
NEZÁVISLÝ HORROROVÝ ČASOPIS ČÍSLO 12 ZÁŘÍ 2014

Psi v horroru
Pavel Soukup
Miloslav Švandrlík
Martin Štefko
Ženy Alfreda Hitchcocka



E-mail: howardhorror666@gmail.com 
www.howardhorror.cz

Redakce: Honza Vojtíšek, Roman Kroufek
Externí spolupracovníci a spolupracovnice: Lucia Andaľová, Josef Blažek, Roman Bílek, Martin Skuřok, 
Adéla Blažek Hrivnáková, Jan Kohoutek
Ilustrace: Lucia Kroneislová (20, 83), Martin Slávik (39, 43, 93), Helena Štěpánová (78, 80)
Titulní strana: Lucia Kroneislová
Korektury: Zuzana Kocurková, Lucia Andaľová
Sazba: Július Muránsky

Obsah
Vrrr, haf, haf,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Pes Baskervillský napříč stoletím  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Černá listina Howarda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Pavel Soukup  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Hlad (Krzysztof Gonerski)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Las Brujas de Zugarramurdi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Howard Shore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Polský fi lmový a televizní horror IV 1970–1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Miloslav Švandrlík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

100 nejlepších hororů  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Draculův švagr aneb Kdopak by se hrůzy bál: Láska na Kramberku (1996) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Graham Masterton v Ostravě  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Byt č. 3 (Roman Bílek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Stránky, které koušou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Pes Baskervillský . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

L‘étrange couleur des larmes de ton corps  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Miloslav Švandrlík – král české horrorové povídky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Guláš: Nášup (Josef Blažek & Adela Blažek Hrivnáková) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Alfred Hitchcock: Marketingový génius nebo fetišista blonďatých kadeří?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Martin Štefko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Mrtví kráčí po zemi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Fotograf (Martin Štefko). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Vrčení krve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Empire of Dead, Act 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

The Purge: Anarchy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Krzysztof Gonerski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

5. antologie českého hororu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96



[ 3 ] 

HOWAR D – 11/2014

Vrrr, haf, haf,
tak jsme zase tady, tentokrát obklopeni nedojedenými konzervami Pedigree Pal a spokojeně si lízajíc 

kulky. No, to jsem možná trochu přehnal, konzervy se psím žrádlem bychom do sebe asi nikdy nefutrovali. 
Ale k číslu, které je z velké části věnováno psům a fenkám, se takový úvod určitě hodí. A určitě by se hodi-
lo i pokračování ve stylu televizního evergreenu Chcete mě, ve kterém bych nabízel k adopci celou redak-
ci, od přítulných čubiček, přes zarostlé bernardýny až po agilní a přátelské labradory se smyslem pro luxus. 
Jenže na to není čas. Musím vám alespoň stručně představit tu nálož textů, které jsme pro vás za poslední 
tři měsíce připravili.

Jak jsem naznačil, hlavním tématem jsou psi. Od čoklů, kteří vraždí na stříbrném plátně, přes ty z papíro-
vých stránek knih a elektronických obrazovek, čteček až po legendárního psa Baskervillského. Druhým hlav-
ním motivem je pak Miloslav Švandrlík a jeho dílo, které z nějakého neznámého důvodu zůstává řadě českých 
fandů stále skryto. A to je škoda.

Samozřejmě nechybí články, které tematicky vybočují. Tradiční redakční anketu jsme tentokrát zaměřili 
na ty největší fi lmové fušery, kteří dle našeho názoru kurví náš žánr a bez některých jejich příspěvků by byla 
jeho historie krásnější. No, schytali to pánové hezky, jen co je pravda. Rozhovory jsme zapředli s Pavlem 
Soukupem a Martinem Štefkem, jejichž hvězda v posledních měsících a  letech stále stoupá a chlapci se 
nám opravdu rozpovídali.  A nechybí samozřejmě howardovská klasika – několik úderných povídek, hroma-
da jízlivých recenzí fi lmů, knih a komiksu a samozřejmě úvodník. Ale ten už máte za sebou. Nebyl to špatný 
start, co říkáte.

Tak pusu na čumáček.
Roman Kroufek
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Jako největšímu redakčnímu znalci díla Arthura 
Conana Doyla připadl mi přirozeně úkol sepsat krát-
ké, ale podrobné pojednání o fi lmových adaptacích 
nejslavnějšího případu Sherlocka Holmese – Psovi 
Baskervillském. 

Příběh románu, který na začátku dvacátého sto-
letí potvrdil popularitu slavného detektiva a  vedl 
k  jeho zmrtvýchvstání, je notoricky známý, takže jej 
uvedu pouze ve zkratce a v dalším textu se budu vě-
novat především zajímavým odchylkám. Pokud jste 
Psa Baskervillského ještě nečetli, vykašlete se nejen 
na tenhle článek, ale i na celého Howarda a vrhněte 
se s doktorem Watsonem rovnou na mlhou zalitá bla-
ta. Garantuju vám dokonalý čtenářský zážitek.

Pokud však už máte knihu za sebou, zde je slíbe-
né zkratkovité shrnutí – hůlka, prokletí, Henry, Wat-
son, sluha, Holmes, vězeň, pes. Tak, to by stačilo 
a nyní tedy přistupme k hlavnímu tématu článku, fi l-
movým a televizním adaptacím. Těch se za sto dva-
náct let, které uplynuly od prvního publikování, ob-
jevilo na pětadvacet a my se tu logicky nebudeme 
zabývat každou z nich, ale chronologicky si předsta-
víme ty nejzajímavější a nejikoničtější.

Na plátně začal pes Baskervilly strašit v roce 1914 
v  dlouho ztraceném německém snímku Der Hund 
von Baskerville. Jak se ukázalo, fi lm si s  historiky 

pouze hrál na schovávanou a dnes by měl být opět 
dostupný lačným divákům. Bohužel nebyl dostupný 
Obitusovi a tak si musíme hned na začátek vystačit 
se strohými fakty z  jiných zdrojů. Autoři se rozhodli 
poměrně odvážně vynechat doktora Watsona, který 
je v originálním příběhu především v první polovině 
hlavním hybatelem děje, a naopak zařadili diskutabil-
ní ženský prvek, který jinak u Doyla často absentuje. 
Tak jako tak, snímek měl úspěch a vyprovokoval sé-
rii pokračování, stále vycházejících ze Psa Basker-
villského. Vznikl tak rovnou seriál, který se zastavil 
v roce 1920 u šestého dílu.

O  rok později 
se o  adaptaci po-
prvé pokusili Bri-
tové. Hound of the 
Baskervilles (1921) 
ovšem díru do svě-
ta příliš neudělal. 
Mnohem lépe si 
vedl stejný národ při 
tvorbě další adap-
tace v roce 1932. Ta 
je mimořádná mini-
málně ze tří důvodů. 
Jednak na  scénáři 
pracoval sám Edgar 
Wallace, jednak šlo 
o prvního zvukové-
ho Psa Baskervill-
ského a jednak, poměrně paradoxně, se dlouhá léta 
věřilo, že se dochovala pouze němá verze bez zvuko-
vé stopy. Kompletní originál byl nakonec v roce 1991 
objeven a  dnes je ukazován pouze při speciálních 
projekcích v Londýně. Už už jste mohli mít do Ho-
warda exklusivní recenzi, ale Eraserhead mi na po-
slední chvíli odmítl zaplatit cesťák. Hlavně, že on tráví 
půlku prázdnin v japonských nevěstincích.

Ještě před prvním zvukovým Psem se s  dal-
ší verzí vytasili Němci, kteří se v adaptování pravi-
delně střídali s Angličany, respektive Američany až 
do  roku 1968. Der Hund von Baskerville (1929) byl 
posledním němým příběhem Sherlocka Holmese 
a  snad už standardně byl dlouhá léta považován 
za  zničený, konkrétně do  roku 2009, kdy byl obje-
ven v  Polsku. Režíroval Richard Oswald, který byl 

Pes Baskervillský 
napříč stoletím 
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odpovědný i  za původní německý seriál na motivy 
románu.

Další zářez má pro našince zvláštní kouzlo. Reži-
sérem německé verze z roku 1937 byl Karel Lamač, 
skrývající se za roztomilým „pseudonymem“ Carl La-
mac. Jen rok před notoricky známým Ducháček to 
zařídí tak provedl jediný český zářez do tohoto člán-
ku. Ještě zajímavější než fakt, že byl fi lm režírován 
Čechem, je, že šlo o jeden ze dvou fi lmů, nalezených 
po válce v Hitlerově bunkru. Holt měl führer dobrý 
vkus. Minimálně co se fi lmografi e týče. 

O dva roky později následovala slavná americká 
adaptace Hound of the Baskervilles (1939), ve kte-
ré se objevil jeden z  nejzásadnějších představitelů 
Sherlocka Holmese, Basil Rathbone. Šlo o obrovský 

úspěch a také první ze čtrnácti fi lmů, ve kterých se 
vedle Rathbona objevil Nigel Bruce coby dr. Watson. 
Není bez zajímavosti, že jako první se také tato verze 
odehrávala ve viktoriánské Anglii. Všechny předchozí 
se přizpůsobovaly době svého vzniku.

O  německé televizní verzi z  roku 1955 nevíme 
vůbec nic, a proto raději přeskočme do  roku 1959, 
kdy si vzalo příběh do rukou britské studio Hammer. 

Obsadilo své dva nejzásadnější herce, Christophera 
Lee (Baskerville) a Petera Cushinga (Holmes) a dalo 
vzniknout nestárnoucí klasice. I  u  nás dobře zná-
má verze je esencí nejen všeho hammerovského, 
ale také (s drobnými výhradami) všeho doyleovské-
ho. Do zápisu bych prosil, že dle mne jde o nejlepší 
adaptaci vůbec. 

Peter Cushing se k postavě slavného detektiva 
vrátil v roce 1965 v televizním seriálu na motivy Sher-
lockových případů. Pes Baskervillský samozřejmě 
nemohl chybět a v roce 1968 byla tato adaptace pře-
stříhána na dvoudílný fi lm, který je snadno dostupný 
a, i když nedosahuje kvalit svého staršího bratříčka, 
rozhodně jde o příjemnou podívanou. O dalších de-
set let později si pak Britové ze svého národního po-
kladu udělali povedenou švandu na hranici parodie. 
The Hounf  of the Baskervilles (1978) je sice bez Cu-
shinga, ale zato s Dudley Moorem v roli dr. Watsona 
a několika dalších postav.

Mezi britské verze se vklínila ještě jedna krásná 
rarita, indický černobílý Baas Saal Baad (1968), kte-
rý je nepřiznanou a  velmi volnou adaptací, ovšem 
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shodných momentů je v něm tolik, že mezi adapta-
ce Psa Baskervillského být zařazen musí, navzdory 
absenci titulní potvory samotné. Indové už to holt 
tak mají. Ovšem pokud rádi zkoušíte nové věci, ne-
vadí vám smrtící stopáž a nějaké ty tanečky, jděte 
do toho. Za ty krásné atmosférické momenty to stojí.

V  osmdesátém prvním překvapili Rusové po-
měrně zdařilou dvoudílnou adaptací (už druhou, ta 
první je o deset let starší), která byla součástí seriá-
lu The Adventures of Sherlock Holmes and Dr. Wat-
son (1981). Tento seriál je díky péči Řitky k dispozici 

prakticky zadarmo i u nás a  rozhodně patří k  tomu 
lepšímu, co na motivy Doyla vzniklo. Bohužel, našin-
ce bude tahat za uši nepovedený dabing, kterému 
vévodí Lukáš Vaculík coby Watson. 

Kromě Rusů, respektive Sovětů, v osmdesátých 
letech adaptovali už pouze Angličané a to rovnou tři-
krát. Nejzajímavější je asi zářez z roku 1984, který je 
součástí masivní seriálové invaze Sherlocka Holme-
se. Z šedesáti příběhů, tvořících kánon, jich tvůrci pro 
televizi zadaptovali rovnou dvaačtyřicet a řada z nich 
je považována za nejvěrnější pojetí vůbec. Holmese 

si ve  všech epizodách střihl výborný Jeremy Brett 
a od dalšího natáčení jej odstřihla až nečekaná smrt. 
Ta jakoby předznamenala Holmesovské sucho v de-
vadesátých letech.

V novém tisíciletí zaujala další z adaptací BBC, 
ve které byl čoklík vytvořen napůl na počítači (a moc 
to nefungovalo) a  Holmese si zahrál Richard Ro-
xburgh (což fungovalo jen o malinko lépe). Naštěs-
tí pohlaváry BBC osvítil v druhém desetiletí nového 
století duch svatý, a  dali zelenou seriálové pecce 
Sherlock.  Tu asi představovat netřeba, pouze tro-
chu paradoxně dodejme, že jejich verze námi sle-
dovaného příběhu, nazvaná povedeně The Hounds 
of Baskerville (2012) byla asi tím nejslabším, co se-
riál zatím nabídl. Ale nepochopte mne špatně, stá-
le to bylo o mnoho světelných let před souběžnou 
TV Show Elementary a jejím The Hound of the Can-
cer Cells (2014). Ta je zatím poslední adaptací Psa 
Baskervillského. 

Ale určitě jí to nevydrží nadlouho. Práva jsou pro-
padlá a vražedných psů není nikdy dost. Stejně jako 
geniálních detektivů. Nebo recenzentů.

