas Sammond (Manufacturing the American Child: Child-

rearing and the rise of Walt Disney) se ve své studii zabývá ideálním konstruktem 

amerického dětského recipienta.73 Ian Wojcik-Andrews (Children's Films: History, 

Ideology, Pedagogy, Theory) v jedné z jeho kapitol zkoumá publikační kritickou reflexi 

                                                 
Kinematografie zapomnění: počátky normalizace ve Filmovém studiu Barrandov (1968-1973). Praha: 

Academia, Šťastné zítřky 2011, s. 289.  

69 Lukáš Skupa, Film pro děti mezi vědou, uměním a průmyslem. s. 149. In: Pavel Skopal (ed.), Naplánovaná 

kinematografie. Český filmový průmysl 1945 až 1960. Praha: 2012.  

70 Rick Altman, Sémanticko-syntaktický přístup k filmovému žánru. Iluminace. 1989, 1, 1989, č. 1, s. 17-29. 

71 Rick Altman, Film/Genre. London: British Film Institute 1999.  

72 Noel Brown, Children's Film: Genre, Nation, and Narrative. New York: Columbia University Press 2017.  

73 Nicolas Sammond, Manufacturing the American Child: Child-rearing and the rise of Walt Disney. Durham: 

Duke University Press 2005.  
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dětských filmů s přihlédnutím na zásadní teoretické kontexty ve 20. století (např. 

feminismus a marxistická ideologie).74 Veškeré tyto studie se převážně vážou na 

hollywoodský průmysl, východoevropské kinematografii se věnují jen z malé části.  

     V českém prostředí se dětským filmem zabývá Lukáš Skupa.75 Ve své práci 

zhodnocuje institucionální organizaci výroby dětského filmu v období 1945 - 1955, detailně 

odkrývá kulturně-politické a hospodářské motivace státu v oblasti filmu a výsledek 

vykresluje směr kinematografie v principech myšlenky výchovy mládeže filmovým 

uměním. Předtím vypracovala studii Marie Benešová ve sborníku Dítě a film vydaném roku 

1967.  V časovém rozmezí od druhé poloviny 50. let do poloviny 60. let představuje hlavní 

metodologické obrysy a aspekty v problematice vztahu dítěte k filmu, mezi něž patří dětské 

vnímání filmu (H.Wallon), problém vlivu filmu na chování dítěte (E.Morin, J.P.Mayer), 

anebo chápání filmového jazyka dítětem (Mialeret, Méliès).76 

    Zjednoduším široké spektrum pohledů na dětský film a nadále se jej pokusím 

přiblížit ve vztahu ke státně politické ideologii 60. a 70. let. Dětský film se po zestátnění 

kinematografie v roce 1945 stal jednou z koncepcí státního filmového monopolu. Do 

šedesátých let se uskutečnilo několik státně organizačních realizací,77 následná šedesátá léta 

zaznamenala postupný narůst distribuční nabídky dětských filmů, přičemž této kategorii se 

programově věnovali jednotliví tvůrci nebo dramaturgické skupiny.78 Samotná filmová 

praxe těchto skupin však fungovala v kombinaci mezi podnikovým, politickým a státním 

vedením kinematografie.79 Již Jiří Purš na počátku 60. let prosadil ideu programové skladby 

                                                 
74 Ian Wojcik-Andrews, Children's Films: History, Ideology, Pedagogy, Theory. New York: Garland 

Publishing, Inc. 2000.  

75 Skupa vychází z již nastíněného sémanticko-syntakticko-pragmatického přístupu k žánru.  

76 Marie Benešová, Dítě a film. Filmologický sborník III. Praha: Československý filmový ústav 1997.  

77 Krátké fungování Studia dětského, kresleného a loutkového filmu plán o rozšiřování školní distribuce první 

dětský filmový festival v Gottwaldově v roce 1961 návrh na realizaci Ústřední studovny umění pro mládež 

viz Lukáš Skupa, Film pro děti mezi vědou, uměním a průmyslem. s. 149. In: Pavel Skopal (ed.), Naplánovaná 

kinematografie. Český filmový průmysl 1945 až 1960. Praha: 2012, s. 149-189.  

78 Ve FSB mezi ně patří právě dramaturgická skupina Švabík-Procházka. Je nutné ovšem podotknout, že se 

tato skupina nezabývala primárně dětským filmem, spíše v něm dominovala.  

79 Petr Szczepanik, „Machři“ a „diletanti“. Základní jednotky filmové praxe v době reorganizací a politických 

zvratů 1945 až 1962. s. 28. In: Pavel Skopal (ed.), Naplánovaná kinematografie. Český filmový průmysl 1945 

až 1960. Praha: Academia 2012.  



 17 

socialistické kinematografie, která zahrnovala i „zvýšení výroby filmů pro děti a mládež“.80 

Samozřejmě v duchu komunistických idejí po vzoru Sovětského svazu.81 Platformou pro 

tuto výchovu mládeže byly kromě škol veřejné instituce (Československý svaz mládeže, 

Pionýrská organizace Československého svazu mládeže).82  

     Mládež se však těmto ideálům často vymykala, důkazem byl nárůst kriminality a 

inklinace ke konzumním vlivům ze západních zemí nebo apatie vůči veřejným činnostem. 

Tento obraz mládeže se pak stal základním motivem pro některé kontroverzní filmy tvůrců 

československé nové vlny.83 Hlas mládeže byl slyšet i při protestech během srpnových 

událostí 1968. Následná konsolidace poměrů ve společnosti se tak dotkla i mládežnických 

sfér: na počátku normalizace byl rozpuštěn Československý svaz mládeže (ČSM), Husákovo 

vedení poté ustavilo Svaz socialistické mládeže (SSM), podpořený loajálními kádry ČSM.84  

    Sféra dětského filmu v počátečním období normalizace je příznačně označována 

jako „úniková“, a to ze dvou zásadních důvodů. Prvním je fakt, že filmy určené dětem byly 

ze své podstaty apolitické: ideové komise nepočítaly, že by se v dílech mohly vyskytovat 

revizionistické postoje ohrožující socialistické tendence. Druhým důvodem byl samotný 

„únik“ tvůrců pod záminkou dětského filmu. Známou utajovanou praxí ve FSB byla výroba 

filmů, na nichž se podíleli scenáristé, kteří byli odstaveni od umělecké činnosti (např. 

František Pavlíček a Jan Procházka). Aby daná látka hladce prošla do programu, musela být 

podepsána některým z jejich kolegů (Ota Hofman, Vít Olmer ad.). Nutno konstatovat, že si 

dětský film v průběhu konsolidace čs. filmu dokázal udržet kontinuitu kvality z let 

šedesátých, protože dramaturgická linie neprošla zásadní reorganizací.  

     Ludvík Toman v roce 1970 při poradě vedoucích dramaturgických skupin 

požadoval angažovanější tendence a posilnění výchovy mládeže podle dogmat stranické 

                                                 
80 Jiří Purš, Poslání socialistického filmu: Projevy a stati z let 1969-1979. Praha: Český filmový ústav 1981, s. 

8.   

81 Martin Franc, Vztah politické elity v českých zemích k mládeži v letech 1948–1968. s. 87. In: Jiří Knapík a 

kol., Děti, mládež a socialismus v Československu v 50. a 60. letech. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Ústav historických věd 2014.  

82 Pionýrská organizace byla samovolně rozpuštěná během pražského jara 1968, během normalizace ji 

nahradila Pionýrská organizace Socialistického svazu mládeže. Kapitoly z dějin Pionýrské organizace v 

Československu. Praha: Mladá fronta 1979, s. 155. 

83 Martin Franc, Vztah politické elity v českých zemích k mládeži v letech 1948–1968. s. 88. In: Jiří Knapík a 

kol., Děti, mládež a socialismus v Československu v 50. a 60. letech. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Ústav historických věd 2014.  

84 Tamtéž, s. 92. 
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linie.85 O rok později pak na vedoucí dramaturgických skupin dolehlo nařízení pojednávající 

o zaměření pozornosti na „filmy, které pomáhají mladým lidem pochopit politiku našeho 

státu, tedy filmy o mladých a pro mladé“.86 Z toho jasně vyplývá, že vedení nemělo nad 

touto oblastí požadovaný dohled.87 

     Svou relativní svobodu si dětský film pojistil také zahraničními úspěchy,88 které 

se nejvíce dostavovaly právě v této kategorii. Vývozní artikl dětského filmu pomohl navracet 

státu a FSB potřebné zisky k další tvorbě a nákupu filmových surovin.89   

2.4 Shrnutí  

První kapitola měla za cíl přinést základní obraz historického vývoje v letech 

konsolidace čs. filmu, na jehož pozadí se odehrávala realizace díla Už zase skáču přes kaluže. 

Stěžejní byla rovněž postava Jana Procházky. Na základně jeho vlivné osobnosti jsem se 

pokusil osvětlit tehdejší názor na celospolečenské klima a vykreslit fakta, kvůli kterým se 

zařadil mezi nepohodlné tvůrce.  

     Krátká podkapitola mapující oblast dětského filmu měla zpřehlednit sekundární 

odkazy k dětskému filmu. Poté jsem nastínil atmosféru ve FSB při tvorbě dětských filmů, 

čímž jsem chtěl ozřejmit fakta ohledně „pokrývání“ látek. Touto praxí filmoví pracovníci 

riskovali svou pozici a ve finále tak sázeli všanc i své existenční jistoty. Bez výpomoci by 

zaručeně nevzniklo tolik oceněných filmů, které dokázaly vrhnout na šeď normalizace 

záblesky světla. Mezi ně patřil bezesporu film Už zase skáču přes kaluže.     

                                                 
85 Štěpán Hulík, Kinematografie zapomnění: počátky normalizace ve Filmovém studiu Barrandov (1968-1973). 

Praha: Academia, Šťastné zítřky 2011, s. 154.  

86 Archiv Barrandov Studio a.s., Sbírka Barrandov historie, Dramaturgie 1970 A3 (Ludvík Toman vedoucím 

dramaturgických skupin FSB ze dne 7. 6. 1971)          

87 V rozhovoru Štěpána Hulíka s Marcelou Pittermannovou dokonce bývalá dramaturgyně vzpomíná na 

kontrolora Alberta Macháčka, který byl do jejich skupiny nastrčen jako „dramaturg“, ovšem jeho základním 

posláním byla špionáž. Následně nastala kuriozita. Na žádost Oty Hofmana byl Macháček samotným 

Tomanem propuštěn. Štěpán Hulík, Kinematografie zapomnění: počátky normalizace ve Filmovém studiu 

Barrandov (1968-1973). Praha: Academia, Šťastné zítřky 2011, s. 154. 

88 Film Už zase skáču přes kaluže získal Velkou cenu mezinárodní poroty Zlatá soška za nejlepší film na 

VI.MFF pro děti a mládež v Teheránu 1971 Stříbrnou mušli na XIX. MFF v San Sebastián 1971 hlavní cenu 

v kategorii dětských filmů a cenu diváků na II.MFF FEST v Bělehradě 1972. Český hraný film IV (1961-1970). 

Praha: Národní filmový archiv 2004, s. 530. 

89 Štěpán Hulík, Kinematografie zapomnění: počátky normalizace ve Filmovém studiu Barrandov (1968-1973). 

Praha: Academia, Šťastné zítřky 2011, s. 155.  
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3 PRODUKČNÍ HISTORIE 

 

      Jedním z předpokladů pro existenci uměleckého díla je vzájemně kooperující síť 

početných pracovníků. Výsledný tvar v sobě zahrnuje znaky jejich součinností, ať se jedná 

o efemérní nebo rutinní proces tvorby. Takto vedenou součinnost kooperativních aktivit 

v tvůrčím procesu nazývá americký sociolog Howard S. Becker příznačně „světem umění“ 

(art world).90  

     Specifické znaky světa umění se projevují v rovině kulturně průmyslové.91 David 

Hesmondhalgh si všímá několika problematických aspektů, při jejichž odkrývání v oblasti 

kulturního průmyslu záměrně používá místo „umění“ spojení „symbolická kreativita“ 

(symbolic creativity), a namísto „umělec“ volí raději termín „symbolický tvůrce“ (symbolic 

creator).92 „Symboličtí tvůrci“ jsou výrobci „textu“ (text v Hesmondhalghově pojetí 

kolektivně pojmenovává kulturní práce všeho druhu, může sem spadat film, komiks, 

gramofonová deska atp.). Tento termín si vysloužili díky tomu, že si berou specifické 

symboly z oblasti umění a využívají je pro účely zábavy či poskytnutí potřebných informací. 

Takto vedený pohled nám ozřejmuje, že filmové dílo je produktem, na jehož výslednou 

podobu má zásadní vliv politika managementu kulturního průmyslu.  

     V jednotlivých složkách průmyslu hraje důležitou roli vztah mezi výrobními a 

společenskými silami tuto skutečnost zaznamenal již Karel Marx v knize Ke kritice 

politické ekonomie (1859), kde hovoří o určitých módech produkce, které pojí těsný vztah 

mezi ekonomickou, sociální a ideologickou vrstvou.93 Stejná zkušenost nastává ve filmově 

průmyslovém sektoru. Jednotlivé módy produkce nám pomáhají vysledovat množinu 

produkčních praktik, jako jsou organizace výroby, politika managementu nebo například 

                                                 
90 Howard S. Becker, Art worlds. California: University of California Press 1982, s. 1.  

91 A.J. Scott zkoumá vztah kultury a ekonomie, kulturní průmysl vnímá jako sektor, který produkuje 

subjektivně hodnotné zboží. Pro diváckého konzumententa je výrobní cena filmového produktu neúměrně 

vysoká ve srovnání s užitkovým účelem.    

92 David Hesmondhalgh, The Cultural Industries. London: Sage 2007, s. 4. 

93 Ben Singer, Modes of Production: Issues and Debates. In: Abel Richard (ed.), Encyclopedia of Early 

Cinema. Abingdon: Routledge 2005, s. 633.  
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rozdělení funkcí mezi jednotlivé pracovníky. Produkční módy se liší vzhledem k politické 

kultuře, hospodářství, demografickému uskupení a historické poloze.94 

     Každé filmové dílo v sobě skrývá funkční sítě produkčních praktik. Stále musíme 

mít na paměti, že filmový titul má individuální charakter a četná specifika, tím pádem 

nemůže existovat obecné hledisko či jednotící návod, ale spíš soustava principů, které je 

potřeba do výzkumu začlenit. Tato kapitola o produkční historii filmu poukazuje na základní 

fakta, která se zasloužila o výsledný tvar díla Už zase skáču přes kaluže se zaměřením na 

kolektiv tvůrčích pracovníků. K tomu je potřeba krátce představil produkční modus, ve 

kterém bylo dílo vytvořeno. V našem případě se jedná o modus v socialistickém výrobním 

systému. 

3.1 Státně socialistický modus produkce v československé kinematografii  

     Za uskutečněním konkrétní vize filmu stojí podle Petera Bloora nejvýrazněji 

vzájemná spolupráce tří profesí: producenta, scenáristy a režiséra. Bloore jejich vzájemnou 

kooperaci nazývá jako tzv. kreativní trojúhelník. Základem úspěchu filmu je synergická 

domluva o společné podobě výsledného filmu.95   

     Ve státně socialistických kinematografiích funkce producenta (typická pro 

kapitalistické kinematografie) neexistovala, nejblíže k této profesi měl model tvůrčích 

skupin (příprava dramaturgických plánů, vybírání námětů, hospodaření s přiděleným 

rozpočtem). Tvůrčí skupiny byly výrobní jednotky kulturního průmyslu při státním filmu, 

fungovaly jako rozhraní mezi filmovým štábem (výběr režiséra, scenáristy, dohled nad 

výrobním procesem filmu) a státní administrativou (zpracování návrhů a připomínek 

nejvyšší politické moci a cenzury).96  

      V průběhu realizace filmu Už zase skáču přes kaluže zaznamenala koncepce 

skupin výrazné změny. Od roku 1954 do roku 1969 se hovoří o decentralizovaném systému, 

v průběhu šedesátých let se postupně posilovala autonomie jednotlivých skupin. Budeme-li 

chápat tvůrčí skupiny jako podobu producentské jednotky, můžeme Bloorovu tezi aplikovat 

                                                 
94 Historické členění módu produkce Hollywoodu podrobuje výzkumu Janet Staiger: The Hollywood Mode of 

Production. In: David Bordwell, Janet Staiger and Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema. Film 

Style & Mode of Production to 1960. Abingdon: Routledge 1985. 

95 Peter Bloore, The Screenplay Business Managing Creativity and Script Development in the Film Industry. 

London: Taylor Francis Ltd 2012, s. 9.  

96 Petr Szczepanik, Továrna Barrandov: svět filmařů a politická moc 1945-1970. Praha: Národní filmový 

archiv 2016, s. 52.  
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i na situaci československém filmu (i přesto, že státní film spadal pod agendu ÚV KSČ). 

Každá tvůrčí skupina při FSB měla tehdy svůj roční rozpočet na filmovou výrobu, tvůrčí 

skupiny s rozpočtem hospodařily dle svého uvážení, dokonce si ojediněle mezi sebou 

vypomáhaly půjčkami na ambicióznější projekty (případ filmu Marketa Lazarová, který 

vznikal v tvůrčí skupině Švabík-Procházka, finanční výpomoc získal od tvůrčí skupiny 

Šmída-Fikar).97  

      Šedesátá léta jsou obecně považována za dekádu silných uměleckých impulzů a 

široké žánrové nabídky. Zásluhu na tom má několik faktorů, na úrovni tvůrčích skupin 

nalezneme dva výrazné. Jedním je zánik centrální Ideové rady FSB v roce 1962. Náhradou 

za ni byla varianta ideově uměleckých rad při jednotlivých tvůrčích skupinách.98 Díky 

uměleckému spektru respektovaných osobností české kultury se do tvůrčích skupin 

dostávaly nové impulzy, motivy a trendy uměleckých vlivů.  

     Druhým výrazným předpokladem byla mimořádná pozice dramaturgů. 

Současníci dnešního českého audiovizuálního průmyslu vzpomínají nostalgicky na tehdejší 

dramaturgickou profesi jako na oblast, která se svým způsobem přičinila o úspěchy oněch 

šedesátých let.99 Základní impulzy stále přicházely od samotných autorů (režisérů a 

scenáristů), dramaturgie při tvůrčích skupinách nesla spíše tíhu zodpovědnosti za autorské 

iniciativy. Její základní role byla demokratického charakteru, spočívala v rozpoznání talentu 

a následné výpomoci k uskutečnění vize.100 Pro dramaturgii byla primární tolerance, musela 

vytvořit bezpečný prostor pro to, aby se na nově objevující umělecké impulzy z let 

šedesátých nenahlíželo monolitně.101  

    Tvůrčí skupiny a jejich tehdejší dramaturgové podněcovali výrobu filmů, po XII. 

sjezdu KSČ roku 1962 se do stranických orgánů dostaly i osobnosti, které vyjadřovaly 

                                                 
97 Štěpán Hulík, Kinematografie zapomnění: počátky normalizace ve Filmovém studiu Barrandov (1968-1973). 

Praha: Academia, Šťastné zítřky 2011, s. 302.  

98 V tvůrčí skupině Švabík-Procházka působili režiséři František Vláčil, Břetislav Pojar, Karel Kachyňa, 

kameraman Josef Vaniš, spisovatelé Jana Štroblová a Ludvík Aškenazy, herec Radovan Lukavský, dramaturg 

Ota Hofman a pracovnice dětského hnutí Ilona Pietropaolová. 

99 Petr Szczepanik a kol., Studie vývoje českého hraného kinematografického díla, Praha: Státní fond 

kinematografie 2015, s. 17.  

100 Jan Procházka v úloze vedoucího dramaturga vnitřně nesouhlasil s filmařskými postupy Jana Němce, přesto 

od tvůrčí skupiny Švabík-Procházka dostal Němec podporu a šanci realizovat svá díla. Procházka hájil názor, 

že je potřeba dát takovýmto filmařům prostor se vyjádřit.  

101 Redakce Film a doba. Hovoří dramaturgové. Film a doba 14, 1968, č. 1, s. 8.   
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podporu československé nové vlně. Díky jim bylo umělecké poslání filmu mnohdy 

upřednostněno před politickým. Tvůrčí skupina, režisér, scenárista a jejich vzájemná 

kooperace představovaly jednu z nejvýraznějších příčin úspěchů filmů na domácím poli i 

v zahraničí. Ústup nastal během konsolidačního procesu, vedoucí tvůrčích skupiny byli 

zaměněni „spolehlivými tvůrci“ (na své pozici setrvali pouze Ota Hofman a Miloš Brož) a 

odloučeni od výroby.102 Nejrozsáhlejší změny výrobní praxe nastaly roku 1970, kdy na 

filmové projekty dohlížel Ludvík Toman. S Tomanem měli vedoucí skupin povinnost 

konzultovat veškeré dramaturgické návrhy, pouze s jeho souhlasem mohl být film začleněn 

do výroby. Schvaloval složení štábů a herců, revidoval výsledné filmové kopie před 

uvedením do distribuce, mimo jiné zasahoval i do organizačních struktur dramaturgických 

skupin.103 15. září 1970 bylo uvedeno v platnost nařízení ředitele FSB Fábery, že veškeré 

pracovní filmové kopie budou předváděny ústřednímu řediteli Československého filmu 

Jiřímu Puršovi a dalším kompetentním osobám. Ač i v liberální éře 60. let fungoval státní 

dozor nad filmem, nejintenzivnějšího vlivu na kinematografii docílila šedá eminence 

stranických kádrů v 70. letech. 

      Pro dílo Už zase skáču přes kaluže je důležité, že výroba probíhala po vzoru 

produkčních praktik ze 60. let. Ve výsledku tak film reflektuje nejen umělecké trendy 

uplynulé dekády, ale rovněž demonstruje její výrobní praktiky.  

 Film byl ve výrobě téměř po celý rok 1970, aniž by byl při realizaci jakkoli 

omezován žádný z tvůrčích pracovníků nebyl propuštěn.  

 

3.1.1 Období liberalizace a decentralizace: cesta od nápadu k námětu 

Při snaze dobrat se detailnějších informací z předprodukční fáze o samotné látce 

narážíme na jeden velký problém. Neexistují totiž žádné konkrétní doklady o vývoji scénáře. 

Jako by nápad na zfilmování příběhu poletoval kdesi ve vzduchoprázdnu. Při detailnějším 

průzkumu ale narazíme na určité hranice. Nápad na film se rodil v interakci vlastního díla a 

vnějšími politicko-ekonomickými faktory, autor nápadu se pohyboval uzamknutý do bariéry 

norem, paradigmat a průmyslových strategií. Myšlenka filmu neodkrývá pouze fiktivní 

rámec dané látky, ale dokáže nám říct mnohé o vnějších praktikách a postupech, které 

                                                 
102 1.března 1970 namísto tvůrčích skupin jsou ustanoveny dramaturgické a výrobní skupiny. 

103 Szczepanik Petr, Továrna Barrandov: svět filmařů a politická moc 1945-1970. Praha: Národní filmový 

archiv 2016, s 54. Srov. Lukáš Skupa, Vadí nevadí. Česká filmová cenzura v 60.letech. Praha: Národní filmový 

archiv 2016, s. 178.  
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dovedly nápad až do podoby konkrétního filmového tvaru.104 V našem případě se jedná o 

nápad v hmatatelné podobě, Procházka vycházel z konkrétního textu, kromě limitů státně-

socialistických průmyslových norem nacházíme uměleckou bariéru již ve zkonstruovaném 

příběhu. Tento „limit“ ve formě zpracovaného textu však odhalí několik výrazných stop, 

které vedly k realizaci tohoto nápadu. Je dobré si stále uvědomovat, že nápad na film je spíše 

pojmenování okruhů, ve kterých se film bude pohybovat. Následná výroba filmu je 

dynamický proces, myšlenka filmu se tak každým novým pohledem deformuje, mění svůj 

tvar. V této části se pokusím odpovědět na otázku, co vedlo autora ke rozpracování knižní 

předlohy do filmového scénáře.  

 

     Nápad na zfilmování literární látky australské provenience se zrodil společně 

s prvními výtisky českého překladu této knižní předlohy v roce 1962.105 Literárně aktivní 

Jan Procházka tehdy skupoval veškeré nově vydané výtisky knih, které se objevily na 

tuzemských pultech.106 Když narazil na knihu Už zase skáču přes kaluže, měl okamžitě chuť 

zpracovat příběh do filmového scénáře. I Karel Kachyňa projevil o tuto látku zájem, jak 

potvrdil v tisku v rozhovoru po natočení filmu: „... tento film jsem chtěl natočit už dávno, 

hned jak ta kniha u nás vyšla a já si ji přečetl. To už je asi osm let. Vždycky se mně líbily a 

stále mě dojímají a vzrušují příběhy lidí, kteří musejí svádět nadlidské boje s přírodou, 

s nepřízní osudu, a kteří nakonec dovedou zvítězit. Příběhy lidí s velkým srdcem.“107  

      V době, kdy vyšel rozhovor s Kachyňou, veřejnost netušila, že autorem scénáře 

byl Procházka.108 Kachyňovo vyznání lze chápat i jako parafrázi názoru zatajeného 

scenáristy. Motiv nadlidského boje s nepřízní osudu je tedy určující pro rozvíjející se 

Procházkův literární styl. Výrazný posun v jeho dráze se datuje v období mezi knižním 

vydáním debutu Rok života (1956) a knihou Zelené obzory (1960). 

     Zatímco prvotina Rok života plní poplatnou funkci prorežimní látky, 

progresivnější obrat nastal v knize Zelené obzory, kde se Procházka začal vyhýbat dobovým 

                                                 
104 Ian W. Macdonald, Screenwriting poetics and the screen idea. Hampshire: Palgrave Macmillan 2013, s. 5.  

105 Alan Marshall, I Can Jump Puddles. Melbourne: F. W. Cheshire 1955. Překlad Zora Wolfová, Už zase 

skáču přes kaluže. Praha: Mladá fronta, 1962.  