Roman Kroufek
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Michael Bay
Hezounek Michael Bay fi lmu propadl již v raném 

dětství. Už jako dítě se také pokusil natočit první 
fi lm. O něčem možná svědčí fakt, že natáčení údajně 
skončilo zásahem hasičů, když se mu to trochu vy-
mklo z ruky. Mladičkému Bayovi to nijak nezabránilo, 
snad právě naopak, u fi lmařiny zůstat a splnit si svůj 
sen. Točit fi lmy a bavit jimi. Jak sám totiž tvrdí, hlav-
ně v reakci na kritiku, nepřišel léčit rakovinu ale ba-
vit. A dokud to dělal v zábavní formě a odrůdě fi lmu, 
tedy v podstatě čistými žánrovkami, a držel na uzdě 
svou akční megalomanii, šlo to. Neboť akčně kome-
diální Bad Boys pobaví, vlastenecky akčně dramatic-
ká The Rock s notnou dávkou patosu až dojme. Ale 
jeho vstup do horrorového žánru v  roli producenta 
mi doslova pije krev. Nejen proto, že se podílí pře-
vážně na předělávkách, ale proto, že horrory vzešlé 
z  jeho peněz obsahují vše, co symbolizuje úpadek 
horrorového žánru nového 
milénia. Jsou zvláštním způ-
sobem sterilní, bez atmo-
sféry, tendenční, s plochými 
postavami a stavějí převážně 
a pouze na zahlcení samoú-
čelnými lekačkami. Nehledě 
k  tomu, že dosáhnout výšin 
původní verze se podařilo 
jen jednomu remaku. Prav-
da, The Texas Chainsaw 
Massacre obstojí alespoň 
sám o  sobě, nebude-li se 
srovnávat s nedostižným ori-
ginálem, a Amityville Horror 
je záživnější než originál, 
hlavně díky hodně slabým 
chvilkám originálu a  kratší 
stopáži, ale takový Friday 
the 13th je doslova dnem 
horrorového žánru. Není to 
však jen otázka remaků, on 
takový The Unborn nebo 

z nedávné doby tragická záležitost Purge, vykazu-
jí všechny popsané znaky, aniž by to byli remaky. 
V kterémsi komentáři jsem napsal, že by Bayovi měl 
být přístup k horrorovému žánru soudně zakázán. Je 
to samozřejmě nadsázka, ale myslím si, že by Bay 
zřejmě lépe zvládal léčbu rakoviny než vytváření kva-
litních horrorových fi lmů. Nemyslím si, že bych v tom 
byl sám. Jen letmo z  ČSFD: „Karcinogenní Micha-
el Bay se vrací s dalším nádorem“ (Obitus), „Bayova 
továrna na hororové rychlokvašky vychrlila svůj další 
pásový produkt…“ (J*A*S*M) a „Bay je skvělý režisér 
ale ty jeho rychloprodukční rychlokvašky jsou přímo 
tragické.“ (Arx). Snad proto nepřekvapí ta obrovská 
radost, která se jistě zvedla po oznámení, že se Bay 
chystá natočit (již druhý!!!) remake nesmrtelné klasiky 
The Omen. Kde já mám tu voodoo panenku?

Honza Vojtíšek

Černá listina 
Howarda

Pozitivních anketních článků bylo v Howardu už dost. Tak jsme si řekli, že budeme trošku zlí a škaredí, 
dáme průchod naší temné síle vzteku a sešleme na pár horrorových tvůrců trochu toho pláče a skřípění zubů. 
Prostě vytvoříme vlastní černou listinu tvůrců, kteří nás jako osobnosti našeho milovaného horrorového žánru 
svou tvorbou tak trošku serou.
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Paul W. S. Anderson
Britský režisér, ktorý si v 1997 strihol jeden z naj-

lepších vesmírnych horrorov Event Horizon (Horizont 
udalosti, 1997) a so cťou sa popasoval aj s fi lmovou 
adaptáciou infarktovej zombie strieľačky Resident 
Evil (2002). Nemastného –neslaného Alien vs. Pre-
dator (Votrelec vs. Predátor, 2004) by som mu snáď 
aj odpustila, odkedy sa však oženil s krásnou Millou 
Jovovich, absolútne rezignoval na aspoň trochu in-
teligentné scenáre a z ďalších pokračovaní Resident 
Evilu robí neuveriteľne nudné a stupídne prehliadky 
spomaľovačiek bojovej akrobacie svojej pôvabnej 
manželky. Choze, snáď takto nikdy nedopadneme.

Adéla Blažek Hrivnáková

M. Night Shyamalan
Narodil se v  indickém Mahé, Puduččéri 6. srp-

na 1970 jako Manoj Nelliyattu Shyamalan. V součas-
nosti je považován za  jednoho z  nejuznávanějších 
režisérů a  scénáristů fi lmového Hollywoodu. Krom 
těchto dvou profesí je také producent a herec vedlej-
ších rolí svých snímků. Za svůj, dle mě nejlepší sní-
mek, The Sixth Sense (Šestý smysl, 1999) byl jako 
scénárista a  režisér nominován na Oscara. Samot-
ný fi lm získal sedm nominací. Jednalo se o jeho tře-
tí fi lm, první, který se dočkal plného profesionálního 
zázemí a ve kterém se představily hvězdy hollywood-
ských chodníků jako Bruce Willis nebo Toni Collete. 
Plakát fi lmu se pyšní nápisem „Nejlepší thriller všech 
dob“, což podle mě není tak horké jak vypadá a více-
méně to dokazuje, proč jsem tohoto režiséra zařadil 
do této ankety.

Dle mého se jedná o jednu velmi nafouklou pop 
kulturní bublinu, kterou si vyrobil samotný Hollywood. 

Filmy M. Night Shyamalana se často pyšní žánrový-
mi označeními jako horror, mysteriózní, thriller, dra-
ma, sci-fi  atd. Objektivně se jedná spíše o jakýsi žán-
rový koktejl, kde jsou vždy vytaženy ty ingredience, 
které jsou aktuálně diváky poptávány a které doká-
ží přilákat davy před stříbrná plátna kin. Když malý 
Nelliyattu dostal od svých rodičů, kteří jsou uznáva-
nými lékaři, v osmi letech kameru Super-8, jeho zá-
jem o kinematografi i se ještě výrazně zvětšil a začal 
natáčet své home fi lmy, dle svých vlastních předloh. 
Ve svých sedmnácti letech se tak mohl chlubit, že má 
již natočeno pětačtyřicet domácích snímků. Mimo-
chodem záběry z  jednoho svého snímku zakompo-
noval právě do úvodu Šestého smyslu. Tato idea se 
mu tak zalíbila, že tuto poněkud egocentrickou prak-
tiku používal i v dalších svých snímcích vyjma Lady 
in the Water (Žena ve  vodě, 2006). Od doby své-
ho prvního snímku Praying with Anger (1992), kde 
se velkolepě angažoval i do hlavní role (samozřejmě 
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krom toho, že fi lm produkoval, režíroval a  obdařil 
scénářem), trpí režisérským neduhem, že se pravi-
delně obsazuje do menších či větších vedlejších rolí 
svých snímků. Pravděpodobně nedokáže pevně se-
dět jen na režisérské sesli, ale chce ve svých sním-
cích obsáhnout co nejvíce fi lmových profesí.

Od doby Šestého smyslu jsou jeho fi lmy vždy 
očekávány s velkou netrpělivostí a  často se stáva-
jí i kasovními trháky. Dle mého názoru, ale i názoru 
odborné veřejnosti, se mu však stín fi lmu o chlapci, 
jenž komunikuje s mrtvými, zatím nepovedlo překro-
čit. Shaymalan je také označován jako „Mistr napě-
tí“, toto označení mi však v  celkovém kontextu jeho 
snímků jako Unbreakable (Vyvolený, 2000), a zvláš-
tě pak Sings (Znamení, 2002), The Village (Vesnice, 
2004), Lady in the Water a The Happening (Stalo se, 
2008) poněkud uniká. Moc se nedivím, že se rozhodl 
věnovat jinému žánrovému vymezení svých snímků. 
Jestli to souvisí s divácky aktuálně žádanými trendy 
stříbrného plátna, nechť si každý čtenář odpoví sám. 
Ona přezdívka „Mistr napětí“ a označovaní snímků 
jako kultovních je také poněkud zavádějící, zvláště 
když v dnešní zrychlené době je různými „všeříkající-
mi“ nálepkami a statusovými ohodnoceními stříleno 

jako u Verdunu. Oním mistrným napětím jsou prav-
děpodobně myšleny sáhodlouhé scény, kdy divák 
„s hrůzou trne“ co se stane. Ty jsou vždy podmalo-
vány podmanivými gradujícími melodiemi, které vy-
volávají ono napětí. Ve většině případů se pak nesta-
ne zhola nic a přijde mi, že jsou fi lmy jaksi záměrně 
natahovány. Pokud se posléze něco konečně stane, 
je divák už spíše, než zcela pohlcen hrůzou, rád, že 
se děj někam posunul. Zmíněné Shyamalanovy fi lmy 
trpí velmi rozvláčným dějem a na konci se často sna-
ží šokovat za každou cenu. Což může působit velmi 
dobře, ale pouze v případě, že to od tohoto režiséra 
nečekáte v každém jeho bijáku. Závěrem bych rád 
podotknul, že fi lmy M. Night Shyamalana (mimocho-
dem, kdo soudný si dá pseudonymu „night“ pokud 
není pubertální vyznavač upírů nebo zarytý fanoušek 
blackmetalu?) nepovažuji za špatné nebo podřadné, 
ale rozhodně mi přijdou přeceňované a režisér jako 
takový je uměle Hollywoodem vynášen do fi lmových 
nebes, na  což má ještě dostatek času a  „kultov-
nost“ jeho snímků ohodnotí až zub času. A přívlastek 
horror bych osobně u jeho snímků použil jen stěží.

Roman Bílek

Rob Zombie
Asi si říkáte, že se Obitus už defi nitivně zbláz-

nil ze stálého sledování Simpsonů a pití levného ús-
teckého piva. Proč mezi lo-
sery formátu Michaela Baye 
cpe režiséra, který natočil je-
den ze tří nejlepších horrorů 
nového tisíciletí? Já vám to 
řeknu, milánkové. Je to pro-
to, že od dob Devil’s Rejects 
uběhlo už hodně času, během 
kterého se vlasatý multiumě-
lec nadobro zbláznil. Zatím-
co svět hudby měl i  po  roz-
padu White Zombie víceméně 
zmáknutý, ten fi lmový s  ním 
pěkně zamával. Po  úspěchu 
dualogie o rodině Firefl yových 
se čekalo, jaký bude jeho dal-
ší hraný projekt. Po  dvou le-
tech rozmýšlení udělal Zombie 
(vlastním, trapnějším, jménem 
Robert Cummings) tu nej-
horší věc, která se udělat dá. 
Ne, nevrátil se v čase a neza-
chránil Heydricha před aten-
tátem. Udělal něco mnohem 
horšího, rozhodl se natočit re-
make klasiky, která předělána 
k  lepšímu být prostě nemoh-
la. Jo, všichni víte, co myslím. 
Zombie natočil novou verzi 

Halloweenu. A zatímco originál staví na nelidském 
zle bez motivace, ze kterého mrazí až v podkulí, Rob 
přichází s ohranou písničkou o  týrání a šikanování. 
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John Saul vs. Uwe Boll
Když jsem byl osloven, abych vybral tvůrce horro-

ru, který by si za své dílo zasloužil projít temnou ulič-
kou, kde za každým rohem číhá démon či vrahoun, 
napadlo mě několik jmen. Někteří však pravidelně při-
nášejí takový horrorový balast, že bych je nahé, krví 
pomazané, klidně poslal i víckrát. V hlavě mi uvízli dva 
tvůrci, jejichž dílo je pro mě spíše jen prázdným oba-
lem, a i když neznám veškerý obsah co dodávají, roz-
hodně nenadchli, ať už jsem od nich viděl, či četl co-
koliv. A jelikož jsem si nemohl vybrat, rozhodl jsem se, 
že na svůj osobní pranýř dám oba dva.

John Saul (nar. 25. 2. 1942) je uznávaný americ-
ký spisovatel, který nás od roku 1977 poctil již zhruba 
třicítkou horrorových románů s psychologickým ná-
mětem. Jeho prvotina Utrpení neviňátek se objevila 
v  žebříčku nejprodávanějších knih v USA, nicméně 
když se zpětně poohlídnu po čtveřici knih, které se 
mi dostaly do ruky, jsem spíše znechucen. U horroru 
by se měl člověk vcítit do postav a atmosféry a pro-
žívat hrůzu a šílenství, které je provází. U Saula jsem 
tohle nikdy nenašel. Tento spisovatel neumí praco-
vat s psychologií jednotlivých postav, děj místy ská-
če a odtrhává od soustředění, ale hlavně, Saul má 

podivnou představu, že z  jeho příběhů srší hrůza 
a děs, kterou si plete se znechucením a zvráceným 
popisem úchylných praktik. Nevím. Nemám zapotře-
bí číst knihu, ze které je mi blbě, zvlášť když vím, že 
potenciálu v jeho námětu jde nalézt spousty. Ale asi 
mu jenom nerozumím.

Naopak Uwe Boll (nar. 22. 6. 1965) jakožto ně-
mecký scénárista, producent, režisér snad jen „céč-
kových“ fi lmů, se na  poli horroru taky neosvědčil. 
Ostatně ani v žánrech jiných. Jeho zběsilá předsta-
va, že do fi lmu lze předělat cokoliv a kdykoliv fungu-
je bohužel pouze v jeho mysli. Snaha převést na fi l-
mová plátna násilné a horrorové kousky (House of 
Dead, Sanctimony, Alone in The Dark), povětšinou 
inspirované jinými úspěšnějšími hollywoodskými ko-
legy, či zápletkou z  videoher, se nikdy nepovedla. 
Neviděl jsem Bollův fi lm, o němž bych si troufl  říci, že 
je alespoň průměrný. Takový, kde by ho zajímal taky 
divák, který namísto toho musí jen snášet utrpení, jež 
mu Boll přináší. V Bollových fi lmech prostě něco za-
traceně nefunguje, a pokud jeho matrixu někdo ro-
zumí, tak snad jen on sám. A to si ještě nejsem jist.

Jan Kohoutek

Michaelovo dětství mělo provždy zůstat zahaleno ta-
jemstvím, ale tady nám ho servírují na stříbrném pod-
nose, navíc s tváří Artura Štaidla. Byl to prostě prů-
ser. A jak už to tak u průserů bývá, tenhle si na sebe 
s  přehledem vydělal, což otevřelo dveře pro ještě 
zrůdnější pokračování. V něm se prohánějí jednorož-
ci, vyžilá Zombieho manželka a  jako shnilá třešinka 
na dortu ze strychninu vlasatý Michael Meyers s vi-
záží bezdomovce. Jo, a  slavný zabiják tu dokonce 

mluví. Co víc k tomu říci? Snad jen, že poslední Zom-
bieho zářez do pažby našeho žánru, Lords of Sa-
lem stál také za velké kulové, ale alespoň měl dob-
rou písničku, kterou si tam neustále pouštěli. Je to 
málo, ale ve světle druhého Halloweenu by krokem 
kupředu byl i další díl Rande s Markétou Majerovou 
a Slávkem Bourou.

Roman Kroufek
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Pavel Soukup na sebe výrazně upozornil nejvře-
leji přijatou součástí projektu Pionýři hororu, loňským 
animovaným horrorem nazvaným Třída smrti. Ten ná-
sledně vyhrál soutěž TV Horor Film Noc hororožrou-
tů. Pavel Soukup však není jen Třída smrti, na kontě 
má krátkometrážních snímků více, navíc je to sym-
patický a vstřícný tvůrce. Třídou smrti se také rozjela 
širší spolupráce mezi ním a brněnskými tvůrci Jose-
fem Blažkem a Adélou Blažek-Hrivnákovou. Společ-
ně s nimi náš rozhovor také dovedeme k závěru.

Má cenu se ptát syna herce, co ho přivedlo 
k fi lmařině? Mělo to ale třeba nějaký vliv na to, že 
se fi lmům věnuješ jako režisér a ne jako herec?

Pavel: Nemá!
Rodiče mě k fi lmu nikdy netlačili, pravda ale je, že 

jsem nepatřil k dětem, které nesměly koukat na tele-
vizi. Vyrostl jsem na fi lmech, obklopený originálními 
i nahranými VHSkami. Miluju fi lm jako divák a uspo-
kojuje mě být u jeho vzniku. Prošel jsem mnoha umě-
leckými obory, ale stejně sem nakonec uvízl ve světě 
kinematografi e, prostě to mám v genech.

Bohužel jsem ale nepodělil tátův hlas a ani herec-
ký talent rodičů, k tomu jsem před kamerou poměr-
ně nervák, což rozhodně není dobrá vlastnost herců. 
Na druhou stranu herecké základy v mých raných ro-
lích mi zpětně pomáhají v režisérské činnosti.

Studuješ fi lmovou a  televizní grafi ku na  Vy-
soké škole umělecko-průmyslové. Co přesně to 
znamená a nakolik je to přínosem pro tvou tvor-

bu, respektive pro to, co od tebe můžeme vidět, 
ať už jako režiséra nebo animátora? Dává ti přes-
ně to, co potřebuješ?

Pavel: Když jsem vybíral, jestli FAMU nebo UM-
PRUM, zvolil jsem si podle inspirativního útulného 
prostoru půdního podkroví a  tehdejšího vedoucího 
ateliéru pana Jana Baleje, který byl mým vzorem. 
Studuji ateliér Filmová a TV grafi ka, což málokomu 
něco řekne. Před pár lety to byl ateliér výtvarníků 
animovaného fi lmu (ne animátorů) v současnosti jde 

o mix mnoha přístupů a žánrů od komiksů, přes re-
klamní motion-design až po animované, kombinova-
né a hrané kraťasy nebo počítačové hry. Současná 
vlna nezávislých her (Machinarium, Botanicula…) má 
původ právě v našem ateliéru. Další nespornou vý-
hodou je skvělý kolektiv spolužáků, volnost ze stra-
ny současného vedení ateliéru a  především práce 
na zakázkách pro reálné klienty a získávání zkuše-
ností faktickou praxí. Díky tomu jsem přišel na mno-
ho skvělých kontaktů. Snažím se čerpat z místních 
kapacit maximum a využívat další výhody od mož-

ností získání grantů (přestože ve srovnání s FAMU za-
nedbatelných) na svoje projekty, až po široký výběr 
stáží, kterou jsem využil právě letos.

Byl jsi na stáži v School of Visual Arts v New 
Yorku, kde jsi natočil (v  podstatě mezinárodní) 
školní kraťas Selfi es. Asi kýčovitá otázka, ale vní-
máš nějaké rozdíly v přístupu k fi lmařině u nás 
a  tam? Jak u studentů, tak u profesorů? Je tře-
ba jednodušší natočit studentský fi lm tady nebo 
tam, nebo to vyjde nastejno?

Pavel Soukup

„Čím dál je režisér od pěsti scénáristy, 
tím lépe pro něj.“

R
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Pavel: SVA je strukturou velmi podobná UM-
PRUM. Pod svou střechou ukrývá pestrou škálu růz-
norodých uměleckých oborů včetně dvou fi lmových 
- Animation a Film/Video. Představa, že strávím vět-
šinu stáže v NY u počítače hraním si s animovanými 
panďuláky mě moc nelákala, tak jsem si zvolil hraný 
fi lm. Práce s newyorskými herci, nová zkušenost re-
žie v angličtině a atraktivní lokace New Yorku měly 
za následek vznik fi lmu Selfi es.

SVA je soukromá škola, chápejte jako bohatá 
škola, rozdíly jsou především v  technickém záze-
mí, kterým nedisponuje ani FAMU natož náš ateli-
ér, a volném systému výpůjček. Selfi es bylo točeno 
na 16 mm fi lm, což pro mě byla obrovská zkušenost. 
Mnoho lidí točí při škole celovečeráky, prostě proto, 
že můžou. Mají dokonce vlastní castingovou kance-
lář, kde se můžete probrat bezpočtem newyorských 
herců seřazených dle věku a vybrat vhodného kan-
didáta pro vaši roli. Film and Video department po-
tom klade velký důraz na psaní scénářů od prvního 
ročníku. Já jakožto stážista jsem měl navolený mix 
předmětů ze všech tří ročníků a tak jsem se nevyhnul 
i několika scénáristickým, což byla s mojí angličtinou 
poměrně výzva, nemluvě o tom, že scénáře zpravidla 
nepíšu. Storytelling se u nás v ateliéru trochu zane-
dbává a autorský scénář se nevyžaduje.

V  rozhovoru pro Horor TV zmiňuješ, že ses 
rozhodl pro horrorový a mysteriózní žánr. Proč? 
Čím tě ten žánr zaujal? Co ti horror dává jako 

člověku a jako fi lmovému tvůrci? Vidíš v něm ně-
jaké klady oproti jiným žánrům?

Pavel: Moje rozhodnutí vychází z  více faktorů. 
Z pozice diváka miluju napětí - detektivky, thrillery, 
horrory, zkrátka fi lmy, které ve  vás dokáží rozbušit 
srdce, rozpumpovat krev a probudit adrenalin, kte-
rý trvá ještě dlouho po skončení závěrečných titulků. 
Od pěti let jsem si sám pouštěl z VHSek klasiky jako 
Poltergeist, Evil Dead 2 nebo Vetřelec. Bál sem se jak 
sviňa, ale vnímal jsem už tehdy rozdíl mezi skuteč-
ným strachem a zábavným strachem, který vzbuzují 
horrorové fi lmy nebo horské dráhy apod. Dost často 
se taky přistihnu, že při výběru fi lmů na nedělní večer 
raději sáhnu po nenáročné duchařině a jsem spoko-
jený, když se mnou nějaká dobře načasovaná lekač-
ka dokáže cuknout.

Z  pozice fi lmaře vidím v  tomhle žánru díru 
„na trhu“. Přestože jsem momentálně zaškatulkova-
ný jako tvůrce horroru, nemíním se po zbytek života 
vymezovat vůči jakémukoli žánru, vlastně mezi mými 
top 10 fi lmy rozhodně není ani jeden horror ani thri-
ller, možná vyjma Burtonova komediálního Beetlejui-
ce, a i mezi svými fi lmy mám nejednu komedii.

V první řadě mi jde vždy o scénář nebo předlohu, 
která mě dokáže zaujmout, což není, pravda, jedno-
duché.

Z tvé tvorby se dá vypozorovat, že se rád zabý-
váš různými monstry a démony. Čím tě fascinují? 
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Jsi náchylnější fantastickým nadpřirozeným dé-
monům nebo monstrům v lidské podobě?

Pavel: Démoni a monstra jsou specifi čtí tím, že 
zastupují jakousi esenci zla a  lidského strachu. Pro 
fi lmaře jsou vděční, protože mají nekonečné množ-
ství podob, schopností a slabostí a především před-
stavují přesah nám známé a kontrolované reality a to 
je samo o sobě děsivé. Pokud má navíc stvůra lid-
skou tvář a člověk si nemůže být jistý, co je fi kce a co 
skutečnost, pak začíná opravdový teror.

V  již zmíněném rozhovoru jsi také prohlásil, 
že je lehčí natáčet horrory jako fi lmový student 
než jako profesionální tvůrce. Když jsem s tebou 
domlouval rozhovor, chtěl jsem se právě zeptat 
na  to, jak na  horrorovou tvorbu hledí ve  škole, 
jak se k ní staví profesoři a jak je jimi přijímána? 
V čem je ta výhoda a jednoduchost?

Pavel: Málokdo (neboli téměř 
nikdo) tu nedělá tenhle typ fi lmů, 
přestože je tu nezanedbatelná fa-
nouškovská základna, patrně ale ne 
dostatečná pro zájem profi  produkce. 
Ta se ale netýká studentů a nezávis-
lých tvůrců, ale i tak se setkávám vět-
šinou s komediálním špiněním horro-
ru, typickým pro tuzemskou tvorbu.

Myslím, že Třída smrti byla dobrý 
způsob jak na sebe upozornit, jak se 
výrazně odlišit a zviditelnit mezi bez-
počtem bláznivých komedií a sociál-
ních dramat.

Ve škole jsem byl samozřejmě velmi 
odrazován a dodnes jsem trochu outsider 
našeho ateliéru, ale jak už sem řekl, vol-
nost vedení ateliéru, konkrétně vedoucí-
ho profesora Jakuba Zicha, mi nakonec 
dovolila fi lm zrealizovat. Při obhajobách 
jsem přes velké množství kritiky nakonec 
prošel s  odřeným uchem. Co se divác-
kých ohlasů týče, je to zatím můj nejú-
spěšnější fi lm, přesto ho ale české fi lmo-
vé fesťáky i mnoho zahraničních odmítlo.

Tvé první práce jsou animované. 
Vychází to z oboru, který jsi studoval, 
nebo ti to je blízké obecně? Věnoval 
ses animaci jen čistě ve  fi lmu, nebo 
kreslíš i něco jiného (komiksy, ilustra-
ce apod.)?

Pavel: Prošel jsem si lecčím, přede-
vším během střední školy, kde jsem začí-
nal s malbou a sochou a posléze s grafi -
kou, ilustrací a komiksy. Od toho byl jen 
krůček k  animovanému fi lmu. Když mě 

poprvé nevzali na UMPRUM, šel jsem na Vyšší od-
bornou školu Václava Hollara na  obor interaktivní 
grafi ka, kde jsem se něco naučil v animačních a stři-
hových programech a pochytil základy fi lmového ře-
mesla. Ovlivněn geniálním Járou Plachým pak vznikl 
první animovaný gag Žrouti.

Dnes už kreslím čím dál méně a neanimuju prak-
ticky vůbec. Rád na  svých projektech spolupracuji 
s katedrou animace z FAMU, tam jsou skutečně kva-
litní animátoři.

Tvá současná tvorba jsou již „klasické“ fi lmy 
s živými herci. Jaký je přechod z animace k živým 
hercům? Mají obě formy nějaké klady a zápory (ať 
už v žánru nebo obecně), které jednu před druhou 
převyšují nebo naopak snižují?

Pavel: Tak je tu určitý komunikační rozdíl. Ani-
movaného herce si zformujete k obrazu svému, po-
slouchá na slovo, neodmlouvá, nepožaduje honorář 

Žrouti
Stále nenasytná potvůrka (bramborovito-tuřínovitého vzhledu) si 

po spořádání úvodních titulků vykračuje a na své procházce narazí na ta-
buli, která zve na bezplatnou žranici do nedaleké usedlosti.

Režie: Pavel Soukup
Scénář: Pavel Soukup

Délka: 2:52 min.
Původ: ČR
Rok: 2010

Hrají: Richard Hájek, Linda Jurčíková, Vladimír Šmída, Pavel Soukup

Takto začíná animovaný kraťas, prvotina režiséra Pavla Soukupa. Mě 
okouzlil svou dechberoucí animací, jako by vystřižené z her úspěšných 
českých tvůrců Amanita Design. Jednoduchý příběh se během své ne-
celé tříminutové stopáže nepochlubí nějakou hlubší myšlenkou (aspoň 
já jsem na  ni nenarazil), nicméně parádně pobaví kreativností celého 
dílka a  to zejména po grafi cké stránce. Absurdně různotvárné bytosti, 
okupující výše zmíněné stavení, se zde oddávají stravovacím rozkoším 
a rozhodně zaujmou i naši potvůrku, která sama s údivem sleduje, jak 
celá žranice probíhá. Proč se však nepřipojí? Vyčkává… Skvělá práce je 
umocněna hudebně-zvukovou stránkou, a pokud by se ještě do těch tří 
minut vměstnala nějaká hlubší pointa, byl by to nářez. Jen tak dále.

Jan Kohoutek
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a nemusíte se bát, že si den před začátkem natáčení 
zlomí ruku a ohrozí celý fi lm. Živý herec zase nabíd-
ne vlastní názor na svoji postavu, který leckdy obo-
hatí nebo předčí vaši vlastní představu. Ani ne tak 
jako práce s herci mě spíše zajímá práce se samot-
ným štábem. Parta lidí, společně pracující na projek-
tu s cílem vytvořit co nejlepší fi lm. Vytvářet jakousi 
rovnováhu a dovést tento tým k úspěšnému cíli je 
vlastně práce režiséra a ta mě baví.