106 Rozhovor s Ivou Procházkovou, c. d.  

107 Jiří Hrbas, S Karlem Kachyňou: O včerejšku a zítřku i o jeho novém filmu. Záběr 4, 1971, č. 9, s. 8.  

108 Z mého rozhovoru s Ivou Procházkovou vyplývá, že Karel Kachyňa se ke knize dostal ten samý rok, když 

mu ji Jan Procházka doporučil ke zfilmování. Kachyňa souhlasil s myšlenkou její případné realizace. 

Rozhovor s Ivou Procházkovou, c. d.   
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schématům. Jako autor „... vyzrál a začal zcela nově“.109 V díle jsou potlačeny tendenční 

aspekty, tradicionalistický konzervatismus ve jménu komunistických idejí je nahrazen 

mravními hodnotami, které vyznávají zemědělští aktivisté. Státní ideologie je především 

prostorová rovina, není zde vyčleněna, ovšem posun nastává v důrazu na komplexitu hlavní 

dramatické postavy, jež je formovaná charakteristickými dialogy. Konflikt morálky a 

lidských hodnot se stane základním středobodem tvorby Jana Procházky.   

     Tematika dětství, příznačná pro Marshallovu knižní předlohu, se objevuje v 

Procházkově tvorbě záhy. S filmem Trápení (1961) vzniklo výrazné dílo postihující 

problematiku dětství a dopívání. Procházka v něm pracuje s vyšší mírou psychologizace 

dětské protagonistky. V obecně rovině nesou prototypy Procházkových dětských postav 

příznaky mravní „neposkvrněnosti“, přičemž charakter a morálka jsou úzce spjaty s jejich 

naivitou. Naivita dětských hrdinů je určujícím klíčem konstruktu, postavy sice existují 

v určitém společenství, jsou nuceni reagovat a vést dialog se společností, ovšem jejich 

ojedinělá podstata a vlastní chápaní vytváří vnitřní izolaci proti společenským normám.  

     Procházka tak nemapuje světy dětských postav, ale vytváří nové obdoby světů, 

které mohou existovat pouze skrze optiku jejich hrdinů. Základními hodnotami jsou vztahy 

k přírodě (často se objevující symbol koně) a k lidem (rodina a přátelství). Termín naivita 

nepoužívám v negativním smyslu, chápu jej jako příznak profilového zploštění, postava není 

brána jako komplexní aparát, nýbrž je „zjednodušena“, ořezána o politickoideologický 

kontext. Nevylučuji, že tento kontext do jisté míry utvářejí postavy rodičů, ale toto pojetí 

chápu jako nadinterpretaci. Apolitikum se primárně odráží ve vnitřní charakteristice postav, 

v dětském subjektivním vidění, jež příznačně poetizuje realitu.  

     Dramaturgyně Marcela Pitteramannová vnímala Procházku s Kachyňou jako 

filmové tvůrce, kteří začali téma dětství problematizovat. Na dítě nebylo nahlíženo 

z odstupu, příznačná byla intenzivní snaha o dobrání se podstaty fungování dětských 

mechanismů. „Podoba dětství v jejich podání nebylo pouhé dobrodružství a klukovina, ale 

tam šlo o odkrývání jejich duší, toho, co si myslí a jak přemýšlí, jaké mají emoce.“110 Subtilní 

vlastností těchto dětských filmů bylo i to, že jejich narativ a forma dokázaly obohatit i 

dospělého člověka, což byla jedna z výrazných protischematických tendencí. Byly to spíš 

                                                 
109 Boris Jachnin, Jan Procházka. Praha: Československý filmový ústav 1990, s. 4.     

110 Rozhovor s Marcelou Pittermannovou vedený autorem v Praze dne 30. 6. 2017.  
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filmy o dětech než filmy pro děti.111 Procházka tyto své autorské postupy shrnuje takto: 

„Snažíme se natáčet jenom takové dětské filmy, které mají ctižádost objevovat nové 

pevniny. Trpíme citelným nedostatkem podobných scénářů.“112   

      Marshallova kniha jako by přímo poukazovala na tyto aspekty Procházkova 

záměru. Chápeme-li filmovou adaptaci jako produkt autorského kulturního dědictví, bude 

užitečné kontextualizovat předchozí díla a vsadit film do konkrétních dobových souvislostí. 

V tomto případě netkví výběr adaptace pouze v síle samotného příběhu a touze převést na 

filmové plátno, ale v poetice, stylu a tematice. Literární předloha s dětským příběhem byla 

přirozeně zařazena do programové skladby TS Švabík – Procházka. 

        V dalším stupni průzkumu se budeme věnovat autorské zkušenosti a filmové 

praxi scenáristy.  

        Jan Procházka byl vedoucím dramaturgem skupiny již od roku 1959, během 

desetiletého působení si rozvíjel důsledný smysl pro selekci látek. Látky přicházely ze všech 

možných stran, úkolem dramaturgie při TS bylo tyto látky posuzovat a zároveň vyhledávat 

materiály pro případné zfilmování.113 Navrhované látky podléhaly kolektivnímu schválení 

TS, nejdříve konkrétní náměty projednalo vedení TS, posléze plénum (zahrnující účast všech 

dramaturgů dané TS) rozhodlo, zda je vhodné námět rozpracovat do další přípravné fáze. 

Samostatné posuzování látek vedlo k vytváření návrhů dramaturgických plánů, kromě 

kvality námětu probíhala selekce látek i na bázi žánrů a stylů. Tyto dramaturgické návrhy 

plánů konkrétních skupin projednával ústřední dramaturg, ředitel studia a ústřední ředitel. 

Komplexní plán studia musel tematicky a umělecky odpovídat kulturně politickým úkolům 

československého filmu.114 

     Jan Procházka tak ze své pozice mohl zařadit do programu i své vlastní návrhy, 

které odpovídaly celkové dramaturgické skladbě titulů, jež měly jít do produkce. Mezi další 

důležitá hlediska patřila finanční rozvaha. Procházku pojil těsný kolegiální vztah 

k vedoucímu skupiny Erichu Švabíkovi, který měl na starosti její ekonomické a produkční 

zájmy. Švabík zaručoval organizační i hospodářskou režijní koncepci schválených filmů do 

výroby. Ve své funkci komunikoval s výrobní sférou (vedoucí výroby, režisér, architekt, 

                                                 
111 Srov. Pavel Melounek, Obraz dospívání a socializace v díle Karla Kachyni. Film a doba 30, 1984, č.5, s. 

270-276. 

112 Zdeněk Dufek, Nepolapitelný Jan aneb 3+3. Kino 10, 1965, č. 11, s. 11.   

113 Rozhovor s Marcelou Pittermannovou, c. d.   

114 Bohumil Šmída, Organizace československého filmového podnikání a filmové tvorby. 3.vyd. Praha: Státní 

pedagogické nakladatelství 1985, s. 57.  
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kameraman) a technickohospodářským odborem (např. finanční, technicky zásobovací, či 

právní oddělení).115 Základní zodpovědností bylo dodržet celkový stanovený roční rozpočet 

(plus rozpočet jednotlivých filmů), což byla jakási výsada produkčního řemesla. Povědomí 

o reáliích rozpočtu je tedy další zásadní faktor, díky kterému se mohla uskutečnit realizace 

látky Už zase skáču přes kaluže.  

     Jan Procházka se obratně pohyboval v hospodářské i umělecké filmové oblasti, 

byl rozhodující osobou u posuzování jiných látek. Desetiletá zkušenost na postu vedoucího 

skupiny ho postavila do role, kdy k výběru látky zohlednil předem rozmyšlený průmyslově 

estetický kalkul.     

3.2 Vznik synopse 

      Nápad na zfilmování titulu a schválenou synopsi TS dělil dlouhých sedm let. Od 

roku 1962 (kdy se objevila Marshallova kniha na československém trhu) film Už zase skáču 

přes kaluže nefiguroval v žádném z dramaturgických plánů. Dokonce se ani neobjevil v 

přípravném dramaturgickém plánu z května roku 1969 na nadcházející rok 1970.116 Přitom 

roční dramaturgické plány často obsahovaly kolem 65 plánovaných titulů (do výroby 

putovalo zhruba 30 titulů). O necelý měsíc později po vypracování přípravného 

dramaturgického plánu (25. 6. 1969) se TS Švabík-Procházka obrátila na právní oddělení 

zastupované JUDr. Jahnem s dotazem, zda je možné odkoupit autorská práva ke knize Už 

zase skáču přes kaluže a na její motivy natočit film. 30. července 1969 vyjádřil samotný 

Alan Marshall předběžný souhlas a zároveň potěšení, že má právě československá 

kinematografie o ni zájem.117 Marshallova vstřícná odpověď byla impulzem pro zahájení 

přípravných literárních prací.    

 

     K samotnému filmu je dohledatelný i ručně psaný námět, některé věty jsou v něm 

seškrtané, navíc neobsahuje žádné datum, je tedy těžké určit, kdy mohl vzniknout. 

Dvoustránkový námět formátu A5 nastiňuje základní atmosféru filmu a přibližuje dějovou 

                                                 
115 Tamtéž, s. 55nn.  

116 Archiv Barrandov Studio a.s., Sbírka Barrandov historie, První varianta dramaturgického plánu Filmového 

studia Barrandov pro výrobní rok 1970 (s přihlédnutím na ostatní dramaturgické plány pro výrobu na léta 1963-

1969).      

117 Archiv Barrandov Studio a.s., Sbírka scénáře, Složka Už zase skáču přes kaluže.  Korespondence TS ze dne 

24. 9. 1969.  
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linii, která je rozvedena v následné synopsi.  Vypracovaná synopse byla schválená TS 12. 

srpna 1969.118  

     Zásadní otázkou však zůstává, jaké faktory ovlivnily Procházkovo rozhodnutí 

začlenit do výroby následující látku tak nebývale rychle. Jednou z možných variant je 

Procházkova předtucha. Po srpnových událostech roku 1968 byl často předvoláván 

k výslechům, při této negativní zkušenosti se několikrát setkal s Aloisem Poledňákem, který 

měl podobně neblahou zkušenost s výslechy. S Poledňákem si uvědomili, že se chystá 

nějaký „velký proces“, který bude mít negativní dopad i na jeho kariéru.119 Ještě předtím, 

než s Procházkou začalo zářijové disciplinární řízení roku 1969, uskutečnil s Hofmanem 

plán, který byl určující pro vznik Už zase skáču přes kaluže. Vzpomínku na pravděpodobnou 

domluvu osvěžuje ve svých vzpomínkách Iva Procházková, dcera Jana Procházky. 

„Pamatuju si, že jsme tatínek, já a sestra Lenka (která byla na jaře přijata s Irenou 

Hofmanovou do stejného ročníku na žurnalistiku, odkud pak moji sestru vyhodili) přišli k 

Hofmanovým na návštěvu. Musel to být červenec nebo srpen 1969. My holky jsme si 

povídaly u Ireny v pokoji a tatínek s Otou Hofmanem se zavřeli v pracovně, kde dlouho 

debatovali. Domnívám se, že tam ‚ukuli‘ plán, jaký námět by mohl v utužující se politicko-

kulturní situaci projít. Musel to být samozřejmě příběh nepolitický, a aby ho mohl Hofman 

podepsat, tak měl být dětský či rodinný. Takže výběr padl na ‚Kaluže‘.“120 Ačkoliv není 

možné toto rozhodnutí chápat jako definitivní, určitě se jeví jako nejvíce pravděpodobné. 

Synopse filmu Už zase skáču přes kaluže se jevila apolitickým vyzněním jako bezpečná 

látka, která by mohla bez problému projít schvalováním, navíc příznivý byl i její vysoký 

umělecký potencionál. Hofman pak později dokázal látku zařadit do výrobního plánu. Na 

konečný výběr měl tedy vedle ekonomických a uměleckých propozic nejspíš největší vliv 

faktor politický. Dílo svou tematikou rezignovalo na politický kontext. Nestavělo se na 

odpor, nebojovalo s ním, ale zcela ho přehlíželo. Vzhledem k této situaci si můžeme dovolit 

tvrdit, že bez nástupu normalizace by tento film možná nikdy nevznikl.    

 

     Pod schválenou synopsí byl ještě podepsán Jan Procházka. Vysvětluji si to tím, 

že dle jeho úsudku měly mít postupně se vyvíjející události hlavně dopad na jeho činnost ve 

vedoucí funkci. Postupem času si však uvědomil, že právě scenáristická a spisovatelská 

                                                 
118 Tamtéž, Výrobní zpráva k filmu Už zase skáču přes kaluže.   

119 Rozhovor s Ivou Procházkovou, c. d.  

120 Email od Ivy Procházkové ze dne 29. 6. 2017.  
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aktivita (viz podpis Manifestu 2000 slov) bude největší hrozbou pro nově ustanovené vedení 

při konsolidačním procesu. Září 1969 se neslo ve znamení disciplinárního řízení, v němž 

Procházkovo jméno bylo spojováno s odmítavým postojem k normalizaci. Obvodní 

kontrolní a revizní komise a Obvodní výbor KSČ pro Prahu 5, které se jeho případem 

zabývaly, jej označily za osobu, která nerespektuje realizaci stranických usnesení, proto si 

strana žádala, aby Procházka veškeré své postoje řádně vysvětlil a obhájil.121 Ten se však k 

disciplinárnímu řízení nedostavil, svou odpověď a vyjádření k situaci zaslal písemně, s 

jasnou myšlenkou, že se raději nechá vyloučit z řad KSČ, než aby ustoupil ze svých 

názorů.122   

     Tímto prohlášením rozhodl o svém dalším osudu. Během stranických procesů se 

zároveň objevila zpráva pojednávající o dalších plánech v jeho scenáristické tvorbě. 

Procházka tehdy napsal: „Vzhledem ke své práci na románu a na scénáři ‚Mikuláš‘ nevidím 

pro nejbližší rok možnost napsat scénář dle knihy australského autora Alana Marshalla ‚Už 

zase skáču přes kaluže‘. Vzhledem k tomu, že tento námět režisér Karel Kachyňa chce za 

každou cenu realisovat pro jeho hluboké lidské hodnoty a s přihlédnutím k tomu, že 

pravděpodobně se nějak vyřeší i otázka autorský práv, uvolňuji autorsky tento svůj záměr 

zcela pro další použití Karlu Kachyňovi.“123  

      Tato zpráva v sobě předznamenává osud dvou různých filmů. První je situace 

ohledně filmu Už zase skáču přes kaluže. Procházka se „na oko“ vzdal všech prací na tomto 

titulu, a tak zachránil ohroženou realizaci filmu: „Protože kdyby se u toho díla objevilo 

Procházkovo jméno, šlo by do trezoru.“124 Navíc se tato zpráva objevila těsně před nástupem 

znormalizovaného vedení. 

      Přitom při jednoduchém průzkumu přípravných literárních prací nalezneme do 

očí bijící skutečnost, která mohla této zprávě přisoudit nálepku falešného prohlášení. O 

necelý měsíc dříve schválená synopse obsahovala autorskou poznámku: „Některé naše 

filmy, jako ku příkladu TRÁPENÍ, VYSOKÁ ZEĎ a AŤ ŽIJE REPUBLIKA i KOČÁR DO 

VÍDNĚ měly to štěstí, že prošly dalekým světem. Ale nikdy doposud jsem netoužil tak silně 

zpracovat nějaký příběh pro film, jako právě teď knihu australského spisovatele Alana 

                                                 
121 Štěpán Hulík, Kinematografie zapomnění: počátky normalizace ve Filmovém studiu Barrandov (1968-

1973). Praha: Academia, Šťastné zítřky 2011, s. 137.   

122 Tamtéž, s. 136n.  

123 Archiv Barrandov Studio a.s., Sbírka scénáře, Zpráva Jana Procházky k filmu Už zase skáču přes kaluže ze 

dne 10. září 1969.  

124 Rozhovor s Marcelou Pittermannovou, c. d.   
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Marshalla: UŽ ZASE SKÁČU PŘES KALUŽE. Možná je tomu tak proto, že i já se často 

dívám do dětských očí, které teď mám blízko sebe. Vždycky cítím nenadálou úzkost. Neboť 

v těch dětských očích, ve kterých se ještě vznáší lehounký dým nebes, se náš svět vezdejší 

zrcadlí jako čisťounký a průzračný a dobrý. Zatímco my už dobře víme, jaký ten náš svět ve 

skutečnosti je...“125  

     Navíc autorský styl Jana Procházky, jenž se objevuje v dalších literárních pracích, 

potvrzuje, že celá situace kolem filmu se zdála být skoro neskutečná. Už zase skáču přes 

kaluže byl jeden z mála zázraků, které se podařilo uskutečnit. Zázrakem je i skutečnost, 

že tajnou informaci neprozradil nikdo z těch, kdo o pokrytí věděli. Dokonce po roce 1989 

bylo problematické přesvědčit veřejnost o autorství Jana Procházky, neboť tato skutečnost 

nebyla nikde písemně potvrzena. Fakta se nesla pouze ve vzpomínkách pamětníků.126   

      Situace kolem druhého případu filmu s tehdejším názvem „Mikuláš“ se nezdála 

být na první pohled problematická. Film měl původně vzniknout v tvůrčí skupině Šmída – 

Daniel, Šmída si však nepřál, aby byl scénář pokrytý jiným jménem, kladl Procházkovi na 

srdce, že ho jako autora scénáře protlačí, jenže to se bohužel nepodařilo.127 Filmové 

zpracování objevilo světlo světa až na počátku 90. let.128  

       Mezi synopsí a první filmovou povídkou se uskutečnilo několik výrazných 

reorganizačních postupů, přičemž jedna z paradoxně nejšťastnějších byla náhrada Hofmana 

za Procházku. Na Procházkovu pozici nastoupil Ota Hofman k 1. říjnu 1969. O jejich 

vzájemně domluvené výměně ještě stihl rozhodnout Vlastimil Harnach, než byl definitivně 

odvolán z postu ředitele FSB. Takto domluvená reorganizace byla důležitá pro následující 

chod celé tvůrčí skupiny Švabík – Hofman a následné Hofmanovy dramaturgické skupiny v 

70. letech.129  

Upozaděný autor Procházka do konce roku 1969 vyhotovil finální podobu scénáře 

k filmu Už zase skáču přes kaluže. Byl ostatně známý svým zápalem a pilnou prací, není 

proto překvapující, že scénář napsal tak rychle. V jednom z rozhovorů se nechal slyšet: „... 

                                                 
125 Archiv Barrandov Studio a.s., Sbírka scénáře, Synopse k filmu Už zase skáču přes kaluže.  

126 Rozhovor s Marcelou Pittermannovou, c. d.  

127 Martin Mlíkovský, Mikuláš přece jen přišel. Kino 47, 1992, č. 10, s. 7.  

128 Městem chodí Mikuláš (Karel Kachyňa, 1992)  

129 V červnu roku 1971 byly na základě ročního vývoje hospodářství ve FSB zhodnoceny výsledky 

dramaturgických skupin, ustavených v březnu 1970. Z analýzy vyplývá, že je možno i do budoucna počítat 

s pěti skupinami (dr.Brož, K.Cop, Zd.Dufek, O.Hofman, dr.Trapl). Archiv studio Barrandov, Sbírka Barrandov 

historie, Rozbor hospodářské činnosti Filmového studia Barrandov za rok 1971. 
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píšu nejméně 15 hodin denně. Myslím si, že spisovatel profesionál to nemůže dělat jinak. 

Aspoň šest dní v týdnu musí věnovat své práci.“130   

     Případ tohoto filmu vyvádí z mylné představy, že využíval svého postavení a psal 

rovnou literární scénáře. Zároveň potvrzuje, že jeho finální práce (ani na sklonku kariéry) 

nepotřebovaly žádné výrazné dramaturgické zásahy.  

3.2.1 Literární scénář – původní myšlenka filmového díla a kolektivní aparát 

    Ač byla do této doby převážně řeč o Procházkovi, filmový scénář není pouze 

autorsky jedinečný příspěvek k filmu, ale kolektivně vyprodukovaný text. Ian Macdonald 

provedl studii o „screen idea“ (tento termín můžeme volně přeložit jako původní myšlenka 

filmového díla). Každá nová literární fáze je nově přepracovanou původní představou filmu, 

každá výrobní fáze filmu je novou ideou představy, každé nové čtení textu je proto zásadní. 

Na výsledné podobě filmového díla může mít podíl sebemenší nápad nebo drobný komentář, 

či jakýkoliv jinak formulovaný vnější impulz. Macdonald podotýká, že finální verze scénáře 

není reprezentací samotného filmu, původní myšlenka filmového díla se transformuje a 

podléhá novému čtení a interpretaci i během výroby filmu. Až teprve poté, co je film hotový, 

můžeme zpětně zkoumat změny podléhající oné původní myšlence filmového díla.131 Kromě 

termínu screen idea operuje Macdonald s dalším důležitým pojmem: Screen Idea Work 

Group (SIWG). Během procesu vytváření filmu je původní myšlenka filmového díla 

přetvářena specifickým kolektivem tvůrců (může to být přímo profesionální, ale i 

neprofesionální jednotka), jejich vliv tak zapříčiní posuny původní myšlenky směrem 

k finální vizi filmového zpracování.132 Každý nový náhled je podstatný a určující, významně 

se podílející na výstupu filmového scénáře a samotného filmu.   

     Macdonaldův pojem SIWG se tak dá jednoduše aplikovat na státně socialistický 

modus, v němž můžeme tvůrčí skupinu chápat jako pružnou organizační jednotku, která 

měla za úkol dovést původní screen ideu do finální podoby filmového scénáře. 

      Tvůrčí skupina Švabík-Procházka tak pod povrchem literárních prací ukrývá 

mnoho tvůrců, kteří se podstatně zasloužili o výsledný tvar scénáře. V rámci přípravy 

literárních prací je třeba zmínit postavu Josefa Trägera, dramaturga literárního scénáře námi 

zkoumaného filmu. Träger byl jedním z nejzkušenějších dramaturgů skupiny, za první 

                                                 
130 Ivan Soeldner, Jak se máte pane Procházko?. Kino 23, 1968, č. 16, s. 2-3.  

131 Konečnou fázi procesu vytváření původní screen idea nazývá Macdonald screenwork.  

132 Ian W. Macdonald, Screenwriting poetics and the screen idea. Hampshire: Palgrave Macmillan 2013, s. 81-

107. 



 31 

republiky působil jako divadelní a literární kritik i jako teoretik, jeho texty byly publikovány 

v Literárních novinách, Divadelních novinách, ve Filmu a době a v mnoha dalších 

významných periodikách mezi lety 1939 - 1947 stanul jako ředitel nakladatelství 

Melantrich.  

      V tvůrčí skupině působil jako dramaturg ihned po jejím vzniku.133 Díky svým 

bohatým zkušenostem byl uznáván mezi ostatními dramaturgy jako respektovaná osobnost. 

S Janem Procházkou si dokázali vytvořit důvěrný pracovní vztah. V tomto spřízněném 

duchu Träger dramaturgoval většinu jeho scénářů. Díky tomu, že pocházel z uměnovědného 

prostředí, se jeho dramaturgie vyznačovala teoreticko-analytickým charakterem. Svými 

poznatky obohacoval autory o nové impulzy, které bylo třeba začlenit, nebo naopak vyčlenit 

ze scénářů. Träger svými případnými postřehy dokázal Procházku nasměrovat a ukázat mu 

jiné roviny, jak by se potenciálně scénář mohl vyvíjet. Praxe tedy nebyla taková, že by Träger 

horlivě přepisoval či seškrtával dialogy a scény, jeho záměrem bylo burcovat autorské 

myšlení.134  

      Jako problematický a velmi limitující se jeví fakt, že k filmu není dohledatelná 

žádná dramaturgická poznámka. Z toho důvodu se dramaturg zdá být ve výsledku zcela 

zastíněn. Navíc jméno Trägera nefigurovalo ani ve štábní listině.135 Je tedy těžké určit, kdo 

se zasadil o výsledný tvar literárního scénáře, ale zároveň je zcela jisté, že Träger měl svou 

podstatnou roli v profilaci scénáře k filmu Už zase skáču přes kaluže.  

     Při adaptaci původního literárního díla můžeme naleznout ještě jeden výrazný 

problém. Marshallův původní text podléhá díky českému překladu lexikální diferenci. 

Problematika může nastat například u originálního slovního výkladu, který může mít širší 

význam, než má možný český ekvivalent. Mezi nejběžnější patří konotace slovních spojení, 

které mají funkci afektivní anebo emoční asociace. Překladatel se tak může zásadně přičinit 

i o další možné interpretace textu. Výsledné zpracování překladu textu podléhá autorské 

koncepci překladatele.136 A tak se mezi dramaturgy, scenáristy a ideově uměleckou radou, 

která má podíl na výsledném tvaru literárního scénáře, nachází ještě pozapomenutá postava 

                                                 
133 Markéta Trávníčková: Josef Träger. Slovník české literatury po roce 1945. Dostupný na www: 

<http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1187> vyšlo 12. 9. 2006 cit. 1.7. 2017 

134 Rozhovor s Marcelou Pittermannovou, c. d.   

135 Tvůrčí skupina fungovala jako kolektivní posuzovatel, poznámku k scénáři mohl vznést kdokoliv 

z dramaturgů. To je jeden z důvodů, proč se nejvýraznější z dramaturgů daného filmu neobjevoval v titulcích 

filmů a štábních listinách. Profese byla chápána jako segment TS, podobně jako jemu přisouzená IUR.  

136 Jiří Pechar, Analýza a interpretace literárního díla. Praha: Filosofický ústav AV ČR 2002, s. 224. 



 32 

překladatele. Jan Procházka interpretoval překlad Zory Wolfové, což byl zároveň jediný 

překlad, který se na českém území objevil.  