Animovaný fi lm stále miluju a chci se k němu ur-
čitě vracet, přestože ne jako animátor.

Prakticky všechny tvé fi lmy jsou volně pří-
stupné na  tvém vimeo profi lu. Kromě Péráka 

(2013), od  kterého tam je jen tříminutová akční 
scéna. Proč to? Když podle té scény je poznat, že 
je to zřejmě poměrně ambiciózní projekt, jak ná-
mětem, tak výpravou?

Pavel: Kdo zavítá na  ČSFD a  zkoukne pár ko-
mentářů, udělá si představu o „úspěchu“ fi lmu. Byl 
to prostě rozjezd, první hraňák a hlavně velké sous-
to. Pérák byl cennou lekcí a také žánrovým prozře-
ním souvisejícím i s pozdějším vznikem Třídy smrti. 
Za poslední rok jsme se spolu s mým parťákem, pro-
dukčním Jakubem Košťálem, posunuli mnohem dál 
a tak není nutné prezentovat svoje staré chyby. Film 
měl ale dvě opravdu povedené složky. První histo-

rickou přesnost pod dohle-
dem Klubu vojenské histo-
rie Wurm Praha a  druhou 
byl brilantní promo vizuál 
a  Pérákův kostým od  scé-
nografky Anety Grňákové, 
za  kterým si naprosto sto-
jím doteď (proto ukázka 
akční scény) a rozhodně ho 
máme v plánu použít i v bu-
doucnu. Téma Pérák je moje 
srdeční záležitost a do bu-
doucna chystáme nový pro-
mo kraťas, který by měl být 
dalším mezikrokem k mému 
snu natočení celovečerního 
fi lmu se skákajícím přízra-
kem druhoválečné Prahy.

Prakticky od  kon-
ce loňského roku sklí-
zí úspěch, který prozatím 
vygradoval až k prvenství 

Selfi es
Vlastnoručně focené fotky sebe samotného, tzv. selfi es, se staly novodobým fe-

noménem. Přišly, zaplavily svět a zase hezky odejdou, nahrazeny jiným vrtošivým roz-
marem. Ostatně, již teď jsou, zdá se, zdárně nahrazovány a vytlačovány poléváním se 
studenou vodou.

Režie: Pavel Soukup
Scénář: Pavel Soukup

Délka: 3:27 min.
Původ: USA
Rok: 2014

Hrají: Margaret Ying Drake, Christopher Blaskovitz

A jako každý podobný fenomén, i tento našel odraz v kultuře. I té horrorové. Musí 
se totiž uznat, že již samotná prostá povaha selfi es je plodným základem pro cosi 
strašidelného. A Pavel Soukup to pochopil a společně se svými zahraničními spolužá-
ky vtělil do svého školního projektu, stejnojmenného krátkometrážního fi lmu. V němž 
plně vyčerpal vše, co daný námět poskytuje. Že je příběh mladé Asiatky, fotografující 
se v newyorských ulicích, která na svých fotografi ích nachází něco podivného, tuctový 
a zavání tendenčností? A podobných videí je plný internet? Oponovat nemíním (budu 
slušnější než kolega Obitus), ale Selfi es obsahuje všechno, co od podobně krátkého 
horroru očekávám. Zajímavé prostředí, příjemné herectví, spád, napětí, stržení a vyvo-
lání zájmu, o zajímavé pointě nemluvě. Mně to k plné spokojenosti stačí. Protože Sel-
fi es jsou milé horrorové pohlazení. Již od prvního zhlédnutí. Už jsem je viděl nejméně 
desetkrát a pořád jim vlastně nemám vůbec co vytknout.

Honza Vojtíšek
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v soutěži Noc hororožrou-
tů, animovaná Třída smrti, 
kterou jsi vytvořil na  zá-
kladě předlohy Josefa 
Blažka. Pojďme ho tedy 
přizvat, ať je rozhovor za-
jímavější a  povězte nám, 
jak tento na české pomě-
ry velmi kvalitní žánrový 
kousek vznikal, nakolik 
jste při jeho vzniku spo-
lupracovali, čím vším jste 
si museli projít, zda přišel 
námět za  režisérem nebo 
režisér objevil námět?

Pavel: No, zkrácená 
director´s cut verze: Hle-
dal jsem námět na  baka-
lářský fi lm a  vzpomněl si 
na mrazivý komiksový scé-
nář, na který jsem náhodou 
před lety narazil na  jednom 
komiksovém portálu. Zkon-
taktoval jsem jeho autora, který se ze začátku vzpíral 
jeho realizaci s ohledem na dvě již hotové komiksové 
adaptace, ale nakonec svolil a vznikl fi lm.

Josef: To vzpírání si sice nepamatuji, ale je to 
možný. Já byl tehdy samozřejmě rád, že se můj dosud 
nejlepší scénář - jehož zfi lmování bylo nad mé skrom-
né fi lmařské síly - dostane k dalším recipientům a že 
diváků bude určitě víc než čtenářů komiksu. Od chvíle, 
kdy mě Pavel oslovil, utekl ještě rok a půl, než se na fi l-
mu začalo reálně dělat. Během toho roku a půl jsme 
po netu rokovali nejen o Třídě, ale Pavel ze mě tahal 
i jiné náměty, no, naštěstí ho už nic tolik nezaujalo. 

Když šla Třída konečně do výroby, měl jsem zrov-
na plné kecky psaní diplomky a opravdu jsem neměl 
čas a energii rozebírat s Pavlem scénář Třídy na ato-
my a sepisovat x jeho různých verzí (na což jsem ho 
ale férově upozornil dopředu). Navíc to pro mě byla 
stará voda pod mostem, hotový příběh, který mě už 

nebavilo znovu otevírat, revidovat, rozvíjet, obzvlášť 
když mi u dveří netrpělivě stepovalo x dalších slib-
ných námětů. 

Takže jsem při adaptování nechal Pavlovi hodně 
volnou ruku a jen občas jsem zaskřípal zuby, když se 
mě třeba zeptal, jestli v tom příběhu musí ty děti umí-
rat, a odpověděl mu, že bohužel ano, protože o tom 
to jaksi celé je. A když se mě vzápětí zeptal, jestli 
by nemohly umírat dvě děti ročně místo jednoho, tak 
jsem si šel pustit na uklidněnou kultovní scenáristic-
ké video, kde Kevin Smith vypráví, jak absurdní při-
pomínky mělo studio k jeho scénáři pro nikdy nerea-
lizovaného Superman Lives.

Pavel: Jen poznámečka. Přemýšlel jsem, jestli 
nebude lepší, když děti budou prostě mizet a  jestli 
to neotevře nějakou novou příběhovou linii. S dvě-
ma dětmi ročně to byl spíš vtip. Jakože první stupeň 
jedno dítě ročně, od druhého stupně dvě…  Jo, jo, to 

video s Kevinem si taky dost čas-
to pouštím nejen po  rozmluvách 
s Chozem.

Prý jste byli s projektem Tří-
dy smrti i  v  České televizi? To 
jistě bude zajímavé povídání…

Josef: V listopadu 2012, těsně 
předtím, než Pavel začal fi lmovou 
Třídu smrti opravdu připravovat, 
jsme se s jejím scénářem zúčastnili 
scenáristického workshopu České 
televize zaměřeného na žánr thri-
lleru. Hledali tehdy zajímavé, ne 

Třída smrti
Jen málokdy se stane, že člověk píše recenzi na dílo, kterému nemá co vytknout. 

Stalo se mi to s prvním Evil Dead, s třetím All-Star Anal Sluts a teď se Třídou smrti. Ta 
totiž vykazuje všechny prvky dokonale zvládnutého horrorového kraťasu.

Režie: Pavel Soukup
Scénář: Pavel Soukup, Josef Blažek

Délka: 7:21 min.
Původ: ČR
Rok: 2013

Hrají: Matouš Ruml

Má dostatečně zajímavý příběh, aby přitáhl pozornost od  první minuty, skvělé 
a netradiční zpracování, díky kterému neupadá do šedi průměru a vyhýbá se tím i ne-
schopným nehercům a samozřejmě atmosféru, která dokonale přimrazí k židli. Základ-
ní premisa o vymírání jedné obyčejné české třídy základní školy je až geniálně jedno-
duchá, zpracování naopak velmi sofi stikované a dává vzpomenout toho nejlepšího, co 
v Česku na poli animovaného fi lmu vzniklo. A navíc, hurá, hurá, vše se bere naprosto 
vážně. Třída smrti je totiž horror, který nemá potřebu schovávat se za lacinou hru s hu-
morem a neustále pomrkávat na diváky, šeptajíc: „Víme, že to není nic moc, ale my 
se tak snažili… a tolik jsme se u natáčení bavili!“ To, že se nezávislí či amatérští fi lmaři 
při tvorbě svých výtvorů baví, je mi u prdele. Já chci, aby bavili mě a to se žádnému 
kraťasu už dlouho nepodařilo tak dokonale, jako Třídě smrti. Tleskám.

Roman Kroufek
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nutně celovečerní thrillerové náměty, ale Třída smr-
ti jim nepřišla zajímavá ani dost málo - na workshop 
ji přijali až na odvolání a zástupci ČT na workshopu 
připadala přitažená za vlasy. Vtipné bylo, že ho nej-
víc zaujal námět mnohem absurdnější a ani nesplňu-
jící stanovené požadavky ČT. A když vzápětí přiznal, 
že jeho parketou v České televizi jsou sitkomy, po-
chopili jsme, že chyba nebude u nás. Přesto měl ten 
workshop na podobu fi lmové Třídy smrti zásadní vliv 
– byl na něm i režisér a lektor FAMU Ivo Trajkov, který 
nám poradil, abychom ve fi lmovém scénáři vystrčili 
do popředí postavy a  jejich vztah, což jsme si vzali 
k srdci a rozhodně to byla změna k lepšímu.    

U Třídy smrti jeden tvůrce realizoval námět ji-
ného tvůrce. Oba jste ale vlastně režiséři, oba jste 
něco natočili a  oba píšete scénáře, tedy jeden 
přetvářel do  reality námět někoho, kdo ale jistě 
sám měl, i díky svým zkušenostem, vlastní před-
stavy konečné podoby. Jak tedy vaše spoluprá-
ce probíhá, jak to vypadá, když dva tvůrci vytvá-
ří jeden fi lm? A neříkejte, že jste si sedli do noty 
a  hned všechno odkývali. Kolik koňských hlav 
v posteli jste spotřebovali?

Pavel: Jedno pravidlo praví, že čím dál je režisér 
od pěsti scénáristy, tím lépe pro něj.

Třída smrti byla moje první adaptace, a  jelikož 
adaptace pro mě není synonymem kopírování, nebo 
přiživování se, mým cílem bylo komiksový scénář 
pozměnit ve prospěch fi lmového média, konkrétně 
tedy animovaného krátkého fi lmu. Nebudu zabíhat 

do podrobností, rozdíly, změny, úpravy a vylepšení či 
zhoršení můžete porovnat sami. Já sem spokojený. 
Dle mého nyní komiks funguje jako doplněk k fi lmu 
a obráceně, ctí základ příběhu, je složený z jeho nej-
lepších pasáží a přitom jde trochu svoji vlastní autor-
skou cestou.

Josef: S  Pavlem jsme komunikovali a  komu-
nikujeme výlučně po  síti (výjimkou byl jen zmíněný 
workshop) a na pěst nebo minimálně na facku je po-
měrně často. Z 50 nápadů, námětů či scénářů, kte-
ré na něj vypálím, mi bez mrknutí oka 60 vrátí. Což 
je dáno jednak tím, že se moc neumí vymáčknout, 
co přesně chce, druhak tím, že zatímco já vidím po-
tenciál prakticky ve všem, jeho zaujme máloco. Sice 
máme oba rádi stejné žánry, ale u subžánrů a záple-
tek už se naše preference tříští, stejně jako u před-
stav o tom, co by asi tak mohlo u diváků reálně za-
bodovat.  

Pavlův přístup k  adaptování ovšem schvalu-
ji. I můj nejúspěšnější režijní počin Casa Carnivo-
ra je adaptací komiksu (takže snad už je teď každé-
mu českému fi lmaři jasné, že adaptování komiksů je 
cesta k úspěchu) a ohlasy na něj jasně ukazují, že 
za jeho úspěchem z půlky stojí originální vizuální ře-
šení, herecké výkony a zvolená hudba. 

No, a  abychom se dozvěděli pravdu, dáme 
slovo svým způsobem nezaujaté straně, spoluau-
torce předlohy vašeho současného společného 
projektu Adéle Blažek-Hrivnákové. Takže Adélo, 
jak probíhá spolupráce Soukup-Blažek?
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Adéla: Nepreháňajú, občas to skutočne bolo 
divoké. Vtipné bolo, že občas sa mi Josef na Pavla 
posťažoval a paradoxne som dala za pravdu Pavlo-
vi, lebo mám rovnako ako on slabosť pre monštrá 
a démonov, kdežto Josefa baví hlavne zlo s  realis-
tickým základom… Inokedy som zase ťažko niesla, 
že sa Pavel pýtal, či časť jedného námetu, ktorá sa 
mu zdala príliš “dievčenská”, náhodou nepochádza 
odo mňa, pričom to opäť bola jedna z vecí, ktorá sa 
nepozdávala ani mne. Ale od natáčania Třídy smrti 
sa vzájomná spolupráca naozaj zlepšila, teraz už vie-
me, čo od seba čakať a hlavne aj napriek nezhodám 
cítíme, že sa oplatí spolupracovať, pretože výsledok 
stojí za to.

V současnosti pracujete na novém společném 
fi lmu podle povídky Josefa a Adély, opět o dě-
tech, tentokrát ale hraném. O čem to bude, na co 
se můžeme těšit a v jakém stádiu se fi lm zrovna 
nachází? Spolupráce probíhá stejně jako u Třídy 
smrti, nebo se nějak rozšířila?

Adéla: Jedná sa o poviedku To není moje ses-
tra!, ktorej námet mal Josef rozpísaný v šuplíku už 
dávnejšie a spolu sme jej dali pointu a defi nitívnu po-
dobu. V Tříde smrti nám deti umierali, tu zas miznú 
pri hre z panelákového sídliska na zvláštne miesto…

Pavel: Film zuřivě připravujeme, neboť termín 
natáčení se zběsile blíží. Na rozdíl od Třídy je zapoje-
ní scénáristů mnohem intenzivnější a myslím, že kon-
zultujeme mnoho detailů k  vzájemné spokojenosti. 
Dokonce se setkáme i naživo, což je pro nás hod-
ně výjimečný stav vzhledem k naší fungující dálkové 
spolupráci.

Josef: Spolupráce probíhá přímo snově, protože 
jsme se od minula poučili, vyříkali si to a taky panuje 
úplně jiná situace – my jsme tentokrát Pavlovi plně 
k dispozici a Pavel to zase tolik nehrotí a úpravy scé-
náře, které zatím chtěl, byly vyloženě kosmetické.

Třída smrti se sta-
la i  součástí projektu Pi-
onýři hororu. Jak se dívá-
te na  tvorbu současných 
českých horrorových 
tvůrců, ať už jde o kolegy 
z Pionýrů, nebo i ostatní, 
jako třeba Roman Vojkův-
ka, Lukáš Bulava, Robin 
Kašpařík? A abychom ne-
zapomněli, na svou tvorbu 
navzájem?

Pavel: Necítím se 
na  takto otevřenou jmeno-
vitou kritiku zdejších horror 
fi lmařů. Od  každého něco 
znám, od Josefa a Kašpaří-
ka dokonce všechno a ob-
zvláště se těším na  Robi-
nův nový fi lm Jsem brána, 
který je momentálně jedním 

Blízký přítel
Pavel Soukup už nějakou dobu vystrkuje růžky se svými animovanými hororovými 

jednohubkami. Jen tentokrát místo růžků vystrčil jeden kožní výrůstek. Hned na začát-
ku na vás jukne uhlem – nebo tužkou? – kreslená starší paní. Na první pohled to není 
něco, co by mělo vzbuzovat příjemné pocity. „Blízký přítel“ je koncentrovanou depresí, 
pro což je využita jak vizuální stránka, tak i fi nální pointa, při které vás zamrazí.

Režie: Pavel Soukup
Scénář: Bartosz Sztybor

Délka: 5:21 min.
Původ: ČR
Rok: 2011

Hrají: Ismenia Siegelová, Ondřej Trnka, Pavel Soukup

„Blízký přítel“ není horror, stejně jako jím není třeba „Mazací hlava“, která mě při 
sledování Soukupova dílka napadla. Je to trochu lynchovské, pokud mluvíme o Lyn-
chovi v jeho studentských a absolventských začátcích. Takové depresivně krásné. Co 
se stane, když se ráno probudíte a na těle najdete výrůstek, který na vás bude mluvit? 
Jak se zachováte? Půjdete k doktorovi? Nebo se skamarádíte?

Hlavní hrdinka to zvládla se ctí a představuje nám láskyplnou pasáž, která je v ko-
nečném důsledku silnou alegorií na to, jak může být člověk v životě zaskočen z místa, 
z kterého to nečeká – ze sebe samého a ze svého těla. Krásné a kruté dílo, kterému 
vůbec nevadí české hlasy a jen krátká slova, které jsou jimi řečena. Trochu mi to připo-
mnělo „Krtečka“, což celému prožitku dává ještě bizarnější rozměr.

Martin Štefko



[ 18 ]

z  nejambicioznějších studentských projektů vůbec. 
Studentský je zde klíčové slovo. Hodnotit fi lmy z fi l-
mových škol společně s  amatérskými je vždycky 
problematické a myslím, že to byl i jeden z hlavních 
problémů koncepce Pionýrů. Studenti disponují mi-
nimálně technickým, pokud ne i přímo fi nančním, zá-
zemím a  jsou obklopeni profesionály z oboru, kteří 
jsou placeni od toho, aby jim pomáhali s  jejich pro-
jektem. Amatérská nezávislá tvorba bývá díky tomu 
kvalitou na  výrazně nižší úrovni, ale zato zpravidla 
s výrazně větší chutí do  tvorby, nepoháněnou bez-
cennou známkou do indexu. To je důvod, proč jsem 
do Pionýrů šel a proč jsem hrdý na to, že jsem v ko-
lektivu těchto srdcařů. Jedinou obavu mám z  toho, 
že momentální převaha amatérských snímků pro-
měnlivé kvality dělá horroru spíše negativní reklamu 
a podtrhuje jeho brakovou pověst…  Neboli točte, 
točte, točte, seč vám síly stačí, ale zamyslete se, než 
to vypustíte do světa.

Josef: Zajímavý postřeh, že amatéři mají do tvor-
by víc nadšení než studenti, jeden by řekl, že by měli 
být nadšení stejně, fi lmařina přece není nějakej zaší-
vací obor… Tak já budu trochu konkrétnější a snad 
nikoho moc neurazím. V první řadě Pionýrů podle mě 
představoval amatérské horrorové maximum Ma-
sožravý obraz bratranců Skuciových, jsem rád, že 
ho chtějí dál rozvíjet a  těším se na  to. Že se nejví-
ce povedly studentské příspěvky Třída smrti a Dům 
66b, je samozřejmě dáno jejich výrazně lepším pro-
dukčním zázemím, ale také tím, že tvůrci chytře sáhli 
po osvědčených předlohách, což může amatér udě-
lat taky, ušetří si práci a zároveň si tak do  jisté míry 
posichruje kvalitu výsledku. 

O  Romanově a  Bulavově tvorbě dobře vím, 
ale nakoukanou ji nemám, u Romana proto, že ze 
slasherů už jsem vyrostl, a u Bulavy proto, že po-
řád ještě cítím tu pachuť z prvních deseti minut Šesti 
prstů v Zeleném, které jsem viděl. Každopádně je 
dobře, že tu jsou, točí a líbí se mi, jak rostou a jak své 
fi lmy opečovávají (tlačí svoje fi lmy do videodistribu-
ce nebo k nim dělají merchandising). Od Kašpaříka 
jsem viděl oba jeho fi lmy, líbí se mi, že působí tak ně-
jak česky, ale obávám se – a každý, kdo ho zná, mě 
v tom utvrzuje - že Robin je mnohem lepší marketér 
než fi lmař. Na druhou stranu dobré PR český horror 
potřebuje jako sůl a z těch tří autorů je Robin zatím 
nejvíc schopen uspokojit i mainstreamového české-
ho diváka.

Co se Pavlovy tvorby týče, líbili se mi Žrou-
ti a na Pérákovi si cením snahy o něco jiného, než 
na co jsme od českých fi lmařů zvyklí, škoda, že to 
dopadlo tak rozpačitě. A Selfi es jsou pro mě jen ta-
kové studentské cvičeníčko, YouTube rychlovka, co 
neurazí ani nenadchne.

Adéla: Filmy Romana Vojkůvku mi prídu zaujíma-
vé, ale slasher asbolútne nie je moja krvná skupina. 

Pavlova tvorba sa mi páči, dokonca aj trezorový 
Pérák sa mi zdal podarený a Třídu smrti spracoval 
výborne. Z  Pionýrů hororu bol mojou absolútnou 
srdcovkou amatérsky fi lm V1 od Roberta Vrbu, kto-
rého považujem za  tvorcu najlepších kultových hlá-
šok v krátkom fi lme (čo dokazuje nielen vo V1, ale 
aj v rozsiahlejšom Blasterovi, ktorý paroduje sedem-
desiatkové a osemdesiatkové akčňáky). Páčila sa mi 
však aj adaptácia mojej obľúbenej poviedky od Cli-
vea Barkera, Dům 66b od Jirky Fabíka.

Jak vidíte budoucnost českého horroru. Co 
byste mu vytkli?

Pavel: Současnému tuzemskému horroru bych 
vytkl strach ponořit se do čistého žánru a neustálé 
rozmělňování psychologickými schizofrenními dra-
maty (už prosím netočte schizofrenní fi lmy!), nesro-
zumitelným nabubřelým artem anebo hůř - sebepa-
rodií.

Poslední skutečně dobrý celovečerní horror-thri-
ller (naší produkce, ne koprodukce) byl pro mě Vater-
land – Lovecký deník (2004), který sice je evropsky 
„divný“ víc než strašidelný, ale pointa a atmosféra se 
mi naprosto trefi la do  vkusu. Všechny další horror 
snímky byly z mého pohledu zklamáním. Thrillerům 
se tu daří výrazně lépe (Pravidla lži, Vendeta, Pou-
ta...).

Budoucnost žánru je ale, na rozdíl od sci-fi  nebo 
nedejbože fantasy, nadějná. Krom Kašpaříkova fi lmu, 
vím minimálně o třech celovečerácích, z nichž jeden 
je ve fázi fi nálních dotáček a zbylé dva stále v začát-
ku, tak uvidíme. Fandové horroru, neztrácejte naději.

Josef: Tak o  české amatérské horrory do  bu-
doucna určitě nouzi mít nebudeme, množí se i zdařilé 
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studentské horrory, takže snad si jen přát, aby v žán-
ru spatřili výzvu i profi  fi lmaři a mohli jsme si aspoň 
jednou do roka zajít na horror i do kina. Třeba kdyby 
Honzovi Svěrákovi nebo Robertu Sedláčkovi jedno-
ho dne hráblo a aspoň jednou si ho zkusili. Když už 
se tu rozjíždí ty Pavlem vzpomínané thrillery, ke kte-
rým bych přidal ještě Ve stínu… Jinak ať se horror 
klidně míchá, s čím chce, pokud to bude mít zajíma-
vý výsledek.

Adéla: Dúfam, že sa odpútame od  artu, drám 
a thrillerov, ktoré spomína Pavel a prestaneme sa báť 
plnokrvného nadprirodzeného horroru.

Závěrem nezbytnou otázku. Co od vás může-
me očekávat v budoucnu? Jaké jsou vaše plány? 
Ať už ve společné tvorbě anebo samostatně?

Pavel: Momentálně jsem ve  stejné situaci jako 
před rokem. Sháním vhodné téma pro diplomku, 
můj zatím největší projekt, a  zatím pokukuji spíše 
po  vhodné adaptaci než autorském scénáři. Jsem 
rád, že Josefa mé pátrání nenechává chladným 

a neustále mě zásobuje nápady a nevzdává se ani 
přes mé časté zavrhnutí. Kdyby se náhodou poštěs-
tilo, tak se nebráním další spolupráci, právě naopak.

Josef: Doufám, že si Pavel pro diplomku vybe-
re nějaký můj a Adélin námět, nejlépe další dětský 
horror, a  vznikne pozoruhodný triptych. Taky jsem 
ho naočkoval myšlenkou natočit komorní celovečer-
ní horror nebo thriller, společnými silami bychom to 
mohli zvládnout, i když jestli se nám podaří shodnout 
na námětu, bude to zázrak. Podstatně dřív lze oče-
kávat komiksové zpracování To není moje sestra!, 
které aktuálně dokončila Lenka Šimečková, vedle 
Pavla náš další letitý komplic. S Lenkou se nám tak 
už jeden ten triptych dětských horrorů - Třída smrti, 
Zámek hrůzy a To není moje sestra! - povedl. Plus in-
tenzivně řešíme podobu druhé řady Pionýrů, ale de-
taily zatím neprozradíme.

Děkujeme za rozhovor.

Honza Vojtíšek
Foto: Martin Krofta

Minireport z natáčení: To není moje sestra!
„Zlá holka! Zlá holka!“ ozývá se ze zastrčeného kouta jednoho 

pražského parku, aniž by tomu kdo věnoval pozornost. Proč taky. 
Když ale se Shirley přicházíme blíž, ukazuje se, že volající hlas ne-
patří frustrované matce kárající zlobivou dcerku, nýbrž režisérovi, in-
struujícímu dětskou herečku k co nejstrašidelnějšímu výkonu. Rozto-
milá desetiletá Sofi e, které nikdo že štábu neřekne jinak než Sofi nko, 
zvedne ke kameře nad sebou smrtelně bledě nalíčenou tvář, po níž 
se klikatí stružka tmavé falešné krve, a  zaškaredí se. Rejža Pavel 
Soukup stojící nad ní na žebříku za kamerou je spokojen a konečně 
opouští krajně nepohodlnou pozici, aby se trochu protáhl, než zby-
tek jeho desetičlenného studentského štábu připraví vše potřebné 
pro další scénu.

Je poslední srpnový čtvrtek a Pavel se svým týmem právě dotočili 
velmi efektní klíčový záběr krátkometrážního fi lmu To není moje se-
stra! podle stejnojmenné povídky a scénáře, které jsme s Shirley na-
psali začátkem roku. Po Třídě smrti je to s Pavlem náš druhý společ-
ný horrorový fi lm o dětech, který je ale tentokrát hraný, přičemž Pavel 
se před natáčením netajil svými obavami z režírování dětských herců. 
Nakolik byly oprávněné, zjišťujeme hned po příchodu - zatímco nás 
Pavel vítá na place, z vysílačky v jeho ruce se ozve potutelný dětský 
smích. „Sofi e, vrať tu vysílačku!“ rozčiluje se Pavel naoko do přístroje. 
„Nevrátím!“ ozve se z vysílačky rozverně a Pavel začíná honit zkrva-
venou pištící holčičku po okolí, které by si tento výjev mohlo snadno 
špatně vyložit. Po chvíli k nám svou děsivě namaskovanou, ale vese-
le se zubící dětskou hvězdu, přivádí a společně se fotíme. „Minulou 
noc jsem prakticky nespal, protože jsme nabrali strašnej skluz,“ šeptá 
nám při focení Pavel. „Ale přišli jste právě včas,“ rozzáří se vzápětí. 
„Za chvíli přivezou monstrum!“

A už je tady. Produkční Jakub Košťál přiváží na plac monstrum, 
jehož líčení bylo o dost náročnější než u Sofi e, a které je dílem maské-
ra Jakuba Gründlera z barrandovského studia FX Creator. Monstrum 
je ještě naposledy maskérsky upraveno a pak si disciplinovaně stou-
pá vedle Sofi e na kostrbatého panáka nakresleného křídou na zemi, 
který hraje v příběhu zásadní roli. Bohužel, prozrazovat víc by zname-
nalo spojlerovat. Natáčení fi nální scény celého fi lmu začíná!