 

     Literární scénář byl vyhotoven 8. 12. 1969. Na konci roku (22. 12. 1969) byl 

schválen členy ideově umělecké rady. Zde nastává obdobný problém jako u profese 

dramaturgů. V produkčních listinách není žádný záznam o tom, zda měl někdo z členů 

výhrady k samotnému dílu. Ideově umělecká rada byla konečným posuzovatelem při tvůrčí 

skupině, jejím úkolem bylo napsat posudky k literárním scénářům. Přijaté posudky se tak 

mohly zapracovat do jednotlivých výsledných podob scénářů. Jedním z členů byl i Karel 

Kachyňa. Ten už předtím věděl, že bude film režírovat, byl z členů rady pochopitelně nejvíce 

napojený na Jana Procházku. Lze tedy předpokládat, že se rovněž před procesem natáčením 

zasadil výrazně o výsledný tvar literárního scénáře. Kachyňa sice nikdy nepsal scénáře, 

avšak byl přítomen během vývoje látek. Svým filmovým viděním přenášel na scenáristu 

převážně vizuální vjemy, Procházka je zohlednil a případně vnesl do literární podoby. Jejich 

kooperace měla diskuzní povahu, pokud měl scénář jasně vyprofilovaný tvar, společně 

prozkoumávali jednotlivé scény a dle vzájemné dohody dotvářeli závěrečnou verzi. Slova 

prokazatelně ovládal Procházka, Kachyňa však každé slovo kontroloval a snažil se ověřovat, 

zda je ideální.137 Proto se Kachyňa objevuje jako spoluautor scénáře u řady jiných filmů. 

Měl podíl na výsledném tvaru scénářů, ale na samotném literárním textu nikoliv.  

     Procházkova autorská pravomoc zasahovala i do samotné realizace. Kachyňa dbal 

na oboustrannou spokojenost, s Procházkou konzultoval výběr herců, společně diskutovali i 

o dalších profesích ve štábu, např. o výběru kameramana. Procházka byl společensky 

otevřená náruč, díky své povaze se znal výborně s filmovými osobnostmi jiných oborů. 

Blízký vztah měl s kameramany Josefem Illíkem, Stanislavem Milotou, Václavem 

Hanušem, nebo třeba i se střihačem Miroslavem Hájkem. Procházkovi však proces samotné 

realizace nesvědčil, na natáčení filmů se nikdy neobjevil, svou představu o budoucím 

filmovém tvaru si uchovával ve svých představách, výrobní chaos a neustálé opakování 

natáčených scén by mu onu idylickou představu rozbíjely. 

     Případ Už zase skáču přes kaluže se liší tím, že jeho veškerá práce skončila 

odevzdáním scénáře. Procházkův zdravotní stav se v průběhu roku 1970 začal zhoršovat a 

                                                 
137 Rozhovor s Ivou Procházkovou, c. d.  
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na dílo, které bylo ve výrobě, již neměl pomyšlení. Ve výsledném tvaru filmu můžeme 

vyloučit jakoukoliv další intervenci scenáristy.138    

3.2.2 Realizace díla 

     Literární scénář je syntetický, je to jednotné uzavřené dílo,139 bez něj by nebylo 

nic, je to základní umělecký podklad pro výrobu filmového díla.140 Názor scenáristy 

Raymonda Chandlera se zdá být zjednodušující, pro barrandovský státně socialistický 

modus by mohl vyhovovat. „Posudek realizačních možností literárního scénáře je 

neobyčejně závažný pro ekonomické otázky výroby každého filmu.“141 Aby mohl mít 

rozpočet reálný koeficient, musel ho konzultovat Erich Švabík s vedoucím výroby (Karel 

Vejřík), režisérem (Karel Kachyňa), architektem (Oldřich Okáč), kameramanem filmu 

(Josef Illík). Posléze tento rozpočet musel schválit ředitel FSB.142 V tomto prohlášení tedy 

nalezneme opět další základní postavy štábu, které ovlivňují výsledný tvar filmového díla 

ještě před započatou realizací.  

     V kinematografii je realizace filmu ojedinělý proces, běžná výroba filmového díla 

trvá několik měsíců. Krátká doba filmové výroby nutí filmové pracovníky být v procesu 

neustálého znovuvytváření filmových produktů. Výroba filmu je mechanismus neustálé 

socializace filmových pracovních do nerutinní průmyslové kultury.143  

     V našem případě byl přítomen při výrobě filmu zaběhnutý štáb. Obdobně jako 

Procházka vstupoval do tvůrčího procesu s bohatým filmařským povědomím i Kachyňa.144 

S odstupem let se Kachyňa o Procházkovi vyjádřil následovně: „Za těch 12 filmů, které jsem 

natočil pod jeho scenáristickou kuratelou, mu budu do smrti vděčen. Nikdy potom jsem už 

                                                 
138 Tamtéž.  

139 Jan Kučera, Střihová skladba ve filmu a televizi.  Praha: Akademie múzických umění v Praze, filmová a TV 

fakulta 2002, s. 19.  

140 Raymond Chandler, Raymond Chandler’s speaking. Berkeley: University of California Press 1997, s. 117.  

141 Bohumil Šmída, Organizace československého filmového podnikání. Praha: Akademie múzických umění 

1966, s. 35.  

142 Tamtéž.  

143 Candace Jones, Carrers in Project Networks: The case of the film industry. In: Michael Bernard Arthur 

(ed.), Denise M. Rousseau (ed.), The Boundaryless Career: A New Employment Principle for a New 

Organizational Era. Oxford: Oxford University Press 1996, s. 58nn.   

144 S Procházkou do této doby společně realizovali tyto filmové celovečerní projekty: Trápení, Závrať, Naděje, 

Vysoká zeď, Ať žije republika!, Kočár do Vídně, Noc nevěsty, Naše bláznivá rodina, Směšný pán, Vánoce 

s Alžbětou, Naše bláznivá rodina.     
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nenašel člověka, který by byl tak dobrý.“145 Tvrdit, že Kachyňa nezavadil o dobrého 

scenáristu, je možná zavádějící, spíše by se dalo tvrdit, že Kachyňa ve své kariéře nezavadil 

o podobně smýšlejícího autora, s kterým by se dokázal plnohodnotně doplňovat a nalézat 

společnou synergii.  

      9. 1. 1970 byl film Karlem Vejříkem schválen do výroby. Natáčení mělo probíhat 

od 6. 4. 1970 a dle původního plánu by měla být první kopie filmu vyhotovena 1. 11. 1970. 

Reálné natáčení probíhalo o pouhý měsíc později, výsledná filmová kopie byla rovněž 

vyrobena pár týdnu po původně plánovaném termínu. Výsledný film ještě zaznamenal 

úsporu v celkové hodnotě 107 197,- Kčs.146  

      Realizace probíhala pod vedením tvůrčí skupiny s desetiletou praxí, dětská 

tematika pro ně nebyla novinkou. Žádné vnější (politické) vlivy během výroby do filmu 

nevstupovaly. Velkou zásluhu na hladkém realizačním průběhu měl již zmiňovaný Ota 

Hofman, jenž podle slov Marcely Pittermannové byl člověkem na pravém místě.147 Hofman 

rozuměl administrativě a výrobnímu procesu, byl navíc v zahraničí oceňovanou figurou 

v umělecké oblasti, vytvořil si tak potřebnou autoritu, kterou dokázal na nově 

reorganizované vedení působit. Proto se mu podařilo svou dramaturgickou skupinu učinit 

z velké části neprostupnou. Hovoříme-li o její relativní autonomii, byla to především 

Hofmanova zásluha.  

Díky relativně hladkému průběhu natáčení148 se nebudu věnovat intimnímu náhledu 

do procesu realizace snímků a nastíním jen účast několika zásadních profesí.  

                                                 
145 V žáru moci (Jordi Niubó, 2001)   

146 Rozpočet filmu byl 4,5 milionů Kčs. Ještě před samotným natáčením se výrobní skupina pokoušela o 

navýšení rozpočtu o 250 000 Kčs. Tento návrh však neprošel.   

147 Rozhovor s Marcelou Pittermanovou, c. d.   

148 Výraznější potíže nastaly v ekonomické a technologické sféře, na výslednou podobu filmu vliv neměly. 

Necelý měsíc po schválení scénáře do výroby byla vyčleněna maximálně možná částka, kterou mohla tvůrčí 

skupina vyplatit Marshallovi za autorská práva. Erich Švabík ale opomenul zahrnout do honorářů českou 

překladatelku Zoru Wolfovou, produkce se tak musela vyrovnat s tím, že bude muset sáhnout po jiných 

zdrojích a zároveň vytvořit odpovídající smlouvu pro Wolfovou, která její podmínky bude muset akceptovat. 

Kdyby Wolfová odmítla, mohla tak ohrozit samotné natáčení. Technický problém byla metráž filmu, pro 

realizační účely bylo potřeba ji navýšit. Ačkoliv se navýšení materiálu pro film může jevit jako marginální 

záležitost, pro jeho schválení bylo nutno vypracovat posudek s přihlédnutím na technický a literární scénář. Po 

odborném posouzení byl materiál navýšen. 
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3.2.3 Výtvarné pojetí obrazu – původní myšlenka filmového díla 

        Obdobně jako pod svým povrchem ukrýval literární scénář další tvůrčí 

pracovníky, na výsledném tvaru výtvarného pojetí obrazu se zasadilo kromě kameramana a 

režiséra několik dalších důležitých profesí. 2. 2. 1970 byly zahájeny přípravné fáze filmu. 

Literární scénář byl svěřen výtvarné kostymérce Ester Krumbachové. Tentýž týden 

probíhaly obhlídky lokací, při nichž byli přítomni architekt Okáč, kameraman Illík, vedoucí 

výroby Vejřík. Mikešová s Dolejším prováděli výběr dětí ve školách. Karel Kachyňa 

pracoval v této chvíli na technickém scénáři, nebyl tedy přítomen v žádném z uvedených 

přípravných procesů.149  

      Výtvarné pojetí výsledného filmového obrazu jde ruku v ruce s tím, co snímá. 

V následující výrobní zprávě jsou uvedeny tři podstatné složky, které ovlivnily výtvarné 

pojetí obrazu: mizanscéna, kostýmy a herectví.  

     „Jsou místa, krajiny, které již svou atmosférou navozují příběh, který by stálo za 

to vyprávět, natočit.“150 Literární scénář byl zasazen do prostředí moravské vesnice, což byl 

jeden ze základních autorských posunů mezi knižní předlohou a literárním scénářem. 

Procházka sám pocházel z Ivančic, obraz historické paměti této vesnice byl vtisknut do 

některých z jeho děl (např. Ať žije republika!, Zelené obzory), východiskem bylo vykreslení 

syrového naturálního prostředí bez jakékoli idealizace. Literární scénář k filmu Už zase 

skáču přes kaluže nepřináší žádný vyčerpávající popis dobových reálií. Výrobní štáb ve 

finále nalezl vhodnou alternativu k popsanému prostředí, moravskou vesnici transformoval 

do oblasti malebných jižních Čech (Holašovice).  

     Okáčova a Illíkova představa vesnice přinesly stylizovanější pohled, typická je 

mnohdy až nerealistická architektonická čistota dobových reálií. Motiv návratu do dětství 

zahrnuje i jeho idylickou povahu, která byla vtělena už do literárního scénáře. Je z něj patrné, 

že prostor, ač byl ohraničen lokálně a dobově (Rakousko-Uhersko na přelomu 19. a 20. 

století), tak podléhal dílčím reinterpretacím. Autoři v základu opustili naturalistický reál a 

zaměřili se více na romantickou představu minulosti.151  

                                                 
149 Archiv Barrandov Studio a.s., Sbírka scénáře, Příloha k denní zprávě č. 1 v produkčních listinách k filmu 

Už zase skáču přes kaluže. 

150 Alena Bechtoldová, Rozhovor se zasloužilým umělcem Karlem Kachyňou. Film a doba 25, 1979, č. 11, s. 

622.  

151 O výsledném obrazu vesnice po obhlídkách rozhodoval konsenzus mezi Kachyňou, Illíkem, Okáčem a 

Vejříkem. 
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      Vejřík152 ve výběru lokací zastával funkci finančního a organizačního arbitra, 

výběr lokací podléhal kritériím relevantních finančních podmínek pro natáčení. Výroba 

filmu v exteriéru přinášela četné ekonomické problémy, s kterými se vedoucí výroby musel 

potýkat (hygienické zázemí, doprava herců, ubytování štábu atp.). Ač se mohou zdát tyto 

okolnosti jako okrajové, pro výsledné ztvárnění prostředí byly podstatné.  

 

    Literární scénář byl pozměňován i způsobem interpretačního čtení výtvarnice 

Ester Krumbachové.153 Scénář v sobě nenesl žádné konkrétní požadavky na kostýmní 

návrhy, ale z obsahu scénáře detailně vykrystalizovaly charakterní parametry jednotlivých 

postav. Kostým ve filmu může buďto sloužit filmovému dílu (jeho narativu, stylu, 

mizanscéně, charakterizaci postav a žánrové konvenci), nebo existovat vně filmu a působit 

jako excesivní podívaná.154   

     V našem případě je výtvarné pojetí úzce svázáno s vizuálními parametry a 

stylizací mizanscény. Výtvarnice akceptovala požadovanou čistotu v idealizovaném rámci 

vesnického obrazu. Krumbachová svými kostýmy ještě umocnila dramatické aspekty. 

Hlavní postavy oblékla do malebně čistých košil a rób, které byly často lemovány bílými 

dekoračními látkami navozujícími morální čistotu. Výtvarné pojetí kostýmu tak ve výsledku 

prezentuje ceremoniální noblesu, uhlazenost a čistotu, tím se výtvarnice spolupodílela nejen 

na individuální, ale i na sociální charakteristice postav.  

    Koncepci kostýmu od Krumbachové vnímal Karel Kachyňa následovně: „Zcela 

zásadně vytvářela oblečení v naprostém souladu s myšlenkovou náplní filmu, s jeho filozofií 

i celkovou atmosférou. ... dotvářela každou figuru do nejmenších podrobností, třeba šlo o 

permanentně shrnutou jednu punčochu, utrženou mašli, druh květiny v knoflíkové dírce, 

stéblo trávy ve žvýkajících ústech atd. ... Tvorba kostýmů proto nebyla u ní tím úzkým 

polem specializace, její nákresy, podněty vytvářely z oblečení herců živý organismus a 

                                                 
152 Vejřík na obhlídky za sebe několikrát posílal zástupkyni vedoucího výroby Zdenu Dobřichovskou. Archiv 

Barrandov Studio a.s., Sbírka scénáře, Příloha k denní zprávě č.1 v produkčních listinách k filmu Už zase skáču 

přes kaluže. 

153 Ester Krumbachové v tomtéž roce (1970) byla během kádrových prověrek odstavena od tvůrčí činnosti ve 

FSB.  

154 Šárka Gmiterková, Šaty/kostým/móda ve filmu. Dostupný na www: 

<https://is.muni.cz/el/1421/podzim2013/FAV259/um/FAV259_1.pdf> vyšlo 18. 9. 2013, cit. 4. 7. 2017  
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myšlenkově přesahovaly cestou komplexní výtvarné koncepce vyšší hodnoty.“155 Kachyňa 

mimo jiné vystihl i další dosud nepopsané vlastnosti této kostymérky, které obohacují její 

výtvarný talent: preciznost a smysl pro detail.    

 

     V přípravných fázích znamenal výběr představitele pro titulní postavu další etapu 

autorského čtení, vizualizace konkrétní herecké postavy je důležitou součástí adaptačního 

procesu. Karel Kachyňa sám nevyhledával adepty, herci mu byli přidělováni. Výběr 

debutujícího dětského představitele Vladimíra Dlouhého ovlivnila pomocná režisérka 

Milada Mikešová s asistentem režie Miroslavem Dolejším. Tato dvojice podnikala výpravy 

po tuzemských školách a snažila se vybírat vhodné typy dětí pro danou roli.156 Až teprve 

když byla dokončena prvotní selekce vhodných kandidátů, mohlo se přikročit k dalšímu 

výběru, tentokrát pod Kachyňovým dozorem.157 Karel Kachyňa svou precizností a 

požadováním kamerových zkoušek se utvrzoval ve správné volbě.158 Důležitou roli při 

výběru hrála i hercova vizáž: „Já vidím figuru, a pak se snažím najít adekvátního 

představitele, který jí musí vyhovovat po stránce vnějšího i vnitřního vybavení. To se týká 

jeho vizáže, jeho duševních vlastností, jeho hereckého a lidského naturelu. Herec nenese do 

postavy jen své umění, ale i svou náturu.“159 Hereckou postavu tak i s přihlédnutím ke 

Kachyňově tezi můžeme bezpečně vnímat jako dílčí součást komplexu výtvarného pojetí 

obrazu.   

   S dalším výrazovým prostředkem – kamerou, se rovněž pracuje v předpřípravných 

fázích,160 ale protože se charakter obrazu může výrazně pozměnit během postprodukčních 

procesů (ořez, tonalita, masky, triky), v této části práce se jí věnovat nebudu.  

                                                 
155 Pavel A. Doucek, Marek M. Burkert, Ester Krumbachová, mučednice filmové lásky. Hradec Králové: 

Filmový klub 1996, s. 42-44.  

156 Archiv Barrandov Studio a.s., Sbírka scénáře, Výrobní zpráva k filmu Už zase skáču přes kaluže.  

157 Rozhovor s Marcelou Pittermanovou, c. d.    

158 Alena Bechtoldová, Rozhovor se zasloužilým umělcem Karlem Kachyňou. Film a doba 25, 1979, č. 11, s. 

623.   

159 Andrej Halada, Karel Kachyňa o hercích a novém filmu. Kinorevue 2, 1992, č. 16, s. 13. 

160 Formát filmu podléhal jednání kameramana s profesními externisty, v našem případě návrh musel schválit 

externí sbor složený z Ing. Hyršla a náměstka Schmidbergera. Mezi další přípravné práce patří zhotovení 

technického scénáře, kde se vyskytují detailněji rozvedené parametry kamery, technický scénář k filmu Už 

zase skáču přes kaluže bohužel není dohledatelný.  
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3.3 Shrnutí 

       Film je syntaxí znaků, z nichž každý přiděluje dílu novou informaci. Miroslav 

Hájek svou střihovou skladbou racionalizuje obrazové jednotky a sestavuje z nich dle vlastní 

tvůrčí úvahy narativní skladbu.161 Až během výsledné střihové skladby můžeme poprvé 

celistvě vnímat výchozí představy filmu.162 Nedílnou součástí obrazu je zvuk, autor hudební 

kompozice Zdeněk Liška163 prostřednictvím své vlastní kompetence přenesl výchozí 

představu do zcela odlišného média, a tím se zasloužil o další významný stupeň v interpretaci 

látky.   

    V této kapitole jsem se soustředil převážně na realizační praktiky, které souvisí 

s přípravnými fázemi v oblasti literárního scénáře a filmového obrazu. Tyto dvě dominanty 

v tvůrčí spolupráci dvojice Procházka – Kachyňa budu zkoumat v následné třetí kapitole, 

kde se posunu k interpretačnímu výkladu textu.  

    Základem této kapitoly bylo rozšíření pohledu na tvůrčí kooperaci v tandemu, 

který se neobešel bez dalších filmových profesí, které přispěly k reinterpretaci původní 

filmové idey. Supervize dobové kulturní politiky sice neměla vliv na natáčení filmu, ale 

zasáhla do jeho distribuce. Dohra bude součástí závěru třetí kapitoly.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
161 Jiří Patočka, STŘIHNI TO. Záběr 20, 1987, č. 24, s. 8.  

162 Jan Kučera, Střihová skladba ve filmu a v televizi. Praha: Nakladatelství AMU 2002, s. 21. 

163 Zdeněk Liška obdržel literární scénář již 12.2. 1970, jeho hudba byla vytvářena na základě literárních 

podkladů. Archiv Barrandov Studio a.s., Sbírka scénáře, Příloha k denní zprávě č. 2 v produkčních listinách 

k Už zase skáču přes kaluže. 
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4 ANALÝZA – TEORIE ADAPTACE 

 

     Předchozí kapitoly pojednávaly převážně o výrobním zákulisí filmu Už zase 

skáču přes kaluže. Nyní se pokusím proniknout do umělecké povahy díla. Východiskem pro 

analýzu pro mě bude vztah mezi knižní předlohou a adaptační podobou filmu. 

     Umění je odvozené od jiného umění, příběhy se rodí z jiných příběhů. Dílo, které 

je nazváno adaptací, dává najevo své sepětí s jiným dílem. Jádrem adaptací je příběh – 

zprostředkovatel napříč různými žánry a médii.164 Zásadním opěrným bodem této kapitoly 

bude studie A Theory of Adaptation Lindy Hutcheonové.165  Hutcheonová dle Barthesova 

stanoviska chápe adaptaci jako text: abychom s ním mohli pracovat, musíme ho vnímat jako 

dvoj či vícevrstvý.166 Adaptační proces se váže k původním zdrojům, při novém osvojování 

látek můžeme zkoumat pojivost k surovému materiálu knižní předlohy a na základě 

existující narativní struktury interpretovat jeho nové pojetí v odlišném médiu.  

     Pro dílo Už zase skáču přes kaluže jsou podstatné dva adaptační posuny. První je 

mezi knižní předlohou a literárním scénářem. Druhý znamená další stupeň recyklace 

adaptace, v našem případě adaptování literárního scénáře do vizuálního tvaru. 

     Hutcheonová zdůrazňuje distinkci mezi chápáním adaptace jako produktu a 

adaptací jako procesu.167 Adaptace jako proces prohlubuje pojivost mezi předlohou a novou 

interpretací, jedná se o typ práce, kdy je adaptující autor nejdříve interpretátor a posléze se 

z něj stává tvůrce (Procházka). Adaptace jako produkt zase zahrnuje specifické kódování, 

transmediální posun od slov k obrazu (Kachyňa).168  

 

     Hutcheonová se ve své teorii kromě filmových adaptací zajímá o adaptace 

divadelní, operní a videoherní. K tomu se váže i zkoumání recepce, věnuje se vztahu divácké 

a čtenářské zkušenosti při interakci nových adaptačních děl. Oblast recepce v této práci 

zmíním krátce v závěru kapitoly.  

                                                 
164 Linda Hutcheonová, Teória adaptácie. Brno: JAMU 2012, s. 18-26.   

165 Linda Hutcheonová, Theory of Adaptation. Abington: Routledge 2006. (Překlad: Simona Nyitrayová, 

Teória adaptácie. Brno: JAMU 2012)    

166 Linda Hutcheonová, Teória adaptácie. Brno: JAMU 2012, s. 22.  

167 Tamtéž, s. 34.  

168 Ačkoliv jsem v přechozí kapitole o produkční historii problematizoval pohled na autora scénáře a autora 

obrazu, v této části budu používat pro zjednodušení za autora scénáře Jana Procházku a za autora obrazu Karla 

Kachyňu.  
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4.1 Interpretace a nový tvůrce 

     „Adaptace románu obnáší několik etap, z nichž první je jako vězení. Text je 

posvátný, všeobklopující. Pak se ho rozhodnete rozbít, odpoutat se od něho, zapomenout na 

něj.“169  

     Jean-Claude Carrière vnímá knižní předlohu jako první verzi scénáře. Filmem se 

může stát až tehdy, když z ní vypustíme vše literární (myšlenky, intervence) a připustíme 

vše filmové. Pro Carrièra není důležité, jestli autor adaptuje knihu, protože scenárista podle 

něj adaptuje vše, co ho obklopuje, ať už to jsou vzpomínky, historky přátel nebo vlastní 

představy. Adaptace knih do scénářů by tak podle Carrièra neměla mít žádná pravidla. 

Obdobné hledisko a nový interpretační přístup k literárním předlohám nalezneme 

v teoretickém diskurzu na konci 50. let. George Bluestone si uvědomoval, že literární 

předloha je podklad pro nové intervence. Tím, že scénář a film pracují dle jiných kódů, je 

literární předloha základní platformou pro nově se rodícího autora.170  

 

     S přihlédnutím k problematice tvůrců v okolí scenáristy budu v této části používat 

obecnější termín adaptátor. Adaptátor si přisvojuje text někoho jiného, filtruje jej skrze 

vlastní citlivost, zájmy a vlohy. Při odkrývání přípravných literárních prací se nám bude 

z adaptátora, který nejprve interpretuje text, postupně vynořovat samotný tvůrce nového 

textu.171 Nejvíce mne zajímá konstrukce samotného příběhu, proto se v této části práce 

nebudu věnovat analýze autorského stylu, či „hlasu“ literárního textu.  

     Australská knižní předloha prezentuje specifický časoprostor (australské 

venkovské prostředí, viktoriánské období), pro vyprávění je primární vhled do postavy 

dětského hrdiny. Vyprávění ich-formou transponuje úhel „dětského vidění“, kniha nás vnese 

do psychologie hlavní postavy. Horizont exotického pozadí stojí opodál, je jakousi kulisou 

příběhu. Pro autora předlohy je nejzásadnější konfrontace s lidmi a formulace individuálních 

problémů dětského hrdiny.   

     Synopse má charakterizovat základní rysy filmového díla, nastínit základní děj, 

prezentovat jeho postavy s jejich charaktery, nadále by měla pracovat pouze s náznaky jejich 

                                                 
169 Jean-Claude Carrière, Vyprávět příběh. Praha: Limonádový Joe 2014, s. 72.  

170 George Bluestone, Novels into Film. Baltimore: Johns Hopkins University Press 2003, s. 61n. 

171 Linda Hutcheonová, Teória adaptácie. Brno: JAMU 2012, s. 35. Český překlad citace Ondřej Nuslauer. 
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dialogů.172 Zpracovaná synopse pro dílo Už zase skáču přes kaluže se tematicky drží své 

knižní předlohy.173 

     Adaptátor ponechává originální vizualitu australského prostředí, dodržuje 

charakteristiku knižních postav, zachována je původní fokalizace (vypravěčská perspektiva). 

V synopsi hraje důležitou roli vztahový trojúhelník mezi synem, matkou a otcem. Adaptátor 

se rozhodl tyto postavy obohatit o krátké úderné dialogy, které profilují jednotlivé 

psychologické obrysy. Tatínek je archetyp zemitého moravského „koňáka“, matka zase 

starostlivá a citlivá, chlapec morálně čistý a na svůj věk vyzrálý. Zvláštností je, že už 

v synopsi nalezneme konkrétní pasáže, které se do detailu objeví i ve výsledném filmu. Tato 

skutečnost jen potvrzuje konsenzus mezi scenáristou a režisérem. Ve vztahu ke knižní 

předloze se však jedná o volně přepracované dialogy:  

 

Maminka mazala skrčené svaly chlapce pampeliškovou mastí, aby se je snažila narovnat. 

„Musíš to Alane vydržet!“, sama skoro plakala „Neplač, mami,“ řekl Alan. „Já nebudu 

plakat. Já to, mami, vydržím.“ Nikdy nebrečel, jenom polykal, zatínal zuby.174 

 

Mezi další pasáže patří tato:  

 

„Jednou se kolem našich vrat přežene jezdec a já se zeptám naší maminky: kdopak to tady, 

maminko, tak upaloval na koni: A maminka řekne: tys ho nepoznal? To byl přece náš 

Alan!“175  

 

     Základem prvotních fází interpretace textu je odmítat a zkracovat.176 Synopse tak 

byla především přepracováním knižní předlohy do zjednodušujícího modelu.  

     Prvotní náznaky autorského posunu nalezneme v intepretaci dialogů, adaptátor 

dokázal na malém prostoru pomocí dialogů v přímé řeči obsáhnout základní tragiku postav 

                                                 
172 Antonín Stránský, Otto Levinský, Film a filmová technika. Praha: Státní nakladatelství technické literatury 

1974, s. 286.   

173 Za důležité rovněž spatřuji, že ve smluvních podmínkách mezi FSB a Alanem Marshallem stojí klauzule, 

že výsledné dílo bude vyhotoveno dle motivů z knižní předlohy. Marshall nelpěl na nějaké celistvosti či 

uchování některých motivů, adaptátor tak získal interpretační svobodu.  

174 Archiv Barrandov Studio a.s., Sbírka scénáře, Složka Už zase skáču přes kaluže, Synopse.  

175 Tamtéž.   

176 Linda Hutcheonová, Teória adaptácie. Brno: JAMU 2012, s. 35.  
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a definoval emoční faktory, které by mělo výsledné filmové dílo předkládat divákovi. 

V dovětku k synopsi se objevuje nová postava pastora, která v knižní podobě nijak 

nefigurovala. Marshallova předloha obsahuje transcendentální prvky, vztah k náboženství 

se nejvíce projevuje v kapitolách z nemocničního prostředí. Adaptátor už v synopsi tento 

náboženský prvek zjednodušil do symbolu epizodní postavy: 

 

Kdyby se to podařilo, nemusel by to být film jenom o jednom malém chlapci a jeho 

trápení. Byl by to příběh o nás všech...“Je-li náš svět kapánek smutný,“ vysloví pastor 

v jednom místě v našem příběhu, „přesto všechno je tím nejveselejším světem, který 

známe!“177 

 

      V synopsi nenalezneme žádné výrazné posuny racionalizující filmové kódy, 

jedná se spíše o podvědomé prvky, které jsou zásadní pro všechny adaptační procesy 

(průmyslová situace kolem filmu nedovoluje obsáhnout celý knižní titul). Synopse je tak 

literárním mezitvarem, zhuštění textu knižní předlohy na pár motivů funguje jako odrazový 

můstek pro tvorbu delšího literárního útvaru – filmové povídky.  

  

4.1.1 Adaptační posuny – filmová povídka  

 

      Další fáze literární adaptace zaznamenala několik výrazných proměn. Filmová 

povídka se odpoutává od samotné struktury díla, knižní předloha líčí život hlavního 

protagonisty v průběhu jeho nemoci a po ní. V knize patří mezi nejvýraznější pasáže 

ztotožnění se s postiženým hrdinou a pozitivní nadhled na jeho invaliditu. Filmová povídka 

se však podrobněji věnuje období před nemocí, v němž jsou rozvíjeny dva určující motivy – 

mezigenerační vztah (otec a syn) a naturální faktor (vztah k přírodě a ke zvířatům). 

Chlapcova nemoc se stane kolidující událostí, skrze niž adaptátor vnesl do děje důraz na 

dichotomii ve vnímání tělesnosti hlavního hrdiny, která by se dala popsat jako neohraničené 

tělo v prostoru versus limit těla v prostoru. Tento základní rozpor dvou ideově odlišných 

prvků se stal základem pro samotný film. Již ve filmové povídce je neohraničené tělo 

oslavou pohybu, jehož pomocí reflektujeme určitou etapu dětství. Pohyb hlavní postavy 

v této části děje nabývá tří rozměrů, jedná se o tělesný pohyb (fyzické vlastnosti a dovednosti 

                                                 
177 Archiv Barrandov Studio a.s., Sbírka scénáře, Složka Už zase skáču přes kaluže, Synopse. 
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těla), informativní pohyb (postupné odhalování umění řemesla krocení koní). Neohraničené 

tělo má před sebou jedinou ideovou překážku, která nastavila symbolický mezník při 

překonání této etapy dětství – jedná se o motivační pohyb (základní hrdinův cíl, kombinace 

tělesného a informativního pohybu):  

 

Zdálo se mi tenkrát, že jsem hrozně veliký. „Už jsem vyrostl,“ řekl jsem.  

„Až vyrosteš ještě o trochu víc,“ řekl náš tatínek. „Až se dokážeš chytit rukama za horní 

ráhno ohrady a vyskočíš nahoru! A nebudeš si přitom muset pomáhat kolenama!“178  

 

Začlenění motivačního pohybu tak vytváří nový narativní bod zlomu. Komplexní 

situace neohraničeného těla je základním posunem od knižní předlohy k novému pojetí 

adaptace.  

 

Limitující tělo v prostoru je hybridizací původního motivačního pohybu. Základním 

dramatem se stává nenaplnění předem vytyčených cílů hlavního hrdiny. Dětský hrdina se 

díky tělesné paralýze dostává na pomyslnou startovní čáru motivačního pohybu. Limitující 

tělo v prostoru redefinuje původní tři směry pohybů. Tělesný pohyb je propojený 

s informativním pohybem: omezená tělesnost nutí hlavního hrdinu k sebereflexi, postava si 

uvědomuje svoji pohybovou limitaci, kterou se snaží úporně překonávat. Motivační pohyb 

již nevychází z postavy otce, ale vyvstává z chlapcovy iniciativy. Jedná se tak o zřetelně 

vykonstruovaný psychologický posun, dichotomie vztahu mezi neohraničeným tělem 

v prostoru a limitem těla v prostoru vytváří ve finále zcela nový pohyb – sebereflexivní.         

 

     Při odkrytí schématu knižní předlohy vnímáme odlišnou dichotomii. Základní 

schéma struktury bych pojmenoval jako limit těla včleněný do prostoru versus subjektivní 

hranice těla v prostoru.   

     Limit těla včleněný do prostoru je expoziční situací, na základě intervencí 

hlavního hrdiny vnímáme celistvý prostor narativního světa jako omezující. Postava bojuje 

s prvotními příznaky nemoci, k vnějšímu světu se prakticky nemůže dostat, neboť jeho léčba 

probíhá vždy v izolaci vůči okolí (chlapcův pokoj, posléze nemocniční areál). Kolidující 

událostí je subjektivní hranice těla v prostoru, jakmile je chlapec propuštěn z uzavřeného 

prostoru nemocnice, tak je včleněn do neohraničeného prostoru, kde je jedinou hranicí jeho 

                                                 
178 Archiv Barrandov Studio a.s., Sbírka scénáře, Složka Už zase skáču přes kaluže, Filmová povídka, s. 11. 
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vlastní tělo. Boj s nemocí je veden tak, že se chlapci samotná nemoc nejeví jako omezující, 

viditelné limity transformuje do subjektivní představy o pohybu – ačkoliv je paralyzován, 

samotnou paralýzu jako limit nevnímá: 

 

„V dětství člověk svým zmrzačením netrpí, přenechává utrpení dospělým, kteří se na 

něj dívají.“179   

 

     Kniha tak důkladně reflektuje chlapcův postoj k limitující skutečnosti, jedná se o 

konstantní transformování prvotní podstaty paralyzující nemoci, samotný pohyb sebereflexe 

je zde od počátku, v průběhu příběhu pouze nabývá intenzity. 

 

 Díky těmto rozdílným přístupům se liší konec obou vyprávění, zatímco pro knižní 

předlohu je závěrečnou fází boje s nemocí vstup do dospělosti (hlavní protagonista získal 

stipendium na vysoké škole a opouští rodné bydliště), adaptátor filmové povídky si vystačí 

s hraniční událostí v podobě uskutečněné jízdy na koni, jelikož tato fáze funguje jako volná 

parafráze prvotního motivačního pohybu hlavního hrdiny.  

     Společným znakem knižní předlohy a filmové povídky je příběh, ovšem je 

potřeba rozlišit příběh (sled událostí) a vyprávění (způsob prezentace událostí). 

Nejvýraznější antagonistická povaha mezi knihou a budoucím filmem se jeví právě ve 

způsobu prezentace událostí.180 Dramatizace filmové povídky klade důraz na novou 

dramatickou situaci v podobě hranice mezi zdravím a nemocí, čímž krystalizuje kontrast 

mezi svobodnou a paralyzující existencí. Kromě změny rázu dějové posloupnosti 

zaznamenáme ve filmové povídce změnu charakteristik určitých postav.  

    Pro knihu je určující mezigenerační vztah otce a syna, v knize funguje otec jako 

mravní arbitr. Filmová povídka zčásti opouští otcův harmonizující obraz a snaží se 

postihnout komplexnější tragiku jeho postavy. Otec sice plní funkci tradicionalistických 

mravních hodnot (příznačnou pro knižní předlohu), ale jeho portrét je obohacen o 

antihrdinský prvek – otcův alkoholismus. Tento posun prohloubí subjektivizaci vnímání 

reality dětskýma očima. Dětský protagonista si tento negativní aspekt neuvědomuje, otec 

jakožto morální vzor v jeho očích neselhává. Selhává však v globálnějším pojetí fiktivního 

                                                 
179 Alan Marshall, I Can Jump Puddles. Melbourne: F. W. Cheshire 1955. Přeložila Zora Wolfová, Už zase 

skáču přes kaluže. Praha: Mladá fronta 1962, s. 88.  

180 Petr Bubeníček, Filmová adaptace: Hledání interdisciplinárního dialogu. Iluminace 22, 2010, č. 1, s. 15.  
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rámce narativního spektra ve vztahu k jiným postavám (otcova partnerka, otcovi 

spolupracovníci). Mezigenerační propojení otce a syna prohlubují jejich vlastní existenční 

problémy. Viditelná paralýza nemoci, jakožto nespravedlivého prvku včleněného do života 

malého chlapce, je spojena s otcovou závislostí na alkoholu, což je svébytný paralyzující 

jev. Filmová povídka tak přináší novou hraniční situaci, ačkoliv základní tragikou vyprávění 

zůstává chlapcova nemoc, původní příběh je obohacen o další dramatické momenty. 

4.1.2 Transkulturní adaptační posun   

      Po filmové povídce následuje jako další literární stadium scénář, který má 

poskytnout definitivní obrys budoucího filmu. Při přejímání cizojazyčných děl do specifické 

oblasti je častým adaptačním prostředkem indigenizace.  V literárním scénáři se objevuje 

zásadní úvodní informace, která pojednává o transformaci do českého prostředí:  

 

„Tento příběh vzešel z australského prostředí. Ale mohl se odehrát kdekoliv. I na 

Moravě“181  

 

     Adaptátor původní knižní dílo rekontextualizoval do nového kulturního a 

sociálního časoprostoru. Z Alana se stává český venkovský chlapec Adam, příběh se 

odehrává v Rakousko-Uhersku na konci 19. století. Vnesení příběhu do českých reálií je tak 

příznivější ze dvou hlavních důvodů – jako aspekt kulturní národní paměti (archetypy 

postav, zvyků a tradic) a historismus (znalost lokálních dějin). Kromě lokalizačních hledisek 

se zdá být důležité i hledisko ekonomické. Rekonstrukce tuzemské historické podoby reálií 

je jednodušší pro realizační potřeby filmového titulu barrandovská produkce se tak 

vyvarovala dalších možných nákladných výdajů (výtvarně pojetí australské krajiny, kostýmů 

a architektury). Základem pro transkulturní adaptační posun je klíčová ekonomická, 

technologická i divácká otázka. Literární předloha je apolitická, proto vyčleňuji úvahy o 

transkulturním posunu na základě dislokačních kontroverzních a problematických kontextů. 

Jak už bylo řečeno, rovina australského prostředí v knižní předloze byla spíše kulisou 

příběhu, té se adaptátor zbavil a připravil zcela novou, která byla podstatná pro následující 

práci s filmovým obrazem.  

       Pro vyprávění v literárním scénáři je stále určující základní mezigenerační vztah 

mezi synem a otcem. Postava hlavního hrdiny Adama je velmi věrná své knižní předloze, 

                                                 
181 Archiv Barrandov Studio a.s., Sbírka scénáře, Složka Už zase skáču přes kaluže, Literární scénář, s. 1.  
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adaptátor ale intenzivněji prohloubil chlapcův vnitřní svět. V knižní předloze je charakter 

Alana formován vnějšími impulzy: dialogem s okolím. Při pobytu v nemocnici objevuje 

problematický svět dospělých, po návratu z nemocnice se neustále poměřuje s jinými a 

stejně starými hochy. Kniha se tak z velké části věnuje Alanovým dobrodružstvím, chlapec 

svou paralýzu potlačuje přímou konfrontací s vlastní generací. V literárním scénáři hraje 

významnou roli hrdinova izolace vůči jeho vrstevníkům, je typický individualista. Tím 

adaptátor opustil motiv jeho poměřování se s okolím a soustředil se více na subjektivní 

vnímání okolního světa. S čímž souvisí další významný posun mezi literárním scénářem a 

knižní předlohou – imaginace.  

     Knižní předloha formuluje Alanův svět na základě zkušeností a konfrontací 

s lidmi, literární scénář tento základ překračuje:    

 

„a RADĚJI JSEM si představoval, že je zase slavnostní předvádění tříročků, kolem 

závodiště plno vysvátkovaných pánů a dam, a na tribunce důstojníci z Vídně a opodál 

vojenská kapela v parádních mundůrech a s ostřapcovanými čepicemi, kapelník vyhazuje 

dlouhou hůl s lesklou a zdaleka viditelnou koulí ...“182 

 

     Objektivizace emocí dětských hrdinů se transponuje na hranici mezi představou a 

realitou, představy zobrazují časoprostorový únik. Pomocí transkulturního přesměrování 

příběhu do českého prostředí vyvěrá konstrukce představy postavené na realistických 

základech. Forma interpretace dětského myšlení pomocí představ je unifikací komplexního 

aparátu dítěte (objekt dětského hrdiny v kombinaci s jeho subjektem). Tento základ funguje 

jako hlubší pochopení Adamova motivačního pohybu. Představy se objevují ve dvou 

různých časoprostorových podobách, první je podoba rozšířeného vnímání reality, vize 

konkrétního realistického prostředí je doplněna o iluzorní suplementy, které konstruují 

imaginární svět představ hlavního hrdiny. Druhá představa je únikem za realitu, ve chvílích, 

kdy je hlavní hrdina vystavován tělesné bolesti, bolest maskuje iluzorní představou o svých 

nejvyšších cílech. Iluzorní představa je realistickou obdobou ceremonie, i přes svůj 

realistický výjev se však jedná o transformaci do zcela ojedinělé časoprostorové oblasti.     

 

      Další adaptační posuny nalezneme v několika podvrstvách knižní předlohy, jedná 

se o dílčí změny, které dramaticky nezměnily původní knižní profilaci. Jako příklad ještě 

                                                 
182 Archiv Barrandov Studio a.s., Sbírka scénáře, Složka Už zase skáču přes kaluže, Literární scénář, s. 70. 
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zmíním další adaptační posun – jedná se o obraz matky. Obdobně jako adaptátor 

problematizoval otce, problematizuje i funkci matky. Zatímco v knižní předloze měla matka 

až andělské rysy, byla jakousi mlčenlivou postranní figurou vstupující do děje jen místy, 

v literárním scénáři se zabývá adaptátor problematikou její výchovy. Matka ztrácí idylický 

obraz, mezi její výchovné metody patří fyzické tresty a různé zákazy, s čímž se neztotožňuje 

Adamův otec. Původní knižní romantická představa o rodičích hlavního hrdiny je vystřídána 

rozdílnými názory na výchovu, ve vzájemném vztahu mezi rodiči je očividný určitý tlak. 

Dětství očima adaptátora se sice jeví jako harmonické, ale tato harmonizace je součástí 

drobných kolizí. Obrat nastává ve fázi, kdy chlapec onemocní. Veškeré předchozí kolize 

zastínilo chlapcovo vlastní existenční ohrožení.   

4.1.3 Filmový scénář 

     Společným rysem předlohy a literárního scénáře je stále příběh, tedy boj chlapce 

s nepřízní osudu. Nejvýraznějšího posunu se literární scénář dočkal na rovině charakteristiky 

postav, struktury vyprávění a transkulturního pojetí.  

     Literární scénář je psán obdobně jako povídka, tedy jako literární text, proto 

teprve až další fázi přepracování tohoto literárního tvaru můžeme nazvat filmový scénář. 

Dialogy a atmosféra jsou zde zachovány, liší se jen forma zpracování textu. Toto pojetí 

chápu jako Procházkovo autorské chápání funkce scénáře: „Já si kupříkladu myslím, že 

filmový scénář by měl mít schopnost žít samostatně i vně filmu spousta jiných lidí si to 

vůbec nemyslí.“183 Procházka bral scénář především jako literární útvar, nikoliv jako podobu 

filmově technické příručky. V jeho scénářích proto nenalezneme žádné filmové pojmy 

(zatmívačka, prolínačka, švenk, flashback, celek, detail). O těch, kteří takovéto výrazy 

používají, mluví jako o špatných filmových scenáristech.184  

     Ačkoliv Procházka hovoří o scénáři jako o literárně svébytném díle, jedná se spíš 

o postoj, neboť stále kdesi v pozadí rezonuje samotný filmový produkt. Proto je nutností 

vytvořit distanci mezi literárním dílem a filmovým scénářem, literární jazyk se radikálně liší 

od toho filmového, etymologie a stylistika filmové gramatiky je nedílnou součástí „filmové 

řeči“.185  

                                                 
183 Jan Procházka, Politika pro každého. Praha: Mladá fronta 1969, s. 97.  

184 Tamtéž.  

185 Tamtéž 
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     Pro finální podobu filmového scénáře je zásadní jeho finanční relevance a také to, 

že se musí těšit zájmu režiséra. Režisér se nepodřizuje knižní předloze, ale scénáři.186 

4.2 Filmový obraz  

„Literát si může kdykoliv způsobem svého vyjadřování zaznamenat cokoliv 

jedinečného, v čase unikajícího, a v pravou chvíli to použít. Vizuální obraz nelze ‚přesně´ 

opsat slovy... Někdo možná namítne, co to má společného s tvůrčí činností?“187  

     Pro otevření této části práce vycházím z Kachyňovy teze, neboť obsahuje 

výstižnou informaci o tenzi mezi slovy a obrazem. Kachyňa se tak ptá, jestli je vizualita 

rovnoměrným umělecky výrazovým prostředkem a svým výrokem vytváří propast mezi 

literou a obrazem. Vizualitu filmového obrazu chápe jako koncept autonomní tvůrčí činnosti 

obnášející individuální přístup k samotnému médiu. Vizuálně orientovaní filmaři během 

procesu adaptace textu přechází od jednostopého literárního jazyka k vícestopému médiu, 

což umožňuje jevící se významy pochopit na více úrovních a působit tak na další fyzické 

smysly.188 

         Kachyňa si během dospívání vytvořil hluboký vztah k fotografii, posléze se stal 

jedním z prvních posluchačů pražské FAMU, kde studoval obor kamery. Byl režisér 

„samouk“, přípravu pro režijní vstup do oblasti celovečerní hrané tvorby při FSB mu 

poskytly studentské dokumenty a následné profesní působení v Československém armádním 

filmu. Obraznost je převládajícím rysem v jeho přístupu, Kachyňa je typ vizuálního režiséra: 

„Je to otázka dominantního způsobu vnímání skutečnosti člověkem. Ten pak vede 

k adekvátnímu způsobu vyjadřování. Pro mne jsou to oči. ... Obraz a to, jakým způsobem 

dokáže vyprávět příběh, mne nakonec přivedlo k režii i k práci scenáristické. Vždycky 

nejprve vidím obraz. Pak teprve ostatní složky, které dělají film filmem.“189  

     Způsob vizuálního vyprávění závisí samozřejmě i na kameramanovi. Filmová 

kamera zobrazuje vztahy, činnosti a jednání. Kameraman filmu má přímý vztah k selekci 

                                                 
186 Peter Bloore, Screenplay Business: Managing Creativity and Script Development in the Film Industry. 

London: Taylor Francis Ltd 2012, s. 9. 

187 Alena Bechtoldová, Rozhovor se zasloužilým umělcem Karlem Kachyňou. Film a doba 25, 1979, č. 11, s. 

622.  

188 Linda Hutcheonová, Teória adaptácie. Brno: JAMU 2012, s. 86.  

189 Alena Bechtoldová, Rozhovor se zasloužilým umělcem Karlem Kachyňou. Film a doba 25, 1979, č. 11, s. 

622.  
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objektů a prostředí, určuje obsahovou a výtvarnou složku filmu. Režisér pomocí výrazových 

prostředků kamery vytváří funkční prostor narativních vzorců.190  

     Kachyňa měl díky své inklinaci k vizualitě specifické nároky na výběr 

kameramanů, zhodnocoval při nich několik hledisek. Základním hlediskem byl výtvarný 

talent a to, jak dokáže kameraman tento talent v procesu výroby filmu zúročit. Nadále byl 

zásadní lidský faktor, společné porozumění a chápání díla, neboť během natáčení už není 

čas k hloubání nad realizovanou látkou. Mezi takové kameramany začlenil Kachyňa Josefa 

Illíka, Josefa Vaniše, Jana Čuříka, Ladislava Smutného, Petra Hojdu a Jaroslava Kučeru. 

Kameraman Illík vnímal svou kameramanskou úlohu obdobně: „Jednou z důležitých věcí 

pro dobrou spolupráci je i osobní kontakt mezi režisérem a kameramanem. Nechceme jen 

reprodukovat záměr režiséra, nýbrž chceme naopak jeho zájem podpořit, vizuálně umocnit. 

Je pro nás nutné, abychom spolupracovali na režijním scénáři, abychom plně prožili celou 

předlohu.“191 Kameraman Illík nadále rozlišuje kameramanský styl a rukopis, ten už je 

otázkou kameramanovy mentality, kterou nejvíce ovlivňuje jeho vlastní subjekt. 

Kameraman se však musí držet základní zásady, která je východiskem umělecké práce, 

výsledný obraz musí být syntézou výtvarné hodnoty spjaté s režijním pojetím látky.192     

    Prvotní látkou pro kameramana se stává literární scénář s jeho adaptačními 

posuny. S přihlédnutím ke konkrétním obrazovým materiálům se pokusím demonstrovat, 

jak se v obrazové koncepci manipulovalo s jednotlivými složkami obsaženými v literárním 

scénáři. Zaměřím se na tři základní motivy, které strukturovaly literární scénář – tělesnost a 

pohyb parametry vztahů a představy.  

 

 

 

                                                 
190 Ludvík Baran, Řeč filmové kamery. Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1974, s. 7.   

191  Jan Čuřík – Josef Illík – Jan Kališ – Jaroslav Kučera, Kameramani za filmovým stolem. Film a doba 7, 

1961, č. 7, s. 448.  

192 Tamtéž. s. 451. 
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4.2.1 Tělesnost a pohyb ve vztahu k hlavnímu hrdinovi193 

     Následující ukázky záběrů se vyskytují v různých etapách filmového příběhu. Pro 

strukturu literárního scénáře byla důležitá dichotomie mezi neohraničeným tělem (obrázek 

1A) a limitem těla v prostoru (obrázek 1B). Esence obou obrazů v sobě ukrývá základní 

vnímání tělesnosti a pohybu hlavního hrdiny. V následujících záběrech lze vysledovat i 

mnohé obohacující informace o dalších pohybech (pozn. šipka v Obrázku 1A a Obrázku 1B 

značí směr pohybu titulní postavy).     

 

 

            Obrázek 1A Výběh Adama          Obrázek 1B Adamův návrat   

 

     Záběr objevující se v jedné z úvodních sekvencí (1A) snímá široký obzor. Jedná 

se o nejširší záběr zkoumající tělesnost hlavního hrdiny. Tělo začleněné do krajiny se díky 

obrazovému parametru velkého celku jeví jako neohraničené, trajektorie tělesného pohybu 

je vedena nekonečně se rozpínajícím reálným prostorem. Pohyb je veden směrem od objektu 

domova. Domov je tedy nedílnou součástí Adamova života, avšak příznivější je pro něj 

otevřený prostor mimo bariéry čtyř stěn (navíc je samotný objekt domova oříznut, jeví se 

tak jako jakási krajní záležitost). Kamera je statická, nijak nepodporuje hrdinův pohyb, 

pouze jej zaznamenává. Záběr tak svým parametrem klade otázku, co se skrývá za 

nekonečným horizontem a jaká je iniciativa neustupujícího tělesného pohybu. Ačkoliv záběr 

v základu reflektuje tělesný pohyb titulní postavy, objevují se zde náznaky informativního 

                                                 
193 Upozorňuji, že následující obrazové ukázky mohou být vzhledem k posloupnosti filmu řazeny 

nechronologicky. Nejedná se o montážní sekvence, záměrem výběru těchto záběrů bylo najít mezi nimi 

ideovou souvztažnost a postihnout variace opakujících se vizuálních motivů.   
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pohybu, od kterého pramení základní smysl poznávání. Snímaný tělesný pohyb je transferem 

pro informativní pohyb.   