Josef Blažek
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Hlad
Krzysztof Gonerski
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Agnieszka se usmála. Možná se mu to ale jen 
zdálo. Možná to byl jen šedivý stín vržený na její tvář 
plápolajícím ohněm…

„Usmála ses…“
Pohlédla na Adama unaveným pohledem.
„Ptal ses na něco…?“
Adam neodpověděl. Myslel už na něco úplně ji-

ného. Myslel na to, že má hlad. Že má čím dál větší 
hlad…

První okamžiky s Agnieszkou, které si zapamato-
val, proběhly během dlouhé přestávky mezi biologií 
a matematikou. Adam si zapomněl vzít z domu svači-
nu a ona si všimla jeho bezradného pohledu. Podělila 
se o svůj obložený chléb se salátem a žlutým sýrem.

Následující den Adam, za všechny úspory, které 
se mu podařilo našetřit, koupil obrovský borůvkový 
koblih.

Chtěl ji podarovat, ale ona neměla hlad. Nebo že 
by neměla ráda koblihy?

Mrazivý záchvěv větru vytrhl Agnieszku z hlubo-
kého zamyšlení.

„Na co myslíš?“ zeptal se Adam.
„Jak dlouho je možné vydržet bez jídla.“
„Pár dní… týdnů…“
„Kolik už jich uplynulo…?“
 „ … týdny…“

Po  mnoha letech potkal Agnieszku v  jednom 
z mnoha automatů ve městě. Seděla sama. Přisedl si 
k ní. Dokonce si ho pamatovala. Podotkl, že jí oba to 
samé. Řekla, že úplně stejně jako ostatní. A pak, že 
musí jít, že jí končí přestávka a musí se vrátit do prá-
ce. Chtěl se jí zeptat, zda by se někdy nemohli sejít, 

ale všiml si snubního prstenu na  jejím prstu. Mlčky 
snědl svou porci okurkové polévky. Ale stále se cítil 
nenasycený.

Agnieszka se přisunula blíže k němu. Automatic-
ky ji objal paží. Neodporovala. Cítil tlukot svého srd-
ce. Cítil, jak bije její srdce. Cítil, že nikdy nebyla tak 
blízko…

„Musíme jít dál,“ pohlédla vysíleně na Adamovu 
tvář tonoucí v příšeří, „musíme najít něco k jídlu.“

Adam objal Agnieszku silněji. Myslel na to, že je 
mu dobře, že ji vždycky chtěl mít v náručí… Ale ob-
jevila se také jiná myšlenka: vždyť je to přeci několik 
desítek kilogramů čerstvého masa…

„Miluji tě…“ zašeptal jí do ucha.

Jednoho dne vypukla válka. Skoro všichni zahy-
nuli. Zachránila se jen hrstka. Adam přežil. Agnieszka 
taky, ale nikdo z její rodiny.

Adam na ni narazil, když uprostřed ruin hledala 
něco k jídlu. Stále si ho pamatovala. Začali tedy hle-
dat společně.

Po  dvou dnech nepřerušeného pochodu Adam 
objevil úkryt v ruinách kostela. I přesto, že uplynulo již 
tolik času, stále cítil v ústech mdlou chuť jejího těla. 
Pamatoval si i  její zarážející klid, když velký kámen 
prorážel hlavu… Nemohl se toho pohledu zbavit…

Přesto se obrovská únava, která jej pohltila, uká-
zala být silnější. Lehl si tedy na  rumiště a okamžitě 
usnul.

Po  nějaké době jej vzbudil divný, znepokojující 
pocit. Cítil, že je znovu hladový…

Přeložil: Honza Vojtíšek

Krzysztof Gonerski (*1971), profesně právník, vášní milovník fi lmového umění. 
Žije v Gdaňsku. Velký fanoušek fi lmového horroru, obzvláště asijské provenience, 
milovník kultury a umění Dálného východu, ctitel asijské ženské krásy. V letech 2010-
2013 šéfredaktor největšího polského internetového portálu věnovaného horroru 
Horror Online, autorsky (více než stovka recenzí a několik desítek článků) spolupra-
coval nebo nadále spolupracuje s několika časopisy (Lśnienie, Torii, Grabarz Pol-
ski, Science-Fiction, Fantasy i Horror, Nowa Fantastyka) a internetovými stránkami 
(Klub Miłośników Filmu, Azjamania, Koreafi lm.pl) zaměřenými na horror, japonskou 
kulturu a fi lm. Vede vlastní blogy věnované japonské sérii Ju-On (All About Ju-on 
The Grudge) a asijskému horroru (Strach ma skośne oczy). Je autorem první v Pol-
sku (a pravděpodobně minimálně ve Střední Evropě) vydané knihy zcela věnované 
čistě jen asijskému fi lmovému horroru Strach ma skośne oczy. Azjatyckie kino 
grozy (Kwiaty Orientu, 2010). Pojetí smrti v německém horrorovém fi lmu se věnoval 
v rozsáhlé eseji Śmierć w szesciu odsłonach czyli rzecz o niemieckim horror-
ze (Smrt v šesti obrazech aneb pár slov o německém horroru, 2010). V současnosti 
pracuje na první polské monografi i věnované tvorbě Kiyoshi Kurosawy. Povídkovou 
tvorbu píše spíše sporadicky. Po jedné povídce publikoval v horrorových antologiích 
Trupojad (RedHorse, 2007) a Pokój do wynajęcia (RedHorse, 2008).
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V  současném hororovém světě není příliš vý-
razných autorů, které bychom mohli snadno identi-
fi kovat podle jejich nezaměnitelného stylu. Álex de 
la Iglesia je však jedním z nich. Do srdcí fanoušků 
se zapsal především výbornou satanskou komedií El 
Día de la bestia či sci-fi  prvotinou Acción mutante. 
Jak ale dopadl jeho nejnovější počin?

Režie: Álex de la Iglesia
Scénář: Álex de la Iglesia

Délka: 110 min
Původ: Španělsko, Francie

Rok: 2013
Hrají: Javier Botet, Mario Casas, 

Carmen Maura, Hugo Silva

Nebudu si hrát na Shyamalana a hned na začá-
tek prozradím, že dopadl výborně. Dokonce tak vý-
borně, že jsem si ho možná užil nejvíce ze všech de 
la Iglesiových kousků. A to je co říct, protože El Día 
de la bestia řadím hodně vysoko na svém žebříčku 
horrorových komedií. 

Příběh Čarodějnic ze Zugarramurdi je od  prv-
ní vteřiny šílený přesně tak, jak jsme u pana režiséra 
zvyklí a se stejnou zvyklostí se rozjíždí každou mi-
nutou do  ještě vyšších a vyšších otáček. Začínáme 
bankovní loupeží, kterou provedou Ježíš, jeho syn 

Las Brujas de 
Zugarramurdi
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a voják. Nebojte, nejde o další náboženské téma, to 
se pouze hlavní hrdinové maskují coby oživlé sochy. 
K  téhle zvláštní partě (co ale máte dělat, když vám 
den opatrovnictví syna zrovna vyjde na den, kdy jste 
naplánovali přepadnout banku) se ještě přidá rukojmí 
v podobě neurotického taxikáře a všichni mohou vy-
razit na útěk před policií. 

Bohužel pro ně se ale rozhodnou zastavit na gáb-
lík ve vesničce s malebně znějícím názvem Zugarra-
murdi. Ta se svého času proslavila procesy s  ča-
rodějnicemi, a  jak se vzápětí ukazuje, jejich dcery 
tu stále žijí a  čekají na něco velkého. Je jasné, že 
ke všemu odhodlaní hrdinové se jim nevydají na po-
spas bez boje.

Pokud jste viděli Den bestie, budete se po pár mi-
nutách cítit jako doma. Stejně poťouchlý humor, který 
však postavy nedělají nuceným pitvořením, ale pouze 
jakoby mimochodem, i když je situace z jejich pohledu 

hodně vážná. Stejně šílené „wtf“ okamžiky, kterými 
jsou Čarodějnice ze Zugarramurdi doslova prošpiko-
vané. A stejný pocit, že přes to všechno se vám snaží 
režisér sdělit trochu víc, než jen že boj s nadrženou 
čarodějkou může být zatracená sranda. A, jak už to 
tak u de la Iglesii bývá, celkem se mu to daří.

Ale nebojte se, i  pokud nemáte chuť číst mezi 
řádky a hledat ve fi lmech nejrůznější kritiky společ-
nosti, i tak se na tenhle kousek podívejte. Garantuju 
vám, že v roce 2013 velmi pravděpodobně nic vtip-
nějšího na poli žánrově spřízněných snímků nevznik-
lo. Jen bacha, pokud jste s režisérovým osobitým sty-
lem ještě neměli tu čest, připravte se na náraz hodný 
Pendolina v plné rychlosti. Ale bude to stát zato.  

Roman Kroufek
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Keď sa sotva deväťročný Howard (narodený 
18. októbra 1946 v Torontu) začínal učiť hrať na hu-
dobné nástroje, nik nemohol tušiť, že raz skompo-
nuje hudbu pre fi lmy ako Silence of the Lambs, Vi-
deodrome a Guilty as a Sin. Ako mladík sa rozhodol 
pre kariéru profesionálneho hudobníka a vyštudoval 
Berklee College of Music v Bostone v USA. Hrával 
v niekoľkých kapelách a od roku 1975 bol hudobným 
režisérom televíznej šou.

V  rozhovore pre indexmagazine.com prezradil, 
kedy nastal obrat v jeho kariére. Po rokoch na cestách 
po celom svete sa rozhodol usadiť v New Yorku. Na-
sťahoval sa ku jednej starej vdove, ktorá robila misio-
nárku v Afrike a nechcela nechať byt pol roka bez do-
zoru. Keďže nebola veľmi poriadnou gazdinkou, Shore 
neustále nachádzal v skriniach, šufl íkoch a na polici-
ach hromady čiernobielych fotografi í – tragické neho-
dy, opilci, miesta násilných činov. Náhoda chcela, aby 
sa nasťahoval do bytu, čo patril vdove po fotografovi. 
A nebol ním nik iný ako Weegee, novinár, ktorý sa špe-
cializoval na odvrátenú tvár veľkomesta.

To bola jedna z vecí, ktorá v hudobníkovi v polo-
vici sedemdesiatych rokov obnovila záujem o horror 
a  sci-fi . Ten sa u  neho prejavil prvý raz keď mal 
12 rokov. V  tom čase spoznal vtedy 16-ročného 

kanadského režiséra Davida Croneberga, s  ktorým 
ho spojilo pevné priateľstvo a neskôr spolupráca.

Tak sa Shore dostal k  fi lmovej hudbe. Cronen-
berg totiž nemal o  komponovaní hudby ani potu-
chy a Shore sa zúfalo potreboval zviditeľniť. Filmy 
The Brood (1979), Scanners (1981) a Videodrome 
(1983) boli každý natočený za 1 milión dolárov alebo 
menej. Shore zvyknutý na prievan v peňaženke vy-
robil s pomocou dobrého magnetofónu a pár kama-
rátov za málo peňazí veľa muziky a fi lmy mohli ísť 
na plátno.

Skladateľa si vďaka Cronenbergovi skutočne 
všimli. Popri horroroch do jeho portfólia pribudlo čo-
raz viac ľahších, komerčnejších, ale lepšie platených 
projektov. Ako povedal v  rozhovore pre examiner.
com, horror a  thriller doteraz ostali jeho srdcovými 
záležitosťami, pretože v nich môže dať priechod svo-
jim avantgardným chúťkam. Jeho symfonická hud-
ba často kombinovaná s gitarou vyvoláva v správ-
nych momentoch úzkosť, napätie a  občas sama 
o sebe vystraší. Ako viackrát povedal, fi lm pri tvorbe 
berie len ako pozadie, na ktorom sa odohráva jeho 
vlastný hudobný príbeh.

Hoci má na konte sladké melódie pre kasové tr-
háky ako Twilight, Lord Of The Ring a Hobbit, ne-
treba zabúdať na napínavú atmosféru, ktorú vytvoril 
v The Fly (1986), The Silence of the Lambs (1991), 
Guilty as Sin (1993), Seven (1995), eXistenZ (1999) 
a množstve psychologických a mysterióznych thrille-
rov. Samozrejme, väčšinou z dielne rovnako originál-
neho a bláznivého Cronenberga.

Lucia Anďalová

Howard Shore P
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V  sedmdesátých letech do polského fi lmového 
horroru razantněji vstoupil celovečerní formát, barva 
a pomalu začala kůži vystrkovat nahota. Přesto se 
mu stále nedostávalo tehdejších reálií moderního fi l-
mového horroru. Ve světě pomalu narůstal boom re-
alistických, brutálních a krvavých fi lmů refl ektujících 
současnost (The Texas Chain Saw Massacre, The 
Last House on the Left, The Friday 13th), nebo stavě-
jících onu reálnou současnost proti nereálným jevům 
(The Omen, Zombi 2), jenže v Polsku fi lmová hrůza 
(až na pár výjimek) stále tkvěla v prehistorii gotizují-
cího horroru 18. a 19. století. Podle Petera Hamese 
však historické podklady fi lmových příběhů a  jejich 
děje, odehrávající se v minulých stoletích, byly kla-
sickým prvkem kinematografi e tzv. Východního blo-
ku (Československá nová vlna, 2008).