     Jestliže nevíme, co se konkrétně ukrývá za ubíhajícím horizontem, můžeme 

pomocí samotné polohy horizontu odhalit další vrstvu informací. Vyskytující se horizont je 

na pomezí neohraničeného zemitého povrchu a nebe, přičemž atmosféra nebe zabírá zhruba 

trojnásobný kompoziční prostor. Kamera tak předem prozrazuje, že součástí příběhu bude 

určité odpoutání od přízemnosti, čímž připraví ideový základ pro poetiku představ, které 

jsou nedílnou součástí komplexity hlavního hrdiny.  

     Při hlubším ponoru do obrazu si můžeme všimnout tří horizontů, dva z nich se 

objevují nad úrovní objektu domova, čili nadzemní atmosféra je členitější než samotný 

povrch země, což umocňuje odpoutání od stylistiky realismu a obraz se dostává do 

stylizovanějšího pojetí. Vnímáme tak prvotní rysy směřující od realistické představy blíže 

k magickému realismu.  

     Členitost barev na pomezí horizontu obohacuje charakter postavy o další 

specifika. Zelená barva evokuje klid a harmonii, vpíjí se do bílých mraků, které se mohou 

jevit jako určitá podoba nevinnosti a čistoty.  

      Zatímco pohyb záběru 1A fungoval jako vniknutí do děje, záběr 2B se pojí k 

jeho završení. Tělesnost již dokonala svůj sebereflexivní pohyb, proto se elipticky vrací ke 

zdroji, odkud pochází původní pohyb. Výraznou změnu vysledujeme v kompozičním 

umístění horizontu. Vyskytuje se o něco výš než v úvodním záběru 1A, tím pádem se zúžil 

prostor nebe. Změna singularity horizontu se váže na progresivní růst postavy. Tak, jak roste 

postava, roste i horizont země. Nazveme-li celkový výjev jako „horizont dětství“, můžeme 

jej považovat za součást informativního pohybu dítěte.  

     Navyšováním horizontu se zintenzivňuje přízemnost (naturalistický realismus) a 

potlačuje poetismus (magický realismus). Pro dětské hrdiny je příznačná imaginativnost, 

přechod do dospělosti ji neustále potlačuje a snižuje, obdobně jako se snižuje pomocí 

umístění horizontu otevřený prostor nebe. Kamera tak včleňuje do celkového obrazu další 

pohyb, tedy pohyb dospívání, během něhož se mění horizont dětství.   

 

     Jsoucnost obou obrazů se mísí s impresionistickou vizí. Výsledné obrazy 

primárně evokují náladu a emoci, proto můžeme hovořit o stylové poetizaci. Pro reflexi 

tělesnosti a pohybu je klíčový naturalistický faktor. Illík společně s Kachyňou studovali na 

FAMU pod vedením Karla Plicky. Pro Plicku byla zásadní estetizace kulturní paměti a 

tradic, koncept přírody dokresloval emoční faktory hrdinů, Plicka kladl důraz na stylově 



 52 

obrazovou poetizaci.194 Plickovské lyrizující pojetí estetiky je příkladné pro pojetí dalších 

příznačných obrazů v Už zase skáču přes kaluže.  

 

 

Obrázek 2A Louka                            Obrázek 2B Pole poseté trvalkami                        Obrázek 2C Slunečnice

  

     Sekvence harmonizujících výjevů krajiny. Ve skutečnosti jsou tyto obrazy přírody 

titulní postavě odnímány, neboť se objevují v pasáži, kdy je chlapec převážen do nemocnice. 

Lyrická krajina je tak nostalgickým ohlédnutím za posledními fragmenty hrdinovy tělesnosti 

a pohybu, jež vytvářely komplementární prvek neohraničeného naturalistického prostoru.  

 

 

            3A Květina            3B Chuchvalec květin  

 

     Centrální kompozice s vysokou hloubkou neostrosti, velké detaily 

fluorescentních fragmentů podněcují vlastní diváckou imaginaci. Květina připomíná 

žhnoucí slunce na obloze (3A), druhá svou podobou evokuje měsíc ve tmě (3B).  

                                                 
194 Srov. Lucie Česálková, Atomy věčnosti. Praha: Národní filmový archiv 2014, s. 131-136.   
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     Adaptační posuny tak převážně nalezneme v intenzivější projekci přírody. Pro 

filmovou adaptaci je kardinální poetizace, silný důraz je kladen na hlubší emoce vyčleňující 

se z běžných zkušeností. Příroda tedy není domnělou kulisou příběhu, ale naopak 

přímočarým partnerem k projekci tělesnosti, funguje jako klíč k pochopení chlapcových 

vnitřních a vnějších pohybů. Funkce prostoru obepínajícího hlavního hrdinu je podstatnější 

pro filmovou adaptaci nežli pro literární scénář.   

4.2.2 Tělesnost a pohyb ve vztahu ke kameře  

 

 

                 Obrázek 4A Hra s barevnými sklíčky  

        Obrázek 5A Tělo                                     Obrázek 5B Příroda                                Obrázek 5C Objekt 

 

      Subjektivizace pohledu dětského protagonisty se může odehrávat pomocí 

technických možností kamery (obrázek 5A 5B 5C). Snímaný obraz prezentuje kinetickou 

sílu kinematografického aparátu, čímž upozorňuje na jeho vlastní hmotnost a pohyb, pro něž 

je určující frenetičnost, nestálost a těkavost. Kamera se odpoutává od normativních konvencí 

a rozehrává svou vlastní oslavu neohraničeného pohybu.  
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      Před námi stále stojí základní ztotožňovací prvek – chlapcův pohled (obrázek 

4A), čímž se kamera dostává do dalšího stupně personálního vhledu, tedy do motoriky 

vnímání očima malého dítěte. Radikalizace kamerové formy dokázala vyzdvihnout vztah 

mezi zobrazovaným a zobrazovatelem, tělesnost a pohyb jsou společným atributem, 

dynamické pohyby kamery se mísí s živostí snímaných objetků. Vytvářena je zde touha po 

ovládnutí pohybu, po poznání podstaty fungování tělesnosti a její energie. Drásavé tempo 

kamerových strhů, švenků či jinak specifických gest se postupně umocňuje, obraz ztrací na 

své reálnosti a vytváří avantgardní gesto.  

      Kamera navozuje distinkci mezi zobrazovatelem a zobrazovaným, přičemž 

zobrazovatel je snímán staticky s vyrovnanou kompozicí (4A). Tato ambivalence vytváří 

mezi nimi právě onu neprostupnost. Vytrženou časoprostorovou iluzi Illík s Kachyňou 

podporují tonalitou záběrů.  

     Barevné filtry demonstrují důkladnější odpoutání od reality (obrázek 5A 5B 5C). 

Subtraktivní barvy (žlutá, azurová a purpurová) jsou vehiklem v transferu do imaginované 

reality, která svou tenzí stírá reálné hranice mezi chlapcovou tělesnou a pohybovou 

dovedností.  

     Jestliže je jízda na divokém koni vyvrcholením sebereflexivního a motivačního 

pohybu, tak již v této sekvenci pomocí pohybu a hmotnosti samotné kamery dokážeme 

vysledovat veškeré zájmy hlavního hrdiny. Evokace dynamiky a tělesné frenetiky přináší 

eminentní adaptační posun, kde hraje důležitou roli temperamentní fyzická zkušenost 

neohraničeného pohybu.   

4.2.3 Diference vztahů 

 

    Obrázek 6A Vztahový trojúhelník            Obrázek 6B Sjednocený pohled      Obrázek 6C Příjezd rodiny  
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     Oproti kinezi a odpoutanosti od konvencí obrazu je pro mezigenerační vztah mezi 

otcem a synem určující systematizace řádu. Obě postavy se často vyskytují v jednom 

společném záběru, geometrická linearita podporuje jejich vzájemnou pospolitost.   

 

    V prvním případě (obrázek 6A) vytváří úhel kamery vztahový trojúhelník, který 

jako opěrný bod podporuje linearitu otce a syna. Středobodem zájmu je vzdálený objekt, 

jehož vazba k otci a synovi vzniká pomocí sjednocené linie pohledu. Jedná se o jednoduchý 

model kompozice, jehož význam tkví v úsporném řešení schématu motivačního pohybu. 

Výtvarné řešení scény se odehrává na jednolitém podkladu, tím se zvýrazní struktura 

motivačního pohybu. Adam, osvojitel motivačního pohybu, otec, tvůrce motivačního 

pohybu a kůň, objekt motivačního cíle. Samotný objekt motivačního cíle protíná bílý plot, 

který tak vytváří podvědomou hranici, mantinel, ke kterému musí hlavní protagonista ujít 

určitou cestu.   

 

Obrázek 6B zobrazuje romantizující pohled na chlapcův vzor. Záběr určuje 

dominantu, otec stojící v popředí je výrazně centralizován, kdežto chlapec se jakoby utápí 

v jeho stínu. Kamera jeho dominantu podporuje ještě rakurzem, jedná se o jemný podhled 

na postavu otce. Otec vyčnívá nad korunami stromů, jež tvoří pozadí zadního plánu, a 

v našich očích je tak téměř glorifikován. Chlapec opět duplikuje jeho pohled, sjednocený 

pohled naznačuje jejich vzájemné myšlenkové propojení.  

 

Otec, zahrnutý v kolektivu rodiny, stále vyčnívá (Obrázek 6C), rámován je do 

zlatého řezu, navíc jeho postavu zvýrazňují bílé pruhy připomínající kříž. Vprostřed 

geometrického kříže je otcova hlava, tedy směrnice informačního pohybu. Důležitý je 

rovněž prostor nad otcovou hlavou, který z něj činí až duchovního člověka. Adam je touto 

dějovou fází paralyzovaný, kamera tak vytváří prvotní neprostupnost mezi otcem a synem. 

Ačkoliv je jejich vztah nadále pozitivní, liší se vzájemná důvěra. Otec nevěří, že by jeho syn 

dokázal se svou nemocí to, co on. Černá linie protínající tělo otce vytváří propast mezi 

prvotním motivačním pohybem.  

 

     U všech tří ukázek záběrů se vyskytuje určitá viditelná hranice, která diváka 

orientuje v chápání motivací hlavního hrdiny. Hranice koně je symbolickým docílením 

určité etapy dětství, hranice otce je vyšší ztotožňující cíl, naopak hranice v podobě 
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nepřístupnosti se pojí s rekombinací prvotního motivačního pohybu. Otec přestává být 

motivátorem, u chlapce nastává obrat k sebereflexivnímu pohybu.    

 

    Obrázek 7A Kováři      Obrázek 7B  Pacienti         Obrázek 7C Doktoři  

 

    Mezigenerační vztahy k dospělým lidem z vnějšího okruhu chlapcových zájmů se 

v kompozici obrazu podobají téměř démonickým výjevům. Parametry záběrů vytváří z 

hlavního hrdiny izolovaný a samostatný subjekt, který není schopen proniknout do 

celistvého obrazu dospělých. Multiplikace postav v uzavřených prostorách napovídá o 

ambivalentnosti dětského vztahu ke světu dospělých. Pohled kamery z hlubokého podhledu 

ukazuje neslučitelnost obou světů. Svět dospělých se jeví jako limitující, záběry vytvářejí 

klaustrofobickou stísněnost. Stejnokroje postav a syrová kresba studených barev zbavují 

dospělé harmonizujících a lyrizačních aspektů. Limitující je i jejich vlastní pohyb vně rámu, 

nevidíme žádnou z postav v celku, vždy jen fragment. Jejich pozice ostře kontrastuje 

s neohraničeným pohybem a tělesností, obraz dospělých postav je stylovou, figurativní 

opozicí k poetizovanému obrazu dětství. 
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4.2.4 Představy 

 

               Obrázek 8A Pes                          Obrázek 8B  Hudební nástroj           Obrázek 8C Kutálka  

 
     Evokace Adamových představ znamená plnohodnotné autorské ztotožnění 

s vnitřním pohledem na svět očima dítěte. Pro Kachyňu je dětská imaginace nedílnou 

součástí postavy: „Já se domnívám, že sny jsou součástí každého člověka. Jestliže má umění 

zobrazit celého člověka, pak k jeho prožitku reálného světa patří i sny“195 Sen redefinuji jako 

podobu představy, neboť film nám neprezentuje žádná vodítka, že se chlapcova imaginace 

odehrává během spánku, jedná se tak spíše o parafrázi denního snění, určitý typ osobní 

představy a rekonstrukce naturalistických elementů a prožitků běžné zkušenosti.  

     Kamera subjektivní představu abstrahuje do trikolorového pojetí subtraktivních 

barev (jedná se o monochromní barevné virážování obrazu). Jestliže jsme v předchozích 

částech vycházeli z pojmů neohraničené tělo a neohraničený pohyb, poetika představ vytváří 

zcela novou koncepci neohraničené mysli. Samotnou tematiku představ lze konkretizovat, 

vojenská kutálka vyhrává pochodovou píseň signifikující oslavu dovršení motivačního a 

sebereflexivního pohybu. Avšak segmentace představy je odpoutaná od logiky. Snímaný 

prostor vytváří hru s geometrickými liniemi, postavy kapelníků tvoří souměrné linie, které 

neustále mění svůj tvar. Každý záběr se stává svébytným ornamentem celku.  

 

Záběr 8A nám předkládá zcela surreálný motiv, ležící pes se objevuje ve filmu 

poprvé a naposledy pouze v krátkém úderném záběru, kamera jej snímá z velkého nadhledu, 

objekt psa tak působí jako oběť čehosi nespecifického. Iracionalizace kamerového záběru 

spočívá v tom, že nedostaneme žádná vodítka k vysvětlení o podstatě tohoto záběru. Obraz 

se objeví a zase zmizí, obdobně jako se může objevit a zmizet jakákoliv představa.  

                                                 
195 Alena Bechtoldová, Rozhovor se zasloužilým umělcem Karlem Kachyňou. Film a doba 28, 1982, č. 1, s. 

20-26.  
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Záběr 8B se jeví jako personifikace nástroje, hudební nástroj je včleněn do těla jako 

nedílná součást lidského aparátu. Kompozice nedbá na dokonalé rámování postav, podstata 

tkví v uvolnění linearity. Pro snímání představ je typická především hra s prostorovým 

rámováním.   

 

V záběru 8C je orchestrální kapela stylizována do geometrických útvarů. Seskupení 

ornamentů kapely se postupně mění, jejich podoba je založena na volné hře asociující 

linie obrazců.  Ornamentálnost kompozice tkví v konstrukci a dekonstrukci snímaných 

objektů, jejichž rozdíly můžeme vysledovat až po několikanásobném opakování.    

 

      Ačkoliv je film ve většině případů naturalistickým médiem, dokáže vizuálně 

ztvárňovat analogie subjektivních složek – fantastický anebo magický realismus.196 

Adaptační posun ve zfilmovaném díle je především radikalizací představ začleňující 

dekonstrukci a deformaci reality. Představa opouští tradiční lyrické aspekty literárního 

scénáře a přináší místy surreálné motivy evokující především trýznivost a tíseň.  

4.3 Filmová adaptace a další stupeň recyklace 

     Pro literární scénář a filmové přepracování byl stále stěžejní chlapcův boj 

s nepřízní osudu, základní rozpor mezi adaptacemi nalezneme v jednoduchém hledisku, 

literární scénář se pomocí slov dobírá definice nitra postavy, ve filmu dospíváme k vnitřní 

podstatě skrze vnější zobrazování.197     

     Filmová adaptace vytváří konceptuální imaginaci, původní literární dialog či 

diegetický kontext je obohacen o řadu emocí,198 které nám mohou poskytnout kamerová, 

výtvarná a herecká gesta. Filmová adaptace oproti literárnímu scénáři tato gesta zcela 

zpřítomní, můžeme se tedy lépe soustředit na odlišné módy reprezentace. Už zase skáču přes 

kaluže je typ filmové adaptace, jejíž obsah zůstává neměnný, kdežto forma prezentace se 

radikálně proměňuje. Stěžejní témata jako tělesnost a pohyb lze zkoumat na několika 

úrovních řeči kamery, neboť samotná kamera snímá řeč postav (tělo, pohyb, emoce, dialog, 

                                                 
196 Linda Hutcheonová, Teória adaptácie. Brno: JAMU 2012, s. 74. 

197 Tamtéž, s. 72.  

198 Petr Bubeníček, Filmová adaptace: Hledání interdisciplinárního dialogu. Iluminace 22, 2010, č. 1, s. 10.  
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kostýmy atd.), řeč prostoru (veškeré složky začleněné v mizanscéně) a sama je svébytnou 

řečí (rakurz, parametr záběru, jízda, švenk atd.).  

     Kapitola analyzující vizualitu obrazu chtěla především osvětlit, jak se původní 

literární slova mění v obrazové kódy, čímž nabývají daleko obsáhlejších významů.  

    Zfilmování Už zase skáču přes kaluže není poslední fází adaptace. V případě 

tohoto filmu se objevuje ještě další vrstva jeho recyklace. Pro autora knižní předlohy Alana 

Marshalla byla realizace filmu příležitostí k uskutečnění marketingového tahu. Jednou 

z Marshallových podmínek bylo nové vydání knihy, která bude zahrnovat ilustrativní 

přílohu fotografií z filmu.199 Jedná se o zvláštní formu obousměrného znovuadaptování. 

Nová verze literárního textu, dotvořená realistickými výjevy z filmu, rozvíjí a podněcuje 

další stupeň čtenářské imaginace. Původní literární dílo se dostává do nové hybridizační 

formy.  

4.4 Dohra – případ Kachyňa 

     Případ filmu Už zase skáču přes kaluže byl ukázkou synergické domluvy mezi 

autorem předlohy Marshallem a FSB. Marshallova reakce na filmovou adaptaci byla velmi 

pozitivní, a to natolik, že si přál, aby Karel Kachyňa natočil jeho další pokračování na 

základě spisovatelovy autobiografie.200 Samotné vedení FSB v čele s ředitelem Miroslavem 

Fáberou se k pozitivnímu stanovisku přiklánělo.201 Dílo bylo vysoce hodnoceno po 

umělecké i obsahové stránce. Co však tento záměr zhatilo, byl ideologický nesouhlas.  

      Pavel Juráček si zapisuje ve svém deníku z 18. září 1970, tedy několik dní po 

dokončení natáčení Už zase skáču přes kaluže, poznámku o neprůhlednosti Kachyňova 

postavení po změně režimu. „Rovněž nepochopitelné je postavení Kachyňovo. Přestože 

natočil ‚nejhanebnější antisocialistický a antisovětský pamflet,´ přestože mu Rusové dodnes 

nezapomněli Kočár do Vídně, přestože byl důvěrným přítelem Jana Procházky, povolili mu 

na jaře točit a k jeho vlastnímu úžasu mu nyní Toman nabídl další práci.“202 Ústřední 

dramaturg Toman sice uznal Kachyňův talent, ale s příchozí reorganizací prováděl šetření 

                                                 
199 Archiv Barrandov Studio a.s., Sbírka scénáře, Složka Už zase skáču přes kaluže, Korespondence mezi TS 

Švabík-Hofman a vedoucím výroby Vejříkem z 10. 2. 1970.  

200 Archiv Barrandov Studio a.s., Sbírka scénáře, Složka Už zase skáču přes kaluže, Korespondence Marshall 

Kachyňa, 16. 9. 1971.  

201 Tamtéž, Korespondence Švabík Hofman 30. 11. 1970.  

202 Pavel Juráček, Jan Lukeš (ed.), Deník (1959 – 1974). Praha: Národní filmový archiv 2003, s. 677.  
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jeho politické angažovanosti.203 Základní kámen úrazu tkvěl v uměleckém tandemu, 

Procházka byl pro režim větší hrozbou než Kachyňa, režisér byl proto nucen distancovat se 

od jejich společné tvorby.  

      Film Už zase skáču přes kaluže se svou tematikou jevil jako ideální koncepce 

sebeobrany proti ideologickému nátlaku. Nejčastější dobové recenze filmu Už zase skáču 

přes kaluže se nesly v pozitivním duchu, zahraniční úspěch díla recenzenty neustále 

přesvědčoval o jeho vysoké umělecké kvalitě.  

     V jednom z rozhovorů pro časopis Záběr nastal však obrat, diskuze o filmu se 

změnila v politickou argumentaci. Kachyňa byl nucen označit film Už zase skáču přes kaluže 

jako angažovaný. Obsah filmu – boj s nezlomnou vůlí a nepřekonatelnými překážkami – měl 

naplňovat a aktualizovat myšlení o socialismu.  

     Apolitické dílo tak bylo násilně převráceno a stalo se nástrojem prorežimní 

propagandy. Pro účely rozhovoru byl Kachyňa ještě nucen usměrnit polemiku nad svými 

minulými „problematickými díly“, které vytvářel společně s Procházkou: „Velice by mě 

mrzelo, kdyby to, co říkám o sobě, o svém postoji k práci, k životu, k současnému dění, 

vyznělo jako projev jakési formální zaangažovanosti. Nebylo by nesnadné tu na papíře se 

vzdát všeho včerejšího a plamenně se přihlásit ke všemu dnešnímu. To by bylo příliš 

jednoduché. Ani uměleckou tvorbu, má-li být skutečně umělecká, nelze narýsovat podle 

pravítka. Lze jí však určit směr.“204 Kachyňa hovořil o svém poučení z chyb a vnímal svá 

předchozí díla (vytvořená společně s Procházkou) jako chybná gesta. Samotný článek byl 

navíc uveřejněný v Rudém právu s komentářem Jana Klimenta: „Nechci v nejmenším 

pochybovat o upřímnosti slov Karla Kachyni. Lze je jen vítat, protože naznačují, že jejich 

autor prošel už určitou cestou sebeuvědomování.“205  

     Další okolnosti vedoucí ke Kachyňovu upevnění filmařské pozice zůstávají pouze 

ve vzpomínkách pamětníků. Důležité je, že Kachyňa nadále zůstal respektovanou osobností. 

Během jeho kariéry byla jeho „angažovanost“ tabuizovaným tématem, nikdo z jeho blízkých 

kolegů neměl potřebu dobírat se pravdy o jeho postoji.206 Paradoxem nadále zůstává, 

že apolitický snímek Už zase skáču přes kaluže byl brán jako údajná prorežimní úlitba, a 

                                                 
203 Lukáš Skupa, Vadí - nevadí: česká filmová cenzura v 60. letech. Praha: Národní filmový archiv 2016, s. 

179.   

204 Jiří Hrbas, S Karlem Kachyňou O včerejšku a zítřku i o jeho novém filmu. Záběr 4, 1971, č. 9, s. 8.  

205 Jan Kliment, O angažovanosti. Rudé právo 51, 1971, č. 100, s. 5.  

206 Rozhovor s Marcelou Pittermanovou, c. d.  
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ještě větší absurditou je, že touto nálepkou bylo označeno dílo, ke kterému napsal scénář 

„revizionista“ Jan Procházka.  

     Cílem této kapitoly nebylo hodnotit stanoviska Karla Kachyni, ale ukázat, jakých 

interpretací se může dočkat zcela apolitické dílo s poetickými aspekty pod ideologickým 

diktátem. Ačkoliv zde poněkud překračuji hranice zadaného tématu, považuji tyto politické 

okolnosti za nepominutelnou součást kontextu, do něhož je Kachyňův film vrostlý.  
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5 ZÁVĚR 

     Hlavním záměrem mé bakalářské práce bylo představit film Už zase skáču přes 

kaluže a zařadit jej do žánrového diskurzu filmů s dětskou tematikou. Zabýval jsem se jeho 

genezí, realizací a recepcí v politicky a kulturně složitém období na začátku 70. let.  

První kapitola mapovala historický terén na začátku normalizace. Postupné 

upevňování mocenské síly odkrývalo pozadí dílčích událostí, které měly vliv na různé 

filmové profese. Jan Procházka se stal jednou z nejvýznamnějších obětí konsolidačního 

procesu, normalizační nomenklatura se postarala o vytvoření neprostupné linie, která 

ohraničila konec jeho tvůrčí kariéry. Už zase skáču přes kaluže tuto uměle vytvořenou 

hranici stíralo jako poslední film, ve kterém mohl Procházka naplno projevit svůj 

scenáristický talent.  

     Klíčem pro druhou kapitolu byl důraz na výrobní proces zkoumaného titulu, 

podstatné bylo představit práci s původním námětem a ukázat na něm cestu k samotné 

realizaci. Podstatná pro mě byla Macdonaldova koncepce pojetí scenáristiky: s výpomocí 

jeho teoretických poznatků jsem přičlenil k tandemu Kachyňa-Procházka další tvůrce, kteří 

měli razantní vliv na výslednou podobu filmového díla.  

Výroba probíhala podle zavedených praktik státně socialistického modelu z 60. let, 

zaběhnutý filmový štáb, jenž působil v minulé dekádě, tak mohl fungovat 

v bezproblémovém chodu.  

Apolitický film Už zase skáču přes kaluže byl zařazen do distribuce v utužující se 

politicko-ideologické atmosféře ve FSB. Oblast dětského filmu vedla boj s ideologií tak, že 

nedával žádnými prostředky najevo její existenci. 

     Uvědomuji si, že na dílo Už zase skáču přes kaluže i celou oblast dětského filmu 

z období 70.let se nahlíží jako na svobodnou a únikovou oblast. Toto tvrzení je ovšem 

zjednodušující, proto jsem chtěl víc proniknout do díla samotného a s využitím teoretických 

poznatků demonstrovat jeho estetické kvality. Umělecké dílo je proces a výsledkem je 

umělecký tvar. Třetí kapitola usilovala o vystižení adaptačních záměrů ve snaze ukázat na 

jednotlivých fázích scénáře, jak se modifikovala původní literární předloha.  

      Předmětem mého zájmu byl i vztah scenáristy a režiséra, k tomu se váže 

zkoumání hranice mezi psaným slovem a filmovou vizualitou. Filmový obraz plnohodnotně 

dotvářel a obohacoval původní významy, které se objevily ve scénáři. Také filmová kamera 

sloužila jako svébytný filmový prostředek, dokázala vést dialog s tělem začleněným 

do prostoru, umocňovala vztahy mezi postavami a sama se na chvíli stal tím, co snímala – 
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výrazem pohybů. Lyrizace a poetizace se staly určujícími stylovými postupy kamerového 

pojetí ve filmu Už zase skáču přes kaluže.    

     Ačkoliv se ve výsledku zdá, že je dílo vytrženo z normalizace a jeho umělecké a 

realizační aspekty konotují s liberálními šedesátými léty, nelze film oddělit od doby svého 

vzniku. Film Už zase skáču přes kaluže se stal „labutí písní“ tvořivé a umělecky bohaté 

spolupráce Kachyni s Procházkou. Zatímco Jan Procházka tímto dílem završil svou kariéru, 

Karel Kachyňa nastoupil novou cestu „obrody“, po níž se jeho tvorba nadále ubírala.  

 Přiznávám, že jedním z mých nejsilnějších motivací, proč jsem si vybral tento 

snímek jako samostatné téma bakalářské práce, byla i hranice mezi dospělostí a dětstvím. 

Vidina chápání dětského světa je středobodem mé fascinace. Jsem přesvědčen, že film nám 

předkládá něco, co jsme ztratili a co už nemůžeme získat zpět. Na druhé straně umožňuje 

chápat, co ve skutečnosti pochopit neumíme. 

     Jako závěrečnou citaci si dovoluji použít slova Karla Kachyni z úvahy o ojedinělé 

projekci dětství viděném očima dospělých. „Dětství je otcem dospělosti, a tak mne nikdy 

nepřestane fascinovat svět dětské duše v kontrastu se světem dospělých, hotových lidí. Dítě 

totiž vnímá některé věci dospělých velice ostře, až krutě a dospíváním toto vidění jakoby 

ztrácí. Onen přerod z intuitivního cítění světa dětí, které ještě nevnímají hmotné a mocenské 

svazky dospělých, to je to, co mě zajímá. A čím jsem starší, tím se mi více odkrývá vlastní 

dětství, tím víc rozumím dětem a mladým lidem. I já jsem přešel zase zpátky k nim, oproštěn 

od svárů, se kterými se člověk potýká ve střední etapě života“207  

    Dětská tematika se stala neodmyslitelnou součástí Kachyňovy tvorby, 

z uvedeného krátkého úryvku jasně vyplývá, že film určený dětem pro něj byl i příležitostí 

k sebepoznání.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
207 Ivana Doležalová, Ještě stále skáču přes kaluže. Záběr 17, 1984, č. 9, s. 8.  
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6  FILMOGRAFIE  

 

Už zase skáču přes kaluže  

Rok výroby: 1970 

Výroba: Filmové studio Barrandov (Tvůrčí skupina Hofman-Švabík)  

Distribuce: Ústřední půjčovna filmů 

Premiéra: 7. 5. 1971 

Ateliéry: Barrandov, Hostivař 

Exteriéry: Napajedla: hřebčín Nové Dvory Písek: okolí Zlín (dříve Gottwaldov)  

 

ŠTÁB 

 

Režie: Karel Kachyňa  

Scénář: Jan Procházka 

Dramaturg: Josef Träger 

Vedoucí výroby: Karel Vejřík  

Sk. vedoucí: Ota Hofman 

Kamera: Josef Illík 

Architekt: Oldřich Okáč 

Zvuk: Jiří Lenoch 

Střih: Miroslav Hájek 

Umělecký maskér: Stanislav Petřek 

Návrhy kostýmů: Ester Krumbachová 

Pomocný režisér: Milada Mikešová 

Asistent režie: Miroslav Dolejší 

Skript: Jaroslava Čapková 

Klapka: Dagmar Ševčíková  

Zástupce ved. výr.: Zdena Dobřichovská 

Zástupce ved. výr. PVH: Rudolf Mos  

II. kameraman: Adolf Hejzlar  

Vedoucí kostymérka: Ludmila Kaválková 

Vedoucí výpravy: Ladislav Winkelhöfer 
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Maskérka: Anna Volšičková  

Vrchní osvětlovač: Josef Veber 

Hudba: Zdeněk Liška Nahrál: FISYO Dirigent: František Belfín Písně: Kdybych já byla 

věděla (zpěv: Zdena Hadrbolcová)  

Spol.: Vilemína Binterová, Jan Kňákal, Dagmar Ševčíková 

 

Hráli: Vladimír Dlouhý (Adam), Zdena Hadrbolcová (Mařenka, Adamova matka), Karel 

Hlušička (Adamův otec), Vladimír Šmeral (pacient Ambrož), Darja Hajská (porodní bába 

Turečková), Josef Karlík (stájný), Bořivoj Navrátil (lékař v nemocnici), Michal Dlouhý 

(Adam jako novorozenec), Jaroslav Satoranský (kovář Martin), Zdeněk Kryzánek (opilec 

v nemocnici), Oldřich Musil (MUDr. Cibulka), Božena Böhmová (vrchní sestra), Jana 

Švandová (zdravotní sestra), Karel Vlček (farář), Zdeněk Jarolímek (kostelník), Ladislav 

Křiváček (zřízenec Piroh), Bohuslav Čáp (pacient Odpustek), Milena Steinmasslová 

(Adamova starší sestra), Věra Machová (Adamova mladší sestra), Dušan Urgošík (Vašek), 

Aleš Plhoň (Špunt), Libuše Komancová (žena ve žlutém), Adolf Minský (brýlatý pacient), 

Miroslav Koudela (Jirka), Jan Herodes (Lojza), Robert de Castello, Miloš Filipovský, Martin 

Lácha, Valentýn Rukavička (kluci), Olga Karásková (kovářka), Bohuslav Kalva (rajťák), 

Karel Kmoch (dirigent dechové kapely), František Suchomel (pacient), Oldřich Dovrátko 

(pacient)  
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7  SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

PRIMÁRNÍ PRAMENY  

 

Archivní prameny 

 

Archiv Barrandov Studio a.s., Sbírka scénáře  

- Už zase skáču přes kaluže 

 

Archiv Barrandov Studio a.s., Sbírka Barrandov historie 

- Sign.:              1963 – A6  

1964 – A3 

1966 – A5, A6  

1968 – A1, B14  

1969 – A1  

1970 – A3, B13, C15 

1971 – B12 

 

Národní filmový archiv, Oddělení orální historie, Sbírka zvukových záznamů  

- 324 OS Karel Kachyňa, rozhovor vedla Marcela Pittermannová a Eva Strusková (22. 

11. 1999, 7. 12. 1999, 21.12.1999) 

 

Další zdroje  

Rozhovor s Marcelou Pittermannovou vedený Ondřejem Nuslauerem v Praze dne 30. 

června 2017. 

Rozhovor s Ivou Procházkovou vedený Ondřejem Nuslauerem v Praze dne 18. května 2017.   

 

Audiovizuální díla 

Ať žije republika (Karel Kachyňa, 1965)  

Trápení (Karel Kachyňa, 1961)  

Ucho (Karel Kachyňa, 1970)  

Už zase skáču přes kaluže (Karel Kachyňa, 1970)  

Těžká léta československého filmu 1969 – 1989 (Jan Stehlík, 2011)  

V žáru moci (Jordi Niubó, 2001) 
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Vysoká zeď (Karel Kachyňa, 1964)  

Závrať (Karel Kachyňa, 1962)  
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8 SEZNAM ZKRATEK 

 

ČSM – Československý svaz mládeže  

FITES – Svaz československých filmových a televizních umělců 

FSB – Filmové studio Barrandov 

SČS – Svaz československých spisovatelů  

SSČS – Sjezd Svazu československých spisovatelů 

SSM – Svaz socialistické mládeže  

SIWG – Screen Idea Work Group  

TS – Tvůrčí skupina  

ÚV KSČ – Ústřední výbor Komunistické strany Československa 
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9 PŘÍLOHY 

9.1 Rozhovor s Marcelou Pittermannovou  

 

 

„O DĚTSKÉM FILMU JSEM OCHOTNA MLUVIT DO ROZTRHÁNÍ 

TĚLA I MYSLI“ 

 

Marcela Pittermannová (*3. března 1933) působila jako dramaturg ve Filmovém 

studiu Barrandov od roku 1961 do roku 1991, kdy barrandovští tvůrčí pracovníci dostali 

výpověď pro nadbytečnost. Během své kariéry se zúčastnila jako dramaturg rozkvětu 

československé kinematografie v šedesátých letech, ale i intenzitě normalizační šedi. V 60. 

letech působila jako dramaturg v tvůrčí skupině Švabík-Procházka, byla tak nablízku všem 

tvůrcům, kteří se podíleli na přípravě látky Už zase skáču přes kaluže. Během nástupu 

normalizace byla svědkem toho, jak Jan Procházka a další jeho reformní kolegové byli 

perzekuovaní režimem. Nomenklatura stranických kádrů začala zcela ovládat barrandovské 

poměry. I při této negativní zkušenosti si nástupnická dramaturgická skupina pod vedením 

renomovaného autora Oty Hofmana dokázala udržet kontinuitu kvality v oblasti dětské 

tvorby. Žánr dětského filmu se v té době vyznačoval nebývalou uměleckou kvalitou, kterou 

jen potvrzovaly stále častější zahraniční koprodukce a četná ocenění z festivalů. V roce 1984 

byla Pittermannová pověřena vedením skupiny dětského filmu. O dětském filmu na přelomu 

60. a 70. let a o mnohém dalším jsme si povídali v následujícím rozhovoru.   

 

     Povíte mi na úvod něco o dramaturgii? 

 

     Dramaturg, to jsou ty druhé oči, je to forma dialogu a vzájemné domluvy. Pokaždé 

to bylo jiné, třeba se o něčem s někým bavíte a dojde se k úplně jinému řešení. Vždycky se 

říkalo, že ten dramaturg je taková „porodní bába“. Žádná sláva z toho není, žádné velké 

peníze také ne, jelikož tato profese nefigurovala v kategorii, která bere tantiémy. Ale i já to 

dělala celý život hrozně ráda, člověk není dokonalý, vždy se nějak pomýlí, ale já doufám, že 

snad ty dětské filmy nebyly tak marné.  

 

     To určitě nebyly. Z dnešního pohledu se zdá, že na úspěchu významných filmových 

titulů se podíleli z velké části dramaturgové. Uměleckou kreativitu pojí úzký vztah 
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k umělecké svobodě. Co podle vás určovalo liberálnější provoz tvůrčích skupin a obecně 

umělecký výboj v šedesátých letech ve Filmovém studiu Barrandov?   

 

    Pro relativní svobodu tvůrčí skupiny bylo určující určitě to, že si každá skupina 

mohla jmenovat svoji vlastní ideovou radu, v té naší byl Ludvík Aškenazy, Břetislav Pojar, 

Radovan Lukavský, potom soudružka Pietropaolová z pionýrské organizace, to byla velice 

rozumná žena, kterou pak po okupaci v šedesátém osmém vyhodili. V dramaturgii působili 

vynikající lidé jako František Pavlíček, Ota Hofman, Ivan Urban, který dělal Pojďte pane, 

budeme si hrát, pan dr. Josef Träger, teoretik. Takže tady se opravdu sešla výjimečná parta, 

ale to tak bylo i u ostatních skupin poté, co byla zrušena centrální Ideová rada, tak si každá 

tvůrčí skupina projednávala svoje látky převážně sama. A když pak něco vypadalo „trošku 

k čemu“, tak se to teprve dávalo číst radě a každý člen na to vypracoval posudek, velikánskej, 

celá A4. Třeba Radovan Lukavský psal skvělé posudky. Ale mějme na paměti, že podléhaly 

samozřejmě ještě centrálnímu schválení vedení FSB, které bylo direktivní jen do určité míry 

podle toho, jak se uvolňovala politická situace v 60. letech. Ale i tak byla atmosféra pro 

tvorbu celkem příznivá. Určitě měl na tom podíl i velice bdělý ředitel Vlastimil Harnach, a 

samozřejmě ústřední dramaturg FSB F.B. Kunc, to byli velmi schopní lidé.  

      V 60.letech se zkrátka sešla společnost lidí, kteří měli k filmu hluboký vztah, 

oplývali nápady a talentem.  Jinak, když mluvíme o dramaturgii, to byla doména mužů, něco 

jako vedoucí skupiny a žena, to se nedělo. Třeba velcí filmaři dětského filmu, to byli 

převážně muži. 

 

     Než se budeme bavit o dětském filmu, zeptám se ještě na to, co celému výrobnímu 

kolosu předchází, zajímá mě nápad, který podnítí myšlenku k zfilmování příběhu. Mohl třeba 

dramaturg přijít s nápadem na filmové zpracování?  

 

     Ty látky přicházely všelijak. Buď přišel nějaký autor, něco přinesl a řekl: „Prosím 

Vás, podívejte se na to.“ Pak také existoval lektorát, do kterého se posílaly náměty nebo 

různě rozpracované fáze scénářů, mohla se tam objevit synopse nebo filmová povídka. 

Veškeré tyto materiály se posléze posuzovaly ve skupinách. Jinak naše tvůrčí skupina hodně 

sledovala dětskou literaturu. My jsme třeba spolupracovali s nakladatelstvím dětské knihy 

Albatros, které nám pak s výběrem látek pomáhalo. Ale taky tu byl rozhlas a divadla, další 

inspirační zdroje pro případné náměty. Tedy i dramaturgové sami vyhledávali náměty na 

zfilmování. Jinak ten příliv nápadů na filmy byl obrovský, všichni nemohli číst všechno. 
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Když přišly nějaké synopse, tak jednoduše každý z nás některou z nich dostal. Už na první 

pohled se poznalo, jestli je to možné zfilmovat nebo to psal úplný grafoman. Takže když 

z toho nic nebylo, tvůrčí skupina řekla: „Bohužel, o látku nemáme zájem“. A když na druhou 

stranu dramaturg seznal, že má látka ambice, dramaturg se s tím autorem sešel a vedl s ním 

dialog zahrnující připomínky, návrhy atd. A poté, když už to dostalo nějaký tvar, tak se to 

dalo číst ostatním členům dramaturgie té dané skupiny. Dramaturgie jako kolektiv mohla 

říct „Toto ale ne.“ V kolektivním posuzování, jak dramaturgie, tak externistů ideové rady, 

se látky pořád eliminovaly. Když nějaký tvar dokázal projít všemi těmito kolektivními 

skupinami a radami, tak se ještě musel poslat „nahoru“ na Barrandov, tam ho posoudili, a 

teprve poté se mohlo uvažovat o realizaci.  

      Filmový vědec Lukáš Skupa ve své disertační práci psal o cenzurních praktikách, 

ale já ani v těch počátcích šedesátých letech jsem netušila, co se ve vrcholné cenzuře přesně 

odehrává. Věděla jsem, že je tam cenzurní aparát, ale jak do detailu pracuje, do toho jsem 

jako řadový dramaturg neviděla. Zároveň jsem nastoupila na Barrandov v roce 1961, byla 

jsem tam nejmladší, ještě k tomu skoro jediná ženská, zpočátku jsem jenom spíš tak 

odposlouchávala, co se děje kolem, než že bych do toho byla úplně zasvěcená.  

 

     Na Barrandov jste tedy nastoupila v čase, kdy se Jan Procházka začal stávat 

uznávanou osobností. Přitom o pár let dříve, na konci padesátých let, jeho díla nesla 

převážně tendenční aspekty.  

  

     Ano. Zatoulané dělo, Hořká láska... to se moc nelíbilo. Říkalo se tomu „kulak 

v gipsu“. Ale pak začal tu sérii s Kachyňou, odstartovanou Trápením pak přišla památná Ať 

žije republika!. Ty další filmy pak gradovaly v ideovém uvolňování až k Uchu, a pak to 

všechno sklaplo. Vezměte si, že on už v roce 1961 byl respektovaná autorská autorita. A to 

mu bylo tenkrát pouhých 32 let!  

 

     Jan Procházka byl bez debat zásadní postava, ale přesto bych se rád zeptal na 

jeho kolegu, na produkčního Ericha Švabíka. Mohla byste na něj krátce zavzpomínat?  

 

     Švabík byl za války kvůli svému židovskému původu vězněn v koncentračním 

táboře, já netuším, jakým způsobem se dostal do filmu, ale rozhodně to bylo dobře. Byl 

vynikající produkční, duší i tělem „cifršpión“, taky to byl baťovec.  Ona vesměs ta linie 

produkčních již z předválečné doby oplývala naprostou profesionalitou. Tihle lidi uměli 
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přečíst scénář a následně okamžitě odhadovat náklady a úskalí realizace. Švabík se 

s Procházkou krásně doplňovali, zatímco Procházka byl takový velkorysý člověk a měl svůj 

umělecký rozmach, Švabík jednoduše seděl na penězích. Do skupiny byly přidělené peníze 

a rozpočet se musel každý rok dodržet. V té době přešvihnout rozpočet byl malér. Produkční 

si tenkrát velmi kladli za čest, že jejich profese má za úkol dodržet stanovený rozpočet, ale 

zároveň na těch filmech nechtěli škrtit.  

Tito produkční museli vždy najít skulinky, kde by se mohlo ušetřit, ale rozhodně 

nikdy nechtěli, aby se šetřilo na úkor kvality. O Švabíkovi můžu mluvit jen v tom nejlepším, 

navíc měl obrovský smysl pro humor. Samozřejmě i Švabíka se později dotkla reorganizace, 

z vedoucího místa ho vyhodili, byl degradován, dělal post řadového účetního někde 

v garderobě.        

 

     Předtím však stihnul vyprodukovat film Už zase skáču přes kaluže, který ve 

výsledku zaznamenal úsporu něco málo přes sto tisíc korun. Co se Vám vybaví jako první, 

když se řekne „Kaluže“?   

 

     Nejdříve mi naskočí ta samotná situace v pozadí, my jsme byli všichni zničení 

z toho, co se dělo s nástupem normalizace. A pak šlo už jen o to, aby se ten film uhájil. 

Protože kdyby se u něj objevilo Procházkovo jméno, šel by do trezoru. Já dodnes skutečně 

nechápu, jak je možné, že se to podařilo utajit. Nikde ho nikdo neudal. V kritické situaci 

půjčil Procházkově scénáři své jméno Ota Hofman, který byl také uveden jako scenárista v 

titulcích. Já se rozhodla po roce 1989 to všude rozhlásit: „Prosím Vás, Páni Kluci a ¸Kaluže´ 

napsal Procházka.“ A veřejnost: „Jó, ale dyť to není nikde zachycený, nikde to není písemně 

potvrzený.“ 

     Takže opravdu první, co se mi vybaví, byly obavy, aby samotný film neutrpěl a 

mohl vzniknout a jít do distribuce.  

     Druhá věc je samotný film, já z něj byla naprosto dojatá. Ten výsledek, to je 

naprosto šťastná konstelace, kameraman Illík, výtvarnice Krumbachová, hudební skladatel 

Liška a bezesporu dětský herec Vladimír Dlouhý.  

 

     Kachyňa objevil spoustu výborných herců, byl mu někdo při výběru nápomocen?  

 

    Kachyňa měl při ruce výbornou pomocnou režisérku, jistou paní Miladu 

Mikešovou. Ta měla za úkol udělat základní výběr dětí, které posléze představila. Ne že by 
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přímo Mikešová řekla: „Tohle je on, ten by to měl hrát“, prostě Kachyňovi předestřela děti 

a Kachyňa si díky svému obrovskému smyslu pro hledání talentu vždy dokázal najít 

ideálního představitele. Jedenáctiletý Vladimír Dlouhý, to byl neskutečný herecký výkon. 

Hlavně Dlouhý věděl, o čem se točí, on té látce prostě rozuměl. Zároveň se při natáčení 

orientoval, i když se netočilo chronologicky, tak on chápal, o čem jsou jednotlivé obrazy. A 

Kachyňa s dětmi prostě uměl točit, ale pozor, on nebyl žádné „ťuťu“. Kachyňa měl při 

natáčení přirozenou autoritu, děti si dokázal srovnat. Během realizace panovala vždy pevná 

pracovní morálka. Zároveň do těch děl vstupoval s otevřeným srdcem, to je taky důležité 

zmínit.  

     Pak ještě něco k herci Hlušičkovi, do role tatínka hlavního hrdiny se hledal herec, 

který byl takzvaný koňák. Bylo známo, že existují herci, kteří umí jezdit perfektně na koni. 

Dříve se nedělalo to, že by se vybral herec a produkce mu zaplatila měsíční kurz jízdy. Na 

tu roli musel připadnout někdo, kdo je s koňmi srostlý a je v jejich přítomnosti přirozený, 

kdo k nim má vřelý vztah. Myslím si, že to sehrálo velkou roli. A ve filmu to bylo znát.  

     Jinak, při vší té hrůze, která se stala, zemřel Procházka, v roce 1971 zemřel 

dramaturg Josef Träger, Barrandov se reorganizoval, tak „Kaluže“ – to byla jedna z mála 

šťastných hvězd.    

 

     Když jsme jezdili s filmem po festivalech, tak si vybavuji ty situace. Jezdil s námi 

Hofman a lidi mu říkali: „Oto, to je tvůj nejlepší scénář.“ Jak mu asi muselo být? Nikdy, ale 

opravdu nikdy, jsme o tom spolu nemluvili. Myslím si, že to pro něj muselo být velmi těžké, 

ale nedával to nijak najevo. 

 

     Přijde mi zvláštní, že autorský rukopis Jana Procházky nikdo nepoznal. Kdo 

všechno mohl potenciálně vidět scénář na konci roku 1969?   

 

     V naší skupině nezůstal žádný straník, nikdo z nového vedení to nečetl, byly totiž 

jiné starosti, hlavní pozornost byla upřena na ideovou linii a politické látky, takže v naší 

skupině se naštěstí podařilo autorství „Kaluže“ ututlat. Je to tak trochu zázrak, kdyby se 

scénář podrobil nějaké analýze, tak Procházkův rukopis je do očí bijící. A samozřejmě po 

reorganizaci se musela udržet nějaká výroba, nebylo možné všechno zakázat a říct: „Teď je 

nula.“ Barrandov byla přeci jen fabrika, která zaměstnávala tisíce lidí.  
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     Výměna vedoucího skupiny dětského filmu Hofmana za Procházku byl zdařilý 

taktický tah, který se uskutečnil v posledních chvílích, ještě za přítomnosti ředitele 

Harnacha. Čím si vysvětlujete, že Hofman setrval po konsolidaci Barrandova na své vedoucí 

pozici, zatímco (kromě Brože) byli ostatní vedoucí nuceni odstoupit?  

 

     Hofman to převzal za Procházku a řeklo se, že skupina Hofman-Švabík se bude 

specializovat čistě na dětské filmy. Pak přišla reorganizace, velmi záhy, a tím, že se vlastně 

už skupina sama jaksi reorganizovala, nové vedení nemělo potřebu do toho zasahovat. Ota 

Hofman byl ale taky velká osobnost, měl mezinárodní renomé, takže nové vedení bylo rádo, 

že má od dětského filmu klid, protože úhlavní problémy byly někde jinde. Dětské filmy... 

no tak tam se snad nekoná žádná kontrarevoluce. Ale samozřejmě dohled nad nimi byl. 

Paradoxně v 70. letech byl dětský film ve velkém rozkvětu a tvůrci, kteří si nechtěli zadat s 

normalizačním režimem a přesto chtěli dělat film, se věnovali dětskému filmu. Vorlíček, 

Kachyňa, Polák, Herz, aj. Ti všichni točili dětské filmy, protože u nás to byl klidnější přístav 

tvorby.   

 

     Byla to opravdu apolitická a na druhé straně angažovaná tematika, nebo bylo 

zapotřebí ostrých loktů? Nebyla relativní svoboda silně podnícena působením Oty 

Hofmana?  

 

Byla. Ota Hofman byl charismatická osobnost, uměl jednat s lidmi. Měl staré 

noblesní vychování, ale zároveň si uměl jít tvrdě za svým, díky čemuž si získal autoritu, 

jednak u tvůrců, ale i u samotného vedení. Navíc měl Ota talent a čich pro látky, s ním se 

nikdo moc nehádal. Věřili mu. On ještě před FAMU studoval Obchodní akademii, což moc 

lidí nevědělo. Jako student byl tak trochu bohém a kvůli tomu ho vyhodili z gymnázia a 

skončil právě na té Obchodní akademii. Čili uměl i účetnictví, ovládal těsnopis, znal všechny 

administrativní záležitosti, které byly běžné v provozu dramaturgické skupiny. Jemu se 

nedaly věšet žádné bulíky na nos, chápal tento průmysl komplexně, měl k tomu velkého 

podnikatelského ducha. Hofman byl opravdu pravým člověkem na správném místě. Spousta 

lidí si myslela, že je takový něžný bohém, který se vznáší na obláčcích své fantazie. Ale 

nikoli, on přesně věděl co a jak. 

Posléze jsem si myslela, že se třeba zrodí nový tandem Kachyňa-Hofman, jenže to 

se nestalo, jejich talenty nebyly kompatibilní. Ota byl městský člověk, Kachyňa byl zemitý 
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Moravák, udělali spolu Vlak do stanice Nebe, ale pak se časem ukázalo, že to mezi nimi tolik 

nefunguje.  