Dnes začněme trošku nezvykle, a  to knihou. 
Že u nás koncem 60. let vyšla horrorová antologie 
(a v sedmdesátých letech se dočkala druhého vydá-
ní), je dodnes mnohými považováno za malý zázrak. 
Za co by asi byla považována kniha o horrorových fi l-
mech? Právě taková totiž vyšla v Polsku v roce 1970. 
Jmenuje se Film Gorzy, jejím autorem byl Andrzej 
Kołodyński a zabývá se v ní široce pojatou světovou 
horrorovou a strašidelnou kinematografi í a to jak fi l-
my dnes již klasickými (The Thing, Onibaba, tvorba 
Maria Bavy, studií Hammer, Amicus či Universal), 
tak i  zcela neznámými a  zapomenutými. Poslední 

kapitola je věnována polskému horrorovému fi lmu 
a krátkému rozhovoru s Januszem Majewskim, který 
vznikl těsně předtím, než natočil další adaptaci svého 
oblíbeného autora Prospera Meriméeho.

Onou adaptací je celovečerní Lokis. Ręko-
pis profesora Wittembacha (1970). Takřka pří-
mé setkání se vznikem litevské urban legendy 

Polský fi lmový
a televizní horror IV 

1970–1979
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o muži-medvědovi vypráví o  lingvistovi, etnografovi 
a  expertu Biblické společnosti pastoru Wittemba-
chovi, hledajícím v Litvě stopy po starém sakrálním 
spisu. Wittembach se ve vlaku seznámí s jednou dá-
mou, vracející se z Anglie, která ho pozve na návště-
vu do domu hraběte Szemioty. Pastor pozvání přijme, 
plně k dispozici je mu poskytnuta rodinná knihovna, 
je s ním nakládáno jako s váženým hostem a pořád 
se mu někdo věnuje. Ať už samotný hrabě Szemiot 
nebo svérázný doktor Froeber, který Wittembacho-
vi postupně odhalí zákoutí rodinného tajemství. Před 
lety těhotnou hraběnku, matku hraběte Szemioty, na-
padl při lovu medvěd. Žena útok přežila, ale zbláznila 
se. Od té doby se nachází pod neustálým dohledem 
doktora, který ji však doposud nedokázal zbavit ší-
lenství. Matka syna nenávidí, on sám je na pokraji ší-
lenství. Později pastor v chování hraběte Michala po-
zoruje několik podivností a začíná věřit tomu, co mu 
vyprávěl Froeber. Michal má v sobě něco z medvěda, 
kterého v Litvě nazývají Lokisem. V závěru příběhu se 
hrabě Michal ožení a během svatební noci se napl-
ní všechny zlověstné předpovědi doktora Froebera. 
Velmi pozvolna ubíhající děj fi lmu umožňuje doko-
nale vykreslit jednotlivé postavy, proniknout do  je-
jich nitra a vytvořit si k nim užší vztah. Poskytuje to 
rovněž možnost důkladně vypracovat a odhalit jejich 
vnitřní charaktery, což lze nejlépe pozorovat na po-
stavě samotného hraběte Szemioty, jehož příjemný 
vzhled a přátelské vystupování zakrývají cosi temné-
ho a neznámého uvnitř něj, když se Szemiot přesta-
ne ovládat a nakrátko poodhalí oponu své povahy. 
Józef Duriasz v této roli předvedl opravdu vynikající 
výkon. Již jeho tvář a často zachmuřený (až děsivý) 
pohled je zrcadlem jeho strastiplné duše, potýkající 
se s  jistou genezí jeho samotného a nemilé přího-
dy jeho matky těsně předtím, než otěhotněla. Jak již 
je v tomto seriálu častým zvykem, i v tomto případě 
nelze očekávat čistý horror, kterým Lokis bezesporu 
není. Jako mnohá jiná díla Mériméeho však obsahu-
je cosi skrytě děsivého, mrazivě plíživého, co doká-
zal jeho evidentně velký fanoušek Majewski ve svém 
fi lmu přesně vystihnout. Jde hlavně o psychologic-
kou studii člověka, zatíženého zážitkem své matky 
ještě před narozením, spojeným s  její hlubokou ne-
návistí k němu samotnému. Je sporné, zda se cho-
vání a vnitřní pocity hraběte Szemioty projevují díky 
pravdivosti přesvědčení jeho matky o tom, že je zplo-
zencem medvěda, nebo faktem, že je mu to neustále 
dáváno najevo. Lokis je však také výrazným druhem 
dobového fi lmu, který z  jedné strany spoustu místa 
věnuje litevskému folklóru (tance, zpěvy, kroje, zvyky 
litevského venkova), z  té druhé pak životu litevské 
aristokracie, se všemi jejich večírky, vlastními problé-
my či nudou. A i o zajímavé scény není nouze, ať už 
jde o léčebné metody dr. Froebera, starou čarodějni-
ci, rozmlouvající s hadem, nebo Szemiotovo ulovení 
jestřába. V  roce 1971 získal Majewski za fi lm cenu 
Grand Prix na  Mezinárodním Filmovém Festivalu 

Fantastických a  strašidelných fi lmů ve  španělském 
Sitges. Ve  stejném roce byli na  festivalu Lubuskie 
Lato Filmowe oceněni Tadeusz Wybult za scénografi i 
a Stefan Matyjaszkiewicz za kameru.

K adaptaci zahraničního autora se uchýlil i režisér 
Leon Jeannot. Pod pseudonymem Jan Bołeslawski 
do  scénáře zadaptoval povídku E. A. Poea z  roku 
1846 The Cask of Amontillado (česky jako Sud vína 
amontilladského v  Jáma a  kyvadlo a  jiné povídky, 
2002) a  v barvě jej pro televizi natočil jako krátko-
metrážní snímek Beczka Amontillado (1971). Pů-
vodně kratičký (cca 2-3 normostrany) příběh o  ital-
ském šlechtici Montresorovi, který se během jedné 
karnevalové noci rozhodne pomstít svému „příteli“ 
Fortunatovi, jež si z něj tropí neustálé ponižující žerty, 
Jeannot povedeně rozšířil o scény ponižování hlavní-
ho hrdiny. Jsou to právě tyto scény, které daný pří-
běh rozvíjí trochu více, dělají jej fi lmovějším a obecně 
jsou velkým přínosem. Herecky ve fi lmu přímo exce-
luje i v Česku známý Franciszek Pieczka (např. Díky 
za každé nové ráno) v roli jízlivého šprýmaře Fortu-
nata, považujícího se za velkého znalce vína, který 
se pod záminkou ochutnání amontilladského vína 
nechá Montresorem nalákat do sklepení jeho domu. 
Fortunato je prakticky celý děj opilý a Pieczka za svůj 
dosavadní život buď nasbíral spoustu vlastních zku-
šeností anebo prostě hrál pod vlivem. Jeho kostým 
je velmi komický, ovšem jeho rolničky se postupem 
času stávají čím dál více nesnesitelnými. V roli Mon-
tresora se představí Henryk Boukołowski o němž již 
v našem seriálu byla a zřejmě ještě bude řeč. Opo-
menout bychom neměli Jolantu Lothe, neboť dekolt 
její Francescy je opravdu nepřehlédnutelný.

Štafetový kolík adaptací zahraničních auto-
rů od Jeannota převzal Witold Orzechowski. Ten ze 
dvou povídek Ambrose Bierce (Smrt Halpina Fray-
sera a Cesta ve  svitu měsíce) napsal jeden scénář 
a  natočil podle něj hodinový fi lm Droga w świet-
le księżyca (1972). Setkáme se v  něm s mladým 



[ 28 ]

studentem Julianem, vracejícím se do rodného síd-
la. Cestou však vozka spatří na nebi špatné znamení 
a odmítne jet dál. Julian se tak musí domů, kde jej 
čekají nemalé změny, dovést sám. Julianův otec se 
podruhé oženil. Nádherná macecha Katarzyna Julia-
novi okamžitě padne do oka a jak později zjistí, i on 
jí není dvakrát lhostejný. Cesta k románku je otevře-
na. Komplikují jej však podivné představy a sny, kte-
ré začnou Juliana i Katarzynu sužovat. Julianovi se 
začne zjevovat duch mrtvé matky a na hřbitově na-
razí na muže, o němž mu otec řekne, že je to jeho 
mrtvý děda. Katarzynu pak jedné noci probudí sen, 
v němž se ji a Juliana v nedalekých ruinách zámku 
pokusí zabít dav lidí. Ač je příběh fi lmu (a  jeho zá-
pletka) v podstatě jednoduchý, vyprávěn je poměrně 
komplikovaně a ne moc přímočaře. Četné fl ashbac-
ky, představy, vidiny a sny do děje vnáší horrorovou 
atmosféru, přesto děj a  jeho linii spíše komplikují. 
Příběh postupně přebíhá od historického rodinného 
dramatu, přes thriller a psychologický horror až k du-
chařině, které se musí uznat, že duchové (obzvláště 
Julianova matka) opravdu fungují. Negativní stránku 
ztrácejícího děje však dohání výprava a vizuální po-
jetí, které se občas přibližuje až atmosféře starých 
italských gotických horrorů. Zde forma silně poráží 
obsah. Výprava, herecké výkony a příjemná atmo-
sféra lehce žehlí nejednoznačný a místy kostrbatý 
děj. Snad na tom má zásluhu Janusz Majewski, který 

dohlížel na uměleckou stránku fi lmu. Zaujme jistě i již 
náš starý známý Mieczysław Voit v roli hrdinova otce. 
Macechu pak ztvárnila francouzská herečka ostře ře-
zané tváře Juliette Mayniel.

Roku 1972 si Janusz Majewski na okamžik od-
skočil od  svého oblíbeného francouzského autora 
a pro televizi adaptoval stejnojmennou povídku an-
glického spisovatele Roberta Louise Stevensona 
Markheim (česky v antologii Stráž u mrtvého, 1969). 
Mysteriózní, černobílý, krátkometrážní snímek vy-
práví o starém antikváři, jehož v noci navštíví mladý 
muž a chce ho zabít. Neočekávaný zvrat v událos-
tech však způsobí, že se celý příběh vydává úplně 
jinou cestou. Hnacím motorem příběhu je boj dob-
ra se zlem a  jeho výsledek. Stevenson se při psa-
ní tohoto psychologicky horrorového příběhu nechal 
inspirovat článkem o  lidském podvědomí z  jednoho 
francouzského vědeckého časopisu. Majewski, jak je 
u něj zvykem, fi lm natáčel podle vlastního scénáře.

Ve zřejmě plodném roce 1972 vznikl i patrně nej-
výraznější polský fi lm nejen té doby. Výrazný, suges-
tivní a syrový natolik, že byl pro přemíru násilí a ero-
tiky okamžitě zavřen do  trezoru. Realistický, temný 
a nepříjemný natolik, že na jeho osud nemělo vliv ani 
srpnové oteplení v roce 1980, kdy se mnoho trezo-
rových fi lmů dostalo na denní světlo, a zůstal v tem-
notě trezoru ještě dalších osm, tedy celkově 16 let. 
Diabeł Andrzeje Żuławského je také po dlouhé době 
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ryze domácí fi lm, vycházející z domácích reálií, ode-
hrávající se v Polsku a částečně refl ektující jeho his-
torii s neskrývaným pomrkáváním na  tehdejší (tedy 
dobu vzniku fi lmu) současnost (Żuławski scénář na-
psal pod vlivem březnových událostí v  roce 1969). 
Počátkem roku 1793 vtrhnou do  Polska (respekti-
ve Wielkopolska) pruská vojska. Film začíná v oka-
mžiku, kdy rabují a vraždí v  jednom klášteře, který 
zároveň slouží jako vězení pro politické vězně. Bě-
hem krvavých jatek do kláštera přijede tajemný muž 
v černém, který umožní uprchnout Jakubovi, odsou-
zenému za pokus o atentát na krále a mladé jeptišce. 
Neznámý Jakubovi řekne, ať se vrátí domů, dá mu 
do ruky břitvu a snaží se mu vnuknout, že se může 
stát Ježíšem, očišťujícím svět od hříchu a zla. Po ná-
vratu domů mu neznámý ukazuje spoustu nepříjem-
ných věcí. Jakub se stane nechtěným svědkem svat-
by své někdejší milé se svým někdejším kamarádem, 
s nímž čeká dítě. Později objeví vypálený rodný dům, 
mrtvého otce, setká se se svou pomatenou sestrou, 
nevlastním bratrem a matkou, která provozuje jaké-
si dekadentní erotické divadlo a pokusí se ho (neboť 
jej nepozná) svést. Jakub při útěku z matčina domu 
břitvou podřeže jednu z jejích společnic. Tváří v tvář 
bezmoci, zradě, zlu a nepřátelství, které jej obklopují, 
se Jakub podřizuje vůli Neznámého a začíná všech-
ny „hříšníky“ zabíjet – matku, bratra, sestru, tureckou 
herečku. Tajemný Neznámý mu nakonec odhalí kým 
je a co po něm chce… Režisér se ve svém příbě-
hu rozešel s klasickým panujícím tzv. Polským mý-
tem o boji za nezávislost a svobodu Polského státu. 
Všechny postavy vystupující ve fi lmu jsou nějakým 
způsobem stižené zlem, mají pokroucené charaktery 