 

     O Janu Procházkovi bylo známo, že když se vyprofiloval jako respektovaný autor, 

téměř nepotřeboval dramaturgy. Konkrétně u filmu Už zase skáču přes kaluže není oficiálně 

uveden žádný dramaturg. Ale v jedné z produkčních listin jsem objevil jméno dramaturga 

Josefa Trägera. Papír byl zhola prázdný a byla zde jen napsána trojice jmen, režisér 

Kachyňa, scenárista Hofman a dramaturg Träger. V jiných záznamech, listinách, štábních 

soupiskách funkce dramaturga není. Je možné, že byl Träger dramaturgem „Kaluží“?  

 

    Ano. Träger tomuto filmu dělal dramaturgii. Tehdy ale ještě nebyla zažitá praxe, 

že by se pokaždé uváděl dramaturg. U některých filmů ano, u některých filmů ne. Ono 

zkrátka záleželo.  

 

     Máte povědomí, jak fungovala kreativní spolupráce mezi Trägerem 

a Procházkou?  

 

Spolupráce mezi Trägerem a Procházkou byla ideální, pan doktor byl především 

teoretik a analytik. Uměl bezvadně analyzovat scénáře, co se týká stavby a konstrukce 

příběhů. Navíc byl nebývale zkušený, vždyť spoluzakládal Osvobozené divadlo. Za první 

republiky působil jako uznávaný divadelní kritik, byl vážená osobnost. Pak se stal ředitelem 

Melantrichu, toho slavného nakladatelství. No a po válce nebyl politicky nadšen pro nový 

režim, tak byl zastrčen do dětského filmu jako dramaturg. Holt dětský film... no jo, to už 

méně být nemůže, že. (smích)  

Pan dr. Träger si se všemi vykal, jenom s Procházkou si tykali. Träger uznával 

Procházku, cítil v něm tah vpřed. Procházka ho oslovoval Pepíčku, Träger mu na oplátku 

zase říkal Honzíčku. To byl ten Träger, před kterým se všichni dramaturgové klaněli. Jinak 

co se týká samotné praxe, neřekla bych, že Träger Procházkovi scénář nějak rozsáhle 

upravoval, že by mu posílal nějaké připomínky nebo seškrtával text, ale spíš ho dokázal třeba 

lépe nasměrovat, navést na nějaký nápad.  

     Pan dr. Träger, dramaturg např. Markety Lazarové, byl můj velký učitel a vzor. 

Bohužel v roce 1971 zemřel. Procházka umřel v únoru, Träger v červnu.  
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     Položím vám jeden citlivější dotaz, který se váže k situaci na Barrandově. Jak jste 

vnímala Karla Kachyňu v přelomových letech 1969/1970? Čím si vysvětlujete jeho setrvání 

v branži po filmu Ucho?    

 

Tohle je pro mě záhada, byl to nejbližší spolupracovník Procházky, samozřejmě že 

Ucho byl snad nejvíc protirežimní film. Nějak se stalo, že tím Kachyňa prostě proplul. Nikdo 

se ho na to neptal, bylo to zkrátka tabu. Pověst Kachyni byla bezúhonná, nikdy se mu nic 

nedokázalo. Jeho pověst prostě neutrpěla. Byl to přeci jen naprostý profík, dělat s Kachyňou 

byla záruka kvality. On měl vše předem rozmyšleno, zbytečně se nestálo, netápalo, 

neimprovizovalo. Věděl co a jak. Lidi ho za to uznávali. Například Věra Plívová-Šimková 

dělala pomocnou režisérku u Kachyni a taky u Jasného. Tihle dva ji v její tvorbě určitě 

ovlivnili. Já jsem dělala dramaturgyni v řadě Kachyňových filmů a pamatuji si, že mi nikdy 

neřekl: „Hele, tohle je blbost“. Ne že by akceptoval všechny moje připomínky, ale vždy byl 

vstřícný, primárně se snažil dobrat logiky věci.  

 

     Musím se zastavit ještě u jednoho filmu, který jsem dělala s Kachyňou a který 

trochu upadl v zapomnění. A to byl film Pavlínka. Bylo nám uloženo, že musíme natočit 

film o svárovské stávce, film pojednává o události, kdy se v 19. století střílelo do 

stávkujících dělníků, a přitom byla zabita i Pavlínka. Film si nesl punc, že je o svárovské 

stávce, ale myslím si, že se z toho podařilo udělat sociálně milostnou romanci, velmi 

dojemnou a krásnou. Dnes bohužel film upadl v zapomnění.   

 

     Teď malinko odbočím, povídali jsme si hodně o pozadí převážně přípravných 

prací k filmu. A co střih? Byla dramaturgická praxe nějak napojena na střihače?  

 

     I takové případy byly možné. Například sám Hofman měl určitý cit pro střih. 

Chodil často do střižny, ukázal na střihací pult, na kterém byl zrovna nějaký film, a povídal: 

„A což kdyby, prosím Vás, se tato scéna oddělila a její polovina se přesunula před tuto část.“ 

A náhle se ukázalo, že to fungovalo. Hofman byl, jak se říkalo v Rusku „na vsjo mastěr“.  

 

     Tím jsem se chtěl nenápadně dostat k samotné profesi střihu. Jak jsme se bavili o 

plejádě významných osobností podílejících se na „Kalužích“, zařadil bych mezi ně i 

Miroslava Hájka, jednoho z nejvytěžovanějších střihačů v tehdejší čs. filmu, který mimo jiné 

stál za mnohými nejslavnějšími tituly 60. let. Znali jste se?  
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     No jéje. To víte, že jo. Já se mu často pletla ve střižně. Mně se hrozně líbilo to 

ovládání střihačského stolu. Ráda jsem jeho práci pozorovala, tedy převážně u těch filmů, 

na kterých jsem spolupracovala. Pana Hájka jsem znala dobře. Ale do střihu jsem mu 

nezasahovala, to ne.  

 

     Účastnila jste se po dokončení „Kaluží“ nějakých veřejných projekcí? Vybavujete 

si nějaké reakce publika, ať už to byli dospělí nebo děti?  

 

Pamatuji si, když jsme „Kaluže“ uváděli na tehdejším festivalu dětského filmu 

v Gottwaldově (v dnešním Zlíně), že ho dospělí přijali jednoznačně, ale děti už tolik ne. 

Nemohly totiž pochopit tu tragiku chlapce ochrnutého po obrně, takže si vybavuji, že ve 

scéně, která se odehrává ve venkovním areálu nemocnice, kdy se klučík natahuje 

z pojízdného křesla pro bonbon, křeslo se převrátí a hrdina upadne na zem. No ty děti to 

braly jako obrovský gag a mohly zbořit kino. No jéje, někdo spadl z křesla, to je legrace. 

Děti tam zkrátka nemohly ocenit to, co dospělí.   

 

     Kvalita „Kaluží“ a obecně celé tehdejší oblasti dětského filmu se asi nejlépe 

ukazovala na zahraničních festivalech.  

 

Existovalo velké množství festivalů po celém světě, my jsme z nich pravidelně vozili 

ceny, tenkrát to byly opravdu hezké ceny, třeba z Teheránu, taková krásně obrovská zlatá 

kachnička. Plívová-Šimková, Ota Koval, Jiří Hanibal, Kachyňa, ti všichni byli na 

zahraničních festivalech úspěšní. Ústřední ředitel československého filmu Purš po jejich 

příjezdu všechny ceny ihned zabavil a vystavil si je ve své kanceláři ve vitríně. Když přišla 

návštěva, tak hned se chlubil: „Podívejte, tady jsou naše ceny.“ Nebo: „Podívejte se, co 

československý film dokázal!“ Prostě se to hodilo, že dětské filmy dostávaly ceny, co si 

budeme vykládat, filmy jako Hroch a Komu zvoní hrana by nekoupila ani Albánie. No... a 

pak se všechny ty ceny ztratily a dodnes nikdo neví, kde je jim konec.  

 

     Dětský film je specifická oblast. Aby se dostavil úspěch a umělecká kvalita, je 

nejspíš zapotřebí mít něco víc než režijní či scenáristický talent. Kachyňa, Procházka, co si 

podle vás v sobě zachovali dětského? Jaké jsou další možné okolnosti, které je mohly povýšit 

nad ostatní tvůrce?  
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      Procházka měl ohromný vztah k dětem, měl tři dcery, otcem se stal relativně 

brzy. Dětem rozuměl a myslím si, že byl první, kdo vnesl do filmu dětskou psychologii. 

Například ve filmu Trápení. Procházka uměl vyzdvihnout starosti dítěte, uměl s dětmi 

soucítit a sdílet jejich myšlení. Příklad Vysoké zdi, to je jemná psychologická studie, vlastně 

v ději se skoro nic dramatického neděje, ale přesto je to ohromně vrývavé. A hlavně 

Procházka – podobně jako Hofman – uznával Komenského, přiznám se, že já také. 

Informatorium školy mateřské o výchově předškolních dětí je něco úžasného. Nicméně je 

podstatné, že Procházka a Kachyňa i Hofman brali děti vážně. Podoba dětství v jejich podání 

nebylo pouhé dobrodružství a klukovina, ale tam šlo o odkrývání jejich duší, toho, co si 

myslí a jak přemýšlí, jaké mají emoce.   

 

 

    Co pro Vás znamená dětský film?  

 

     Já to řeknu hrozně pateticky. Je to životní osa. Pořád se pohybuju v těch 

vzpomínkách a starých kontaktech. Na to nejde zapomenout. Film pro dospělé mě tak netáhl, 

dělala jsem dramaturgii i hraných věcí, v poslední době jsem třeba pomáhala Štěpánu 

Hulíkovi s Hořícím keřem a s Pustinou. S Hulíkem se výtečně spolupracuje. Prostě dětský 

film je velké „ano“. Teď se mi zase vybavil dětský festival v tehdejším Gottwaldově, 

vždycky tam bylo zajímavé chodit na filmy, bylo to totiž, jako když jde člověk k poslednímu 

soudu. Co se vlastně bude dít v sále při projekci, jestli děti budou hlučet, jestli budou odbíhat 

někam na záchod, anebo jestli budou úplně zticha a v napětí, nebo se smát v pasážích, které 

k tomu byly určené. To byly ohromné okamžiky, které jsem si užívala. 

 
 

     Tak Vám moc děkuji za příjemný rozhovor.  

 

     O dětském filmu jsem ochotna mluvit do roztrhání těla a mysli...    
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Citované filmy:  

 

Ať žije republika (Karel Kachyňa, 1966), Hořící keř (Agnieszka Holland, 2013), 

Hořká láska (Josef Mach, 1958), Hroch (Karel Steklý, 1973), Kočár do Vídně (Karel 

Kachyňa, 1966), Pavlínka (Karel Kachyňa, 1974),  Páni kluci (Věra Plívová-Šimková, 

1975), Pustina (Ivan Zachariáš Alice Nellis, 2016), Tobě hrana zvonit nebude (Vojtěch 

Trapl, 1975), Trápení (Karel Kachyňa, 1961), Ucho (Karel Kachyňa, 1970) Už zase skáču 

přes kaluže (Karel Kachyňa, 1970), Vlak do stanice Nebe (Karel Kachyňa, 1972), Vysoká 

zeď (Karel Kachyňa, 1964), Zatoulané dělo (Josef Mach, 1958)  

 

 

 

Rozhovor Ondřeje Nuslauera s Marcelou Pittermannovou se konal v Praze, dne 30. června 

2017. 
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8.2 Rozhovor s Ivou Procházkovou  

 

 

„ŽIVOT JE SKVĚLÉ A NEUCHOPITELNÉ MYSTÉRIUM“  

(Politika pro každého)  

 

     Iva Procházková (*13. června 1953) je česká spisovatelka specializující se na 

dětskou literaturu. Pochází z uměleckého prostředí, její otec byl spisovatel, scenárista a 

dramaturg Jan Procházka, její starší sestra Lenka Procházková se rovněž věnuje profesně 

psaní. Iva Procházková začala publikovat na konci 70. let, mezi její první počiny patří kniha 

Komu chybí kolečko? reflektující dětství v totalitním režimu. V roce 1983 emigrovala do 

Rakouska, posléze se usadila v Německu, kde se věnovala naplno své tvorbě. Po roce 1989 

začíná publikovat znovu v Česku, zpět do rodné země se nastálo vrátila v roce 1994.  

     V letech, kdy byl ve výrobě scénář jejího tatínka Už zase skáču přes kaluže, bylo 

Ivě 17 let. Náš rozhovor se však netýkal jen tohoto filmu. 

 

Začal bych hodně obecně, vy a vaše sestra jste spisovatelky, vy sama se hodně 

zajímáte o dětskou tematiku, ovlivnil vás otec v tomto zaměření? Nosil si svou práci domů?  

 

Tatínek nás nemotivoval, spíš vyprávěl, co prožil, své zážitky z dětství, z Ivančic. 

Byl darebák. Prožil spousty věcí na život a na smrt, jednou dokonce zapálili pole. Nebo si 

tajně půjčil dědovy voly a v noci s nimi někam jel a nedopatřením rozrazil pomník z první 

světové války. Z toho byl úplně strachy vedle! Sešli se s jedním pracovníkem z vesnice a 

slepovali to tajně v noci. Tatínek byl neustále taky bitej, řezanej, pořád se pral s vesnickými 

hochy, ale vždycky nám to vyprávěl s takovým krásným humorným nadhledem. Nám 

vlastně nedocházelo, že to bylo drsné dětství. Až v dospělosti jsme na to přišly. On totiž 

chtěl dětství vidět takto.  

 

Jinak, když jsem byla malá, tak k nám Kachyňa pořád chodil, a já chtěla být 

herečkou. Šla jsem za ním pro radu ohledně herectví… on se na mě podíval a řekl: „Seš 

blbá? Na to nemáš. Buď režisérka, nebo jako tvůj táta rovnou piš.“ A v tom byl ten jejich 

talent. V přímočarosti. A že to viděli. 

 
Proč zrovna dětská tematika? Jak se k tomu dostal?   
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    Je důležité si uvědomit, že on psal až ve svých dvaceti letech, studoval předtím 

zemědělku, měl se stát správcem statku. Rodiče chtěli, aby byl na vesnici, jenže přišlo 

zestátnění v roce 1948. Tátu nelákala vidina práce v JZD. Často povídal o tom, že na střední 

škole v Olomouci chodil za školu, a to kvůli jednomu důvodu... a tím byly filmy. Hrávalo se 

v 11 dopoledne a on tam pak ještě zůstal na odpolední a večerní projekce. A tak tatínek viděl 

hodně amerických filmů, třeba s Cary Grantem, všechny ty staré, černobílé výborné filmy, 

válečné žánry atd. Stihl to ještě předtím, než se začaly dávat jenom sovětské filmy. 

     Po maturitě chvíli pracoval na statku, přitom vykonával takové ty klasické 

svazácké aktivity. Dva roky byl na vojně v pohraničí, díky tomu vznikl román Přestřelka. 

Pak si vzal učitelku – naši mámu. Vzhledem k jeho věku, kdy začal psát, mu dětství nebylo 

vzdálené. A navíc měl i brzo děti. K tomu všemu měl smysl pro humor, a některé z těch 

nápadů, co míval, mu určitě nasadila do hlavy naše máma, protože často vyprávěla veselé 

historky z výuky. Táta si to přebral, přetavil podle svého, přidal tam třeba i nějakou smutnou 

linku (viz Vysoká zeď), ale ten základ byl od mámy. Máma mu vyprávěla vždycky nějaké 

banální historky o dětech, ale on z nich dokázal umotat originální příběhy.  

 

Zmínila jste film Vysoká zeď, i v dalších filmech jako např. Trápení nebo Závrať jsou 

hlavními protagonistkami ženy. Co mohlo být důvodem k vyprávění příběhů z perspektivy 

dospívajících dívek? 

 

To si myslím, že šlo přes mámu. Ona byla také z vesnice, táta do ní nejspíš promítal 

typy svých hrdinek, které ho jako ženy přitahovaly. Když byl mladší, tak s maminkou 

pracovali jako svazáci dobrovolně, bez peněz, na nějakém statku, který patřil mládeži. Tam 

byl v sousední vesnici chlap, který se choval neúnosně hnusně ke koním. A na základě těchto 

vzpomínek a zkušeností vzniklo Trápení.  Spojil v něm silnou ženskou hrdinku a téma 

nespravedlnosti ke zvířatům.  

 

Musím se vás zeptat i na jeho politické pozadí, styk s prezidentem Antonínem 

Novotným, na spis Politika pro každého, veřejná vystoupení během pražského jara… 

Zajímala by mě v jeho osobnosti hranice mezi spisovatelem a politikem.  

 

Ono to s tou politikou bylo takto: Přijel z Olomouce do Prahy, dostal místo 

v Československém svazu mládeže (ČSM), kde měl na starost kulturní sekci, jezdili ve 



 85 

spolku po vesnicích, tam otvírali kulturní domy, kde se měl dělat kulturní program, aby byli 

venkovští obyvatelé vzdělanější. To byl jeho úkol, a přesto se setkal s lidmi od filmu. Kousek 

od jejich pracoviště bylo filmové studio. Tatínek napsal v té době nějakou povídku, která 

byla otisknuta v novinách, a někdo z filmového pracoviště si ji přečetl a pak mu řekl „Honzo, 

ty máš takový filmový vidění, ty bys měl psát scénáře.“ No a on se toho obrovsky chytnul. 

Tak prostě napsal nějaký scénář, ale ten byl asi blbej, v té době se točily hrozně tendenční 

věci, ta jeho prvotina byla tendenční látka. Ale právě díky tomu se pomalu začal dostávat do 

řemesla filmu a psaní. Ukončil působení v ČSM a dostal místo u filmu jako scenárista.  A 

později jako šéf skupiny, jenže to předbíhám, to už bylo v době, kdy měl za sebou spoustu 

zfilmovaných scénářů.  

  

Přes ty scénáře se dostal k psaní románu. On totiž nejdříve napsal povídky a až poté 

psal rovnou scénáře. V samotné literatuře byl hrozně plachý. Jeho postup byl obrácený, 

napsal třeba nejdříve scénář Noc nevěsty a posléze z něj udělal novelu. Ze scénáře zhotovil 

knížku. No a tím, že se dostal do povědomí v umělecké sféře, a tím, že byl předtím v ČSM, 

tak samozřejmě byl i v komunistické straně. 

 

Stejně jako všichni jeho kolegové postupně začal vidět více věcí skepticky. Tím, že 

se stal dramaturgickým šéfem tvůrčí skupiny, působil i ve Svazu československých 

spisovatelů a začal se stýkat s politickými funkcionáři. Doma ale o tom moc nemluvil, jenom 

trochu. Ale stranu bral kriticky. Jednou jsem se dokonce nechtěně prořekla. Otec jednoho 

mého spolužáka byl u StB a ten spolužák něco řekl doma, a můj táta musel jít na kobereček 

před vedení. Ale táta to členství bral jako nutné, všichni tam jsou, tak co, vždyť se nic 

neděje… jenže pak přišel rok 1966, začaly problémy. 

 

 Táta měl v té době osobní kontakt na Novotného. Novotný si pustil film Ať žije 

republika! a dostal se prý do stavu běsnění, protože v konkrétních scénách se vyskytovalo 

znevažování Rudé armády. Zavolal tátovi, který za ním měl další den jít. Zároveň v tom dni 

přijel na návštěvu do Prahy Jurij Gagarin a chtěl vidět Filmové studio Barrandov. Táta se 

s ním potkal v ateliérech a pozval ho na promítání svého filmu Ať žije republika!. Měli tam 

nějakou překladatelku z ruštiny, takže nebyl žádný problém film promítnout. A opravdu Jurij 

Gagarin tam seděl celé tři hodiny trvání filmu a bavil se od začátku do konce. Když projekce 

skončila, tak řekl: „Tenhle film je vůbec nejlepší, jaký jsem kdy viděl o válce, protože nám 

nepřišpendluje ty slavný fangličky, ale ukazuje válku takovou, jaká ve skutečnosti byla.“  
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Jakmile Novotný slyšel, že se Gagarin takto vyjádřil, pustil film do kin. Předtím ho 

ale normálně chtěl zakázat.          

 

Kachyňa a táta určitě svým filmem nechtěli jít proti zdi, mysleli si, že podávají film 

na hranici toho, co se smí… vyprávět příběh optikou malého chlapce se zdá být na první 

pohled neproblematické. No a pak po roce 1968 a zavedení striktní cenzury už bylo jasné, 

že i takový pohled může být velmi problematický.  

 

Byl váš tatínek na konci 60. let víc politik nebo spisovatel? 

 

V srdci byl víc spisovatel, když například psal Ať žije republika!, tak se sebral a odjel 

do Ivančic, kde byl zavřený a jenom psal. Zároveň si tak chtěl odpočinout od rušného světa 

a navrátit se do míst, kde vyrůstal. Když se vrátil do Prahy, tak byla situace obtížná, pořád 

zvonily telefony, neustále se něco dělo, zároveň ho lidi měli rádi a cítili v něm oporu. Díky 

jeho dobrým stykům s Novotným od něj často chtěli nějaký druh pomoci, tatínek například 

hodně obhajoval Věru Chytilovou, Formana. On se cítil být prostředníkem mezi tehdejší 

politikou a kulturou, u nás doma byli často spisovatelé, třeba i Havel, v té době nejmladší 

z té komunity, chodil k nám Pavel Kohout, chodili i básníci… Jindy zase přicházeli filmaři, 

vždycky kuli nějaké pikle, my jsme tam nesměly, máma tam furt něco nosila, chlebíčky, 

pamatuji si, jak tam bylo zakouřeno. No a tam se nějak dělal ten „osmašedesátý“, mezi touto 

kulturní inteligencí. Zároveň psal táta do časopisu MY, každý měsíc tam napsal jeden fejeton, 

a ty fejetony vydal v knize Politika pro každého, trošku je formálně upravoval, ale nijak 

radikálně neměnil.  

 

Zároveň v tomto časopise měl reagovat na otázky čtenářů, jenže se mu někdy otázky 

nepozdávaly, tak si je svévolně vymýšlel, aby to byl takový dotaz, který ho zajímá. A tak se 

dostal i více k politice. Ale myslím, že byl jako politik hodně naivní.  

 

Jak vzpomínáte na srpen 1968?  

 

V té době jsme byly se sestrou na mezinárodním táboře ve Francii, táta nás tam díky 

přátelským stykům s francouzským velvyslanectvím dostal, byly jsme v Bretani, jenže v té 

době probíhala okupace. Tábor skončil, my jely do Paříže, a přišla nám zpráva, že máme 
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setrvat v Paříži, že situace v Československu je nebezpečná a táta se aktuálně ukrývá po 

cizích bytech, protože ho Sověti mají na seznamu nepohodlných jmen a chtějí ho zatknout a 

odvézt do Ruska.  

 

Pak nám vyprávěl, že byl u různých kamarádů nebo v Krkonoších, třeba u Švabíka, 

velkého kamaráda a kolegy, který měl zkušenosti s pronásledováním, skoro celou jeho 

židovskou rodinu skoro vyvraždili za druhé světové válce. Takže jsme byly v Paříži u 

kamarádky, a náš táta měl strach, abychom tam nezůstaly příliš dlouho, zároveň nám ten 

pobyt nechtěl nijak kazit. Na jednu stranu byl rád, že jsme u kamarádky, ale na druhou stranu 

měl nepěkný pocit, protože návrat do Československa by mohl být problematický. Tak raději 

zařídil přes francouzskou ambasádu, že můžeme studovat na nějakém francouzském lyceu 

v Saint-Germain. Vše bylo připravené a my jsme měly odjet z Paříže do Saint-Germain. 

Jenže jsme se tajně sbalily a se sestrou tajně odjely na letiště ve Francii. No a prostě jsme 

odletěly zpět do Prahy.  

 

Se sestrou jsme přijely domů, byt byl zamčený, a nikde nikdo. V bytě jsme asi týden 

žily samy, venku jezdily tanky a my moc nevěděly, co máme dělat. Sousedka tam chodila 

zalívat kytky a náhle nás objevila a běsnila, začala povídat, že se rodiče schovávají 

v Krkonoších. Rozhodla se ihned rodičům sdělit, že jsme tady, a táta to nějak zkousnul. Pak 

se situace uklidnila, už nehrozilo, že by ho někdo zatkl nebo odvezl, ale věděl, že pro něj 

nastanou horší časy. Bál se, že rodina pro něj bude břemenem, přes které bude vydíratelný.  

 

Stručně řečeno, situace v politice ho začala deptat a už začínal mít zdravotní 

problémy. V roce 1968 to začalo a později se dozvěděl, že má rakovinu. Často chodil v té 

době k výslechům. Doma si sbalil aktovku, do ní dal pyžamo a kartáček. Takhle chodil na 

výslechy. Na výslechy chodil taky Alois Poledňák, a pak se tajně scházeli a říkali si, co se 

děje, že se chystá nějaký velký proces, do kterého jsou zapojeni i lidé z francouzské 

ambasády.  

 

Kachyňa, Poledňák i můj táta se s takovými lidmi dost scházeli, protože styk s nimi 

byl zajímavý. Byly to diplomatické schůze, tam samozřejmě nešlo o žádné špionáže, šlo o 

to vyměňovat si kulturní poznatky. Chodili tam režiséři, herečky, takovéto umělecké 

prostředí. Já tam byla dvakrát taky, mně to přišlo snobské, ale jim se to líbilo. Já byla mladá, 

že ano. No a oni vykonstruovali proces, že právě tito čeští umělci podávají zprávy na západ. 
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Podpořilo se to pořadem Hovory od Seiny: táta byl jednou pozvaný do bytu profesora 

Václava Černého, jenže ani jeden nevěděl, že jsou tam odposlechy. Povídali si s tátou asi 

dvě hodiny, vedli určité narážky, a oni z toho záznamu sestříhali materiál, který vyzněl tak, 

že táta emigroval a je někde v Paříži, kde si užívá velký komfort a kritizuje poměry. Táta se 

moc se slovy nemazal, což bylo bohužel použito proti němu, úmyslně tam byly vložené věty, 

kde mluvil o volech, a oni tam pak záměrně střihli například spojení „Dubček je vůl“, což 

by nikdy táta neřekl.  

 

Bylo to nepříjemné období, tátovi pořád někdo telefonoval a začal mu nadávat, 

například se představil třeba: „Já jsem nějakej Franta z ČKD“ a hanlivě na tátu útočil, aby 

ho vyprovokoval. Záměrně ho deptali.  

 

Nemáte tušení, jaký měl vztah Ota Hofman s Janem Procházkou?  

 

Táta ho měl hrozně rád, vážil si ho, líbil se mu film Králíci ve vysoké trávě, hrozně 

mu vadilo, že vedení tehdy chtělo po Hofmanovi, aby udělal jiný konec. Táta tenkrát bojoval, 

aby mu tam nechali původní konec kvůli nepopiratelným uměleckým kvalitám. 

S Hofmanem měli podobné vidění a cítění, zároveň byl Hofman uvědomělý člověk, věděl, 

že má táta děti a potřebuje nějak živit rodinu. Proto řekl tátovi, že když něco napíše, tak on 

se mu pod to podepíše. A že to bude jenom mezi nimi. To byl případ „Kaluží“.  

 

Nevíte, jak probíhala tajná práce na scénáři Už zase skáču přes kaluže z hlediska 

určité organizace práce? Jak vypadala spolupráce mezi Kachyňou a Procházkou obecně po 

jeho odstoupení z TS v roce 1969?      

 

Jelikož Hofman byl vedoucím skupiny, nebylo to tak složité. Hofman byl velmi 

opatrný a dovedl v tom chodit, vždy to dopadlo dobře. Zkrátka to šlo bez problémů.  

 

Co samotný Kachyňa, víte něco blíže o tom, proč mohl točit i dál?  

 

S Kachyňou to bylo složitější. Když začalo přituhovat, byl trochu vystrašený, bál se, 

myslel, že mu to nějak uškodí. No a tenkrát na něj nastoupili a řekli mu, že musí udělat 

nějakou „sebekritiku“. Veřejně. Oni: „Chceme abys točil dál, ale Procházka je pro tebe šutr 

na noze.“   
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A Karel Kachyňa šel za mým tátou a tohle mu řekl. Táta rozhodně nebyl typ člověka, 

který by řekl „tohle nedělej!“. Chápal Kachyňovu situaci, prostě mu řekl: „Udělej, co si 

myslíš, že udělat musíš.“ Nijak mu do toho nezasahoval. V dobách, kdy už bylo tátovi hodně 

blbě, si vybavuji, že po delším pobytu v nemocnici byl konečně na nějakou dobu doma. 

Dívali jsme se na televizi, a co čert nechtěl, byl tam Kachyňa se svojí sebekritikou (smích). 

Kdyby se to táta dozvěděl aspoň jinak, tak by to třeba nebylo tak zlé (stále smích), jenže v tu 

chvíli si Kachyňa sypal popel na hlavu a říkal, že táta ho svedl do kruhů diplomatických 

styků cizích států. Do hodiny tátovi vylítla teplota a máma ho okamžitě vezla do nemocnice.  

 

Ale fakt je, že s Kachyňou byli opravdoví kamarádi. Když spolu tvořili, tak byli 

několik hodin o samotě v pracovně, kde vymýšleli příběhy. Takto pracovat nelze jen tak 

s někým.  

 

Kachyňa byl v sedmdesátých letech nejplodnější režisér, Jan Procházka zase 

zapovězený tvůrce...  

 

Na druhou stranu, on možná Kachyňa byl opravdu tátou zatáhnut na určitou kolej, 

která mu nebyla úplně vlastní. Ucho, Svatá noc, já si myslím, že on to rád natočil a cítil sílu 

těch příběhů, ale sám by nikdy na to nepřišel, táta ho k tomu strhnul. Kachyňa se rád nechal 

strhnout, ale myslím, že mu byly daleko vlastnější vztahové záležitosti, to byl pravý 

Kachyňa. Jednou šel k tátovi s látkou Kráva od Jindřicha Šimona Baara, a táta mu řekl: „Jdi 

mi s Krávou někam!“ Kachyňa hlavně neuměl psát, on potřeboval svoje scenáristy, tátu. 

Takže se stávalo, že se nechal strhnout tím, co táta napsal. Ale byla to vzájemná kolegialita, 

možná jedno z nebezpečí tandemu je, že jeden z nich je v určitém směru vždy vůdčí. Ohledně 

témat to byl určitě táta.     

 

Vzpomínal někdy Jan Procházka na první setkání a spolupráci s Kachyňou?  

 

Popravdě nevím. Kachyňa byl z Kroměříže, táta z Ivančic. A to je taky asi sblížilo, 

byli to Moraváci. A Moraváci v Praze vždycky drží při sobě.  

Kachyňa šel na FAMU na kameru, a to si pamatuju, jednou jsem asistovala při 

natáčení Ucha, vařila jsem tam kávu nebo tak něco, a pozorovala jsem ho. On měl skutečně 

mistrovský pohled, měl teda vždycky skvělé kameramany, ale šlo to hodně i od něj.  
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Jak se setkali poprvé, nevím, první filmy dělal táta s jinými režiséry. Nedokážu říci, 

jak to bylo konkrétně.  

 

Byl Váš tatínek spokojený s výslednými realizacemi v režii Karla Kachyni nebo míval 

výhrady? 

 

Já mám pocit, že hrozně moc věcí bylo s Kachyňou domluveno dopředu, mluvili 

spolu hodně i o obsazení, táta nechodil nikdy na natáčení. To ho nebavilo. Ale bavilo ho o 

tom mluvit, kde se bude natáčet, koho obsadit, vstupoval třeba Kachyňovi do jeho představ, 

jak by to chtěl mít on sám. Co se týká Ucha, hrozně dlouho se mluvilo o tom, kdo v něm 

bude hrát, furt to nebylo ono a pak si řekli: „Dáme tam Bohdalovou do role, která jde trochu 

proti jejímu obrazu.“   

 

Pamatuju si na pár drobností třeba v Ať žije republika!, kdy vzpomínal na postavu 

maminky hlavního hrdiny, malého chlapce Olina. Kachyňa byl sice z vesnice, ale nikoli 

z chudých poměrů, kdežto táta pocházel z rolnické rodiny, a tak věděl, že venkovské ženské 

nechodí v takovýchto nočních košilkách, že se nečešou a nezkrášlují po nocích. Trochu 

Kachyňovi zazlíval, že maminku trochu vystylizoval, ale to je jedna z mála výtek, na kterou 

si doopravdy pamatuju. Vím, že byl například unesen klukem, kterého vybral do hlavní role. 

Ten Olin byl opravdu výtečný.   

 

Vymýšlel si Jan Procházka svoje náměty sám?  

 

Táta si vymýšlel všechno sám, na to, že neměl vysokou školu a měl jenom 

v uvozovkách tu střední odbornou, tak byl neskutečně sečtělý, všechno, co věděl, měl 

z knížek, byl samovzdělanec, okouzlovala ho americká literatura... Steinbeck, nebo i 

Marshall, všechno to jsou příběhy, které zohledňují život syrového venkova, kde si člověk 

musí poradit sám, v konfrontaci s nepříliš vstřícnými lidmi je nucen objevovat v nich něco 

hlubšího, nějaké hodnoty ukazující se až ve střetech s těmito lidmi. A to se tátovi hrozně 

líbilo. Zároveň v tom byl punc profesionální práce, prostě hledání témat a námětů ve 

všemožných knihách.    

 

Film Už zase skáču přes kaluže je mimořádný už tím, kolik slavných osobností se na 

něm podílelo. Kromě autorského tandemu se na výsledku podílel kameraman Josef Illík, 



 91 

výtvarné návrhy kostýmů dělala Ester Krumbachová a střihačem byl Miroslav Hájek. 

Zajímavé je i objevení talentu v dětském herci Vladimíru Dlouhém.  

Znal se Váš otec s ostatními tvůrci, komunikoval s nimi, nebo to měl na starosti čistě 

jen Karel Kachyňa?  

 

     Nejvíce známostí měl díky provázanosti s Kachyňou. My jsme v roce 1963 

koupili chatu u Nového Boru a vedle měl chalupu Miroslav Hájek, z druhé strany zase 

Václav Hanuš. Hanuš s Kachyňou nespolupracoval, ale byl u kamery při natáčení nějakého 

tátova scénáře. V té samé vesnici měl taky barák Erich Švabík. Potom, když ho Miroslav 

Hájek prodal, tak si jej koupila Chramostová se Standou Milotou. To bylo v období, kdy 

Vlasta Chramostová prodělala těžkou tragédii, při které jí zemřelo dítě. Cítila se na dně. 

Potřebovala vrazit energii jinam, tak si koupili barák. Táta v tu dobu s Milotou začal 

spolupracovat. Na zahradě udělali oheň, pili víno a do noci kecali a vymýšleli všemožné 

věci.  

Kachyňa byl ale opravdu prostředník k dalším lidem. Táta mu navrhoval 

kameramany, Illíka měl hodně rád, tam se vždycky shodli, herce mu taky navrhoval, tam se 

taky museli vždycky shodnout.  

U těch „Kaluží“ se zásadně shodli na jedné věci, Kachyňa četl tu knížku a oblíbil si 

ji. A při adaptování tam hrála velkou roli Morava, táta rád zpíval: „Moravo, Moravo.“ Měl 

rád koně, Kachyňa to měl taky v sobě, ale asi ne tak pateticky. Sice film točili v jižních 

Čechách, ale svým způsobem tam chtěli dostat obraz Moravy, to dětství, ty vztahy, které 

jdou až na dřeň, dobu, kdy se dítě utváří, vidí slabosti dospělých, buďto jim je promíjí, nebo 

si nese po celý život nějaké šrámy na duši. To tam všechno vlastně bylo.  

Když se „Kaluže“ dotáčely, měl táta velké bolesti, byl v té době v nemocnici, vlastně 

ho to už ani nezajímalo. 

 

Kniha Alana Marshalla se do Československa dostala roku 1962, nevíte náhodou, 

kdy poprvé Kachyňa či váš otec uvažovali o filmové adaptaci? Kdo dal hlavní impulz 

k realizaci snímku?  

 

Táta byl tím iniciátorem. Táta si totiž kupoval hodně knížky. Dokázal za ně utratit 

všechny peníze. Když byl na studiích v Olomouci, tak finance, které si vydělal nebo třeba 

dostal od babičky, šel hned utratit za „škváry“, „clintonky“. Pak objevil Grahama Greena, 

miloval thrillery a napínavé věci, špionážní, politické, cokoliv vyšlo, běžel si koupit. Když 
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mu vyšly Zelené obzory, pořídil si velkou knihovnu a slušnější byt, a skutečně vše, co vyšlo, 

si koupil a přečetl.  

 

Rád vyprávěl, že v Zelených obzorech napsal jednu větu, na kterou byl velmi pyšný, 

že se mu zkrátka povedla, jednalo se o určitý vjem a pocit vlastního dětského prožitku, kdy 

mu v rukou přistál poraněný pták. Držel ho v dlaních a v rukou mu rezonovalo srdce ptáčka, 

tento zážitek tedy popsal v Zelených obzorech. Táta se pak výtiskem kochal, a když mu 

knihu vydali, často si přivoněl k vůni přebalu, nebo občas do knížky nakoukl. A jak byl 

hodně sečtělý, tak se mu pod ruku dostalo něco od Steinbecka, nebo už nevím, co přesně to 

bylo za knihu. On se do ní začetl a zklamaně poznamenal: „Tam je napsaná přesně moje 

věta.“ Vylekal se, že si všichni budou myslet, že větu ukradl nebo opsal. Přistupoval k této 

skutečnosti strašně paranoidně.  

 

No, a když vyšel Marshall, okamžitě ho přečetl a zamiloval si ho. Možná to ještě 

někam na chvíli uskladnil nebo odsunul.  

 

O Kachyňovi se říká, že svůj talent převážně ukázal při sestavování technického 

scénáře a při vedení herců (či objevování herců). Dalo by se říci, že nejvíce uměleckých 

podnětů přinesl do scénáře právě Jan Procházka? Nevíte, jak přibližně vypadala společná 

práce na scénáři? Jak byly rozdělené autorské podíly při psaní?  

 

Kachyňa neuměl psát, měl vidění. Třeba jednou se bavil s tátou: „Znáš ten kostel na 

Vysočině, jak tam jezdíme okolo? Tam jsou u něj podélně řady baráků, které mají zezadu 

vrata od stodol, tak já si představuju, jak se všechna ta vrata náhle rozrazí a vyjedou z nich 

kluci koních.“ Měl prostě takový „šlehy“ a táta to pak zpracoval do psaného slova. Čili tam 

se to spojilo, celé vizuální vjemy Kachyni a slova mého táty. Hezky se doplňovali. Táta ještě 

psal skvěle dialogy. Psával třeba celé noci, já jsem vyhazovala koše doma v bytě a v jeho 

koši jsem našla plnou stránku, kde dokola přepisoval a poupravoval dvě věty. Byl 

perfekcionista.   

 

Oproti adaptaci jsou ve výsledném scénáři dva výrazné rozdíly, film se odehrává za 

Rakousko-Uherska a zcela vypouští jakékoliv biblické či duchovní aspekty. 
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Mám pocit, že on si víru po církevní stránce vyřídil v díle Svatá noc. Tam to bylo 

jasné… V Ať žije republika! je farář a procesí, což je konkrétnost, kterou zažil. Já si myslím, 

že se snažil církev provokovat, jednou mi vyprávěl, že když jako malý chodil na 

katechismus, tak farář přicházel do třídy, vytáhl tátu za ucho a řekl: „Ty běž přehrabovat na 

půdu seno.“ Bylo to z důvodu, že táta předtím kladl faráři otázky jako: „Jak mohla být Panna 

Maria neposkvrněná?“, zkrátka ho provokoval. Babička byla zbožný člověk, katolička a já 

mám pocit, že táta s tím měl vždycky problémy. On vždycky v něco duchovního věřil, ale 

prostě to nechtěl mít takto institucionalizované. A u Marshalla, u této látky, tam prostě Boha 

nepotřeboval. Pravou hodnotu viděl ve vnitřní síle člověka a jeho boji se sebou samým, ať 

je to snaha vydrápat se na koně, nebo přestat pít alkohol. Tam je těch drobností víc, a Bůh 

mu tam byl spíše na obtíž. Ale rozhodně to nebylo proto, že by to nebylo dobově nebo státně 

nevhodné. V době, kdy to psal, si mohl psát, co chtěl.  

 

Musíme si taky uvědomit, jak byl táta mladý. On spoustu věcí ani nenačal, odešel 

v období, kdy se mohl ještě někam posunout. Vím, že když umíral, tak chystal román o 

holce, která zabije vlastní mámu. Ten nápad nosil jenom v hlavě. Ani nad tím nepřemýšlel 

jako o filmu, protože tušil, že v této oblasti má už zavřené dveře. Jednou jsme za ním byli 

v nemocnici, tátovi ten den bylo trochu lépe, procházeli jsme se po nemocniční zahradě a 

táta nám řekl, že se rozhodl, že ten příběh skončí jinak. Že ji dcera nakonec nezabije.  

 

Já jsem se ptala, ale proč? Mně bylo sedmnáct, byla jsem mladá holka: „Tak proč ji 

nezabije?“ (smích) Táta tenkrát říkal, že to je proti hlavnímu přikázání. A to nás zarazilo. 

Poprvé v životě jsme u něj slyšeli slovo přikázání. Tady už totiž cítil vlastní konec, v tomto 

období mu bývalo hrozně blbě, tak si myslím, že se začal zase k Bohu vracet… 

     

Scénář je velmi čtivý, nalezneme v něm i lyrické aspekty, viz ukázka: „Hvězdy byly 

napíchány v nebi jako zlaté špendlíky. Tráva už byla plná rosy a všude kolem řádili cvrčci. 

Jako kdyby se měli zbláznit. Nad ohradami se kutálel měsíc…“ Čerpal Procházka z vlastních 

zkušeností, z života na vesnici, kde čas plyne jiným stylem, nebo šlo spíš o navození předem 

plánované lyrické atmosféry? Dokázal váš otec psát o něčem, s čím neměl zkušenosti, nebo 

potřeboval onu zkušenost pocítit na vlastní kůži?   
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Čerpal opravdu hodně ze svých vzpomínek na Moravu. Pamatoval si třeba chutě 

vody, tady ta studánka je taková a taková, nebo si vzpomínal na světlo. Táta to všechno nějak 

napsal a Kachyňa převedl na plátno.  

Často jezdívali do Pryska na chalupu, jenom oni dva se scénářem, probírali obraz za 

obrazem, u ohně si sedli a celé si to prošli. I proto nechtěl být táta na natáčení, protože měl 

pocit, že je všechno jasně probrané a řečené. A hlavně, ono to pro Kachyňu nebylo nějak 

připravené nebo předepsané, on se musel ve společné konfrontaci dobrat toho, že to tak 

opravdu chce. Kachyňa se nechával uvést jako spoluautor scénáře, protože on na něm 

specifickým způsobem spolupracoval. 

 

Jinak ještě jedna zajímavost, Kachyňa chalupu v Prysku pak prodal a koupil si dům, 

kde se točily „Kaluže“.  

 

Film má dobový kolorit. Jak váš otec pracoval s projekcí historie? Byl důsledný 

v archivním šetření, potřeboval znalosti kulturněhistorických zkušeností, archetypů a 

folklóru, nebo byl typ spisovatele, který spíše volně interpretoval minulost pomocí své vlastní 

imaginace?   

 

Podle mého názoru byl Kachyňa precizní v rekonstrukci minulosti, táta to nechával 

spíš na své imaginaci. Táta viděl sílu příběhu v jednání, myslím, že by byl pro, aby se spíš 

konkrétní historické prvky potlačily, ale je to pouze moje domněnka. Asi by se mu líbilo, 

kdyby tam bylo více fantazijních prvků. Jinak výtvarné zpracování vesnice je hodně výrazné, 

působí to až moc pěkně. Takhle si myslím táta vesnici nepředstavoval, on ji totiž ani takto 

neznal. Vesnice, kterou táta za první republiky znal, i když Morava nebyla nejchudší část, 

tak to byly tenkrát velmi chudé baráky, dvorky. Dokonce i v Ivančicích, kam jsem jezdila 

jako malá na konci 50. let, tam byla místa bez jakýchkoliv hygienických zařízení ve velmi 

špatném stavu. Táta to takto znal a určitě by byl pro to, aby tam bylo co nejméně pozlátka, 

jenže tahle rovina byla převážně na Kachyňovi a Krumbachové. Tátovi to tehdy už bylo 

stejně bohužel jedno. 

 

Film vypadá, jako by se odehrával v bezčasí, ve scénáři váš otec ani detailně 

nepopisuje kostýmy či obraz venkova… Hlavně se věnuje charakterům.  
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Když jsme mluvili o předloze, tak se mu na ní líbila syrovost a sporost jednoduchosti. 

Výsledek filmu jde nad tu jednoduchost. Kachyňa přidával určité ornamenty, které by tátovi 

nebyly vlastní. A to je i případ jiného filmu, Páni kluci. Když táta psal scénář, určitě nechtěl, 

aby byl na první pohled tak líbivý, kluci jsou tam v bílých košilích. Jo, proč ne, ale tátovi 

tohle vlastní nebylo. 

 

Nejvíce mne ovšem zaujaly osobité a nádherně zpracované dialogy, které dokázaly 

skvěle vystihnout charakteristiku postav. Četl jsem si i poslední verzi scénáře, ve výsledku 

se herci při realizaci drželi striktně scénáře, Kachyňa si na place nedovolil experimentovat 

či měnit ani jediné slovo. Byl strůjcem všech dialogů váš otec, byla to jeho dominantní 

stránka? Ptám se, protože existují případy scenáristů, kteří nepíší dialogy, ale jejich 

jedinečnost je v konstrukci příběhu a v navození atmosféry.  

 

Táta mluvil hezky, moravština je spisovnější než čeština, z toho to vycházelo. Jak 

vyrůstal v obyčejných poměrech, znal mluvu normálních sedláků, znal germanismy, v době 

jeho dětství se používaly často, nějakým způsobem tam bylo cítit napojení na časy rakousko-

uherské.  

Táta nosil vždycky u sebe notýsek, pokaždé když někdo něco hezkého řekl, si to hned 

poznamenal. Na psacím stole měl spousty papírků s různými úryvky, to bylo hezké.  

 

Když umřel, bylo mi skoro osmnáct, asi dva roky předtím jsem měla za sebou první 

pokusy s psaním, on vycítil, že to myslím vážně, takže jsme o tom občas vedli hovory. 

Poradil mi: „Víš, když píšeš a něco tě napadne, tak si to napiš, ale pak se k tomu vrať až 

další den, protože když se na to podíváš s odstupem druhý den, tak zjistíš, že je to zavedené 

klišé, které máš v sobě zakódované, protožes to mockrát slyšela a použila na první dobrou. 

Snaž se zbavit těch klišé. Třeba když někdo řekne: ‚Měl nosík jako knoflík.‘ Tak to je věta, 

kterou jsi slyšela stokrát. Úplně pitomá věta. Když už něco chceš přirovnat k něčemu, tak 

použij to, co před tebou nikdo nepoužil. Ale to mám na mysli scénickou stránku. A v 

dialozích naopak poslouchej, jak lidi mluví, jak nesmyslně, jakým způsobem se zarazí 

uprostřed věty a třeba ji znovu zopakují.“ Táta byl neskutečný praktik, velmi dobrý 

pozorovatel.      

 

Při přepracování scénáře do filmové podoby určitě umělecké kvalitě nadále 

napomohla Kachyňova urputnost, když dokázal z dětských představitelů dostat silné výkony.  
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Kachyňu jsem zažila při natáčení Ucha, kde v jedné scéně hraje dítě. Malý kluk, ne 

moc, má tam asi dvě scény. Když tento hezky učesaný kluk, což Kachyňovi asi hrozně 

vadilo, jak ho maskéři připravili, ani po pátém pokusu chudák nezvládl odříkat svůj part, 

vzal si ho stranou a chudák kluk začal ihned brečet (smích). Ve chvíli, kdy byl nejvíce 

rozsypaný, Kachyňa náhle zařval: „Jedeme!“ A točilo se. Prostě využil jeho rozloženého 

stavu, a bylo to geniální. Kachyňa byl režijně neúprosný, šel si jasně za svým cílem, bylo 

mu úplně jedno, jestli kluk dozná nějaké úhony.  

 

Já jsem po natáčení „Kaluží“ mluvila i s Mirkem Dlouhým a ptala jsem se ho, jak se 

mu s Kachyňou spolupracovalo. On říkal, že to bylo dobrý a zároveň že to pro něj byla 

obrovská škola. V rámci hraní pod Kachyňovým režijním vedením prý ze sebe dokázal vydat 

to, čeho by normálně nebyl vůbec schopen.  

 

Film měl premiéru 7.května 1971, ale dle výrobní zprávy byl hotový na konci roku 

1970. Mohl Váš tatínek film teoreticky vidět? Nezavedl ho někdo tajně na projekci před 

distribucí?  

 

Určitě ho neviděl. A to vím přesně. Pavel Kohout říkal, že má pro nás dcery dárek 

od táty (což bylo pár měsíců po jeho smrti). Prý: „Přijďte ve tři hodiny do Klimentské“. No 

tak jsme se sešli před tím kinem, ale matně si vzpomínám, že to asi nebyla premiéra, byli 

tam tátovi kamarádi, nějací filmaři, sál byl plný, ale myslím, že to byla nějaká novinářská či 

zkušební projekce. Ale vím, že to bylo první promítání. Jestli to byl květen, to asi jo, bylo 

teplo, ale jistá si nejsem.  

 

Jinak je škoda, že po tátově smrti už k nám Kachyňa nezavítal. Já ho jednou 

vyhledala. V době, kdy jsem se hlásila na FAMU, tak jsem byla bezradná, potřebovala jsem 

trochu pomoc. Rozhodně ale nikdo z nás nic Kachyňovi nezazlíval, nikdo s ním neměl 

špatný vztah. Vím, že když jsem psala první román, bylo mi tak dvacet, sešli jsme se ve 

Slávii, což ho muselo tenkrát stát dost odvahy, zrovna na tak viditelném místě (smích). Tam 

mi říkal svůj názor na to, co jsem psala. A pak jsem ho hodně dlouho neviděla.  

 

Po dlouhé době nastal opak, po sametové revoluci se mi ozval Kachyňa sám, že se 

chce se mnou sejít. Šla jsem za ním a on říkal, že má pořád tátův scénář, který ještě nestihli 
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natočit (pozn. Městem chodí Mikuláš) a že by jej rád zfilmoval, protože konečně může. A 

jestli bych si ho nepřečetla, že by to chtělo nějaké úpravy. Že chce potlačit nějaké konkrétní 

linie, no a pak jsem pochopila, že Kachyňa chce dát trochu více prostoru Aleně Mihulové, 

tenkrát jeho budoucí ženě. Tak já jsem to trochu zkorigovala a sestřičce jsem připsala větší 

roli. To bylo poslední setkání. Pak už jsem se s Kachyňou nesetkala.  

 

 

Citované filmy: 

 

Ať žije republika (Karel Kachyňa, 1966), Králíci ve vysoké trávě (Václav Gajer, 

1961), Městem chodí Mikuláš (Karel Kachyňa, 1992), Trápení (Karel Kachyňa, 1961), Ucho 

(Karel Kachyňa, 1970) Už zase skáču přes kaluže (Karel Kachyňa, 1970), Vysoká zeď (Karel 

Kachyňa, 1964), Závrať (Karel Kachyňa, 1962)  

 

 

Rozhovor Ondřeje Nuslauera a Ivy Procházkové se konal v Praze dne 18. května 2017. 

 

  
 