a to včetně bojovníků za polskou nezávislost. Snad 
až na  jeptišku ve fi lmu nevystupuje žádná vyloženě 
kladná postava, ale i  jeptiška nakonec svým způ-
sobem podlehne okolnostem, které ji obklopují… 
O Jakubovi se tvrdí, že je blázen, což může vyplý-
vat z  jeho epilepsie, jejíž záchvaty propukají zcela 
náhodně a většinou během nervového pohnutí, což 
mu jen připadává na jeho bláznivém a na pohled ne-
bezpečném chování a projevování. Samotný Nezná-
mý často propadá záchvatům bezmocného drmole-
ní. Principál potulného divadla nedokáže skrýt svou 
homosexualitu a  pokusí se Jakuba znásilnit. Jeho 
matka spravuje úchylné erotické divadlo plné kurev 
a mentálně zaostalých mladíků. Jakubův nevlastní 
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bratr neskrývá sexuální nutkání ke své sestře, která 
naopak podobným pocitům propadá právě k Jaku-
bovi. Svět, dokonce ani ten bojující za  „ušlechtilé“ 
cíle a myšlenky, prostě není zářivě bílý, čistý a neza-
sažen zlem. Při zpracování režisér operuje jak s čis-
tým racionalismem, hlavně ve vražedných a erotic-
kých scénách, kde kamera, tam, kde i v současných 
fi lmech milosrdně a srabácky uhne, zůstává nemilo-
srdně aktivní a dokumentuje všechno dění na place, 
tak i  s  jistou teatrálností (záběry ze dvora, turecká 
herečka a vlastně celá herecká společnost, erotické 
divadlo Jakubovy matky), tu a tam spojenou s jistou 
podivností (Jakubovy záchvaty, zámecké kolektiv-
ní tance, ne nepodobné podivným rituálům, veškeré 
výstupy Neznámého). Když přijde ke slovu břitva, její 
práce je snímána s důkladnou precizností, krev teče 
proudem v  dokonalém souladu speciálních efektů, 
obrazu a dění před kamerou. Když dojde na eroti-
ku, neskrývá se za romantické pozlátko čehosi abs-
traktně nadlidského, ale je syrová, realistická, v sou-
vislosti s odvíjeným dějem a načrtnutou skutečností 
zcela ztrácí jakýkoliv projev citu či romantiky. Fun-
guje zcela a čistě jen jako bezprostřední prostředek 
ukojení chtíče, na romantiku není čas, prostor ani dů-
vod. Veškeré erotické scény jsou zatíženy perverz-
ností (nebo spíše lépe řečeno jistou nestandardnos-
tí), ne zcela ve smyslu obsahu, ale spíše projevem 
a ztvárněním. Ke slovu přijde incest, homosexualita, 
znásilňování. Čiší z ní spíše živočišnost než lidskost. 
Nechybí ani jistá obraznost, abstraktnost, vizuální 
poetičnost či symboličnost. Samotný fi lm sklidil roz-
poruplné ohlasy. Někteří fi lm odsuzují pro jeho délku 
a nevyrovnanost, jiní velebí jeho expresivnost, „která 
zde nabrala krajní formu, činíc Diabła nejnásilnějším 
z [režisérových] fi lmů. Podařilo se mu vytvořit obraz, 
který současně odpuzuje svou ohavností a uchvacu-
je formou.“ Podle slov jiného kritika se „z obrazovky 
řine strach a hrůza“. Diabeł ve své době bořil zažitá 
tabu, nejen prezentací vražedných scén, ale i, v pol-
ském kině do  té doby neviděnou, nahotou. Zřejmě 
neexistují lepší poslední slova k  tomuto fi lmu, než 
ta, jež zazněla v  jedné recenzi na něj: „Diabeł svou 
brutalitou převyšoval veškerou tehdejší domácí kine-
matografi i a o několik let předběhl takové tituly jako 
Pasoliniho Saló, aneb 120 dní Sodomy (1975) nebo 
Cavaniho Noční portýr (1974), které operovaly s  té-
matikou psychických a sexuálních patologií. Je mož-
né pouze spekulovat o tom, jaký vliv by měl na pol-
skou kinematografi i, kdyby nebyl na 16 let zadržen 
cenzurou. Dal by vzniknout novému směru? Změnil 
by běh polské kinematografi e? Kolik horrorů by vznik-
lo, kdyby si jej vzaly za vzor?“

V  roce 1973 vstoupila do polské kinematografi e 
svým způsobem legenda jménem Marek Piestrak. 
Velký obdivovatel hollywoodského čistě zábavního 
a  žánrového fi lmu, fi lmař, jehož dílo je stejně zatra-
cováno jako velebeno. Uvedl se středometrážní te-
levizní adaptací románu Stanisława Lema Śledztwo. 

Příběh tohoto mixu temné kriminálky a  horroru se 
odehrává v Anglii, kde dojde k sérii nezvyklých udá-
lostí. V márnicích v malých městech jsou nacháze-
ny mrtvoly vytažené z rakví. Navíc to vypadá, jako by 
si s mrtvolami někdo hrál, nebo jako by mrtvoly na-
jednou na okamžik obživly a pokoušely se z márnic 
dostat ven. Vyšetřování se ujímá mladý a ambiciózní 
inspektor Scotland Yardu. Klasický odér béčkovosti, 
tolik typický pro pozdější Piestrakovu tvorbu by divák 
v  tomto snímku hledal jen obtížně. Piestrak překva-
puje kvalitními dialogy, jakoby však zapomněl, že fi lm 
není literatura a tak jimi diváka prakticky zahltí. Příběh 
je tak vyprávěn hlavně slovy – ne obrazem. K dobru 
a  funkční omluvou nejen v  tvorbě tvůrce zvláštního 
a  netypického fi lmu slouží samotné podmínky jeho 
vzniku, které mohou být snad i zajímavější, než fi lm 
sám. Piestrak fi lm natáčel s obrovským zaujetím a zá-
palem. Hodně nízký rozpočet se snažil nahrazovat 
doslova natáčecími bojovkami. Mnohé scény natáčel 
v  londýnských ulicích a  londýnském metru, aniž by 
měl k tomu povolení, častokrát tak musel z místa činu 
i se štábem prchat nebo se schovávat. Protože ne-
měl peníze, aby si najal kompars hrající policisty v uli-
cích, prostě tajně natáčel skutečné anglické strážníky. 
Když potřeboval záběry z kanceláří Scotland Yardu, 
vydával se za blázna a s kamerou vtrhl do skutečných 
kanceláří SY, aby zadarmo natočil potřebné záběry. 
V neposlední řadě fi lm může na svou dobu zaujmout 
tím, že se v něm objeví dvě líbající se lesbičky. Ačko-
liv Piestrak tvrdí, že se fi lm autorovi literární předlohy 
líbil, Lem k tomu poskytuje trošku odlišný pohled.

Do  rozbouřených vod ryzího abstraktního, tem-
ného a  ubíjejícího surrealismu zavítal Piotr Szulkin 
v bezmála třičtvrtěhodinovém vizuálním infernu Oczy 
uroczne (1977), pro který si, na základě lidových po-
věstí, napsal sám scénář. Víte, jak se říká: Kdyby 
mohl pohled zabíjet? Hlavní hrdina, Leszek Herde-
gen, tuto schopnost má. Stižen smrtelným prokletím, 
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pohledem, který doslova zabíjí, žije osamocen v po-
lorozpadlém zámku jen se svým starým sluhou. Jed-
noho dne na zámek zavítá polomrtvý šlechtic se svou 
mladičkou dcerou. Šlechtic nakonec podlehne maji-
telovu vražednému pohledu, jeho dcera však přežije 
a za Herdegena se provdá. Když se má narodit je-
jich dítě, Herdegen se pro jeho bezpečnost rozhodne 
svého vražedného prokletí zbavit poněkud svéráz-
ným způsobem. Szulkin svůj fi lm pojal jako nezvyk-
lou kombinaci syrového surrealismu (obsah) s lehkou 
příměsí expresionismu (forma). Navzdory své barev-
nosti fi lm takřka každým svým obrazem, záběrem 
a střihem odkazuje na staré němé expresionistické 
fi lmy ze 20. let 20. století (v  tomto ohledu je často 
zmiňován Herzogův Nosferatu). Příběh je vyprávěn 
pouze obrazem, bez jediného slova, jen občas jej 
popožene, respektive okomentuje, dětský zpěv či 
sborové chorály. Této formě velmi pomáhá nápaditá 
kamera zabírající odvíjený děj z nezvyklých až nety-
pických úhlů, schopná v  jednom záběru zachytit až 
dvě dějové linky (svatba kontra uložení šlechticova 
těla do  rakve) a  vizuální kontrastnost jednotlivých 
prostředí (zpustlý hrad versus venkovská přirozená 
krása versus klášterní dokonalá uhlazenost), která až 
řeže do očí. Oczy uroczne byly v roce 1977 oceně-
ny na Mezinárodním Festivalu Fantastického a Stra-
šidelného fi lmu v Sitges, v  roce 1978 na Festiwalu 
Polskiej Twórczości Telewizyjnej v Olsztyně a v roce 
1978 „Zlatou pečetí města“ na Mezinárodním Festi-
valu Fantastického Filmu v Triestu. Velmi oceňován je 
především orchestrální hudební doprovod skladatele 
a dirigenta Stanisława Syrewicze.

Osudovou smrtící mocí je obdařen i hrdina půlho-
dinového snímku režisérky Hanky Włodarczyk Okolo 
północy (1977). Pokud se hlavnímu hrdinovi někdo 
znelíbí, v myšlenkách zkritizuje, odmítne (nebo s ním 
nesouhlasí) chování nějakého člověka, osud jej po-
trestá a onen člověk brzy za více či méně podivných 
okolností zemře.

Posledním fi lmem dnešního dílu, který byl na-
točen v  roce 1979, ale premiéru si odbyl až rok 

následující, je svérázně adaptační postapokalyptic-
ký Golem. V daleké budoucnosti, ve světě zničeném 
atomovou válkou se lékaři a vědci pokouší zdokona-
lit lidstvo. Masově vyrábí nové „umělé“ lidi, degene-
rované jedince přetváří na plnohodnotné členy spo-
lečnosti. Podobně upraveným člověkem je i Pernat, 
který se však proti svým pečovatelům vzbouří. Po-
kouší se utéct, navádí k útěku ostatní, nakonec se 
dostane do vězení, odkud se dostane „pozměněn“, 
„přetvořen“. V pracovně agenta Lékařů Holtruna ob-
jeví černého Golema, kterého oživí, využije chaosu 
panujícího ve městě a uteče. Při psaní scénáře se re-
žisér fi lmu Piotr Szulkin, společně se spoluscénáris-
tou, nechali inspirovat starou legendou o Golemovi 
a částečně i stejnojmennou knihou Gustava Meyrin-
ka. Szulkinova lehce horrorová futuristická posta-
pokalyptická antiutopie je nekompromisním útokem 
na  totalitní systémy. I přes její metaforický symboli-
smus však poskytuje mnoho možností interpretace 
a chápání. Film získal rovnou desítku ocenění na růz-
ných (i mezinárodních) festivalech: v roce 1980 Cenu 
Koordinační Umělecké Rady Studijních Kin v Łagó-
vě za „integrální charakter fi lmové vize a pokračování 
v uměleckém hledání z dřívějšího tvůrčího období“; 
Cenu Novinářů v Koszalině; v Gdyni cenu za režisér-
ský debut; cenu Baskického Fotografi ckého Sdruže-
ní v San Sebastianu; v roce 1981 na Mezinárodním 
Festivalu Fantastických Filmů v Madridu cenu Grand 
Prix „Monolit“, cenu za scénář a ocenění FIPRESCI; 
na MFFF v Triestu pak získala Krystyna Janda herec-
kou cenu „Stříbrný Asteroid“.

Zdá se tedy, že každé desetiletí přineslo do pol-
ského horrorového fi lmu vždy něco nového. Sedmde-
sátá léta tak přinesla barvu a celovečerní formát. Ná-
sledující osmdesátá léta celovečerní formát ještě více 
ukotvila a přidala nahotu. Ale o tom zase až příště.

V textu použité citace recenzí 
a komentářů pochází z www.fi lmweb.pl.

Honza Vojtíšek
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„On všecko odkývá a pak to stejně 
udělá po svém.“ (J. Winter-Neprakta)

Miloslav Švandrlík je zřejmě nejplodnější a  nej-
publikovanější český horrorový autor, zároveň však 
ohledně tohoto žánru nejopomíjenější, neboť je pova-
žován hlavně za humoristu, karikaturistu a parodistu.

Narodil se 10. srpna 1932 v Praze do rodiny di-
vadelních ochotníků. Po základní škole mimo jiné ab-
solvoval dvouleté studium dramatického a pedago-
gického oddělení Městské hudební školy. Bezmála 
rok pracoval jako pomocný dělník. V letech 1950-51 
v Houštce u Staré Boleslavi prošel Státním kursem 
pro přípravu pracujících na  vysoké školy, což byl 
v podstatě rychlokurz pro dělníky k získání maturity 
bez středoškolského vzdělání. V  roce 1953 nastou-
pil na DAMU, nejdříve jako herec, po půl roce přešel 
na režii, po dvou letech však musel ze školy odejít. 
Před odchodem na vojnu, kterou v letech 1953-1955 
strávil jako „černý baron“ u Pomocného technického 
praporu v Zelené Hoře u Nepomuku, působil krátkou 
chvíli jako asistent režiséra Alfréda Radoka u Vesnic-
kého divadla. Po vojně naopak půl roku působil jako 
vychovatel korejských dětí v Liběšicích u Úštěka. Až 
poté se stal v podstatě profesionálním spisovatelem, 
autorem, dramatikem a televizním scénáristou.

Spolupracoval s celou řadou časopisů (Dikobraz, 
Signál, Pionýr, Ohníček, Květy, Svobodné slovo, Ve-
černí Praha, A-Report, Literární noviny, internetové 
Pozitivní noviny atd.) a divadel. Pravidelně spolupra-
coval s divadlem Semafor, kde v pořadech M. Šim-
ka a J. Grosmanna četl ze svých knih (Návštěvní den) 
nebo přímo účinkoval (Zavěste prosím, volá Semafor). 

V 60. letech společně s Gabrielem Laubem vystupoval 
v  různých estrádních pořadech, v  letech 1969-1971 
pak cestoval s vlastní estrádní zájezdovou skupinou. 
Jeho povídku Krvavý Bill a viola v roce 1962 do mu-
zikálové podoby s  hudbou Petra Hapky převedlo 
a uvedlo pardubické STOP Divadlo. Pravidelně autor-
sky, scenáristicky a textařsky přispíval pro Českoslo-
venský rozhlas a Československou televizi. Na kon-
tě má spoustu televizních her: Mnoho ran pro jednu 
dívčí duši (1962), pásmo o Karlu Poláčkovi Úsmě-
vy mistrů (1962), Případy otce Browna (1963), Ko-
zel v kufru (1979) nebo silvestrovský pořad Pojďte 
s námi na tah (1980). Roku 1994 společně s Vladimí-
rem Škutinou pro Českou televizi vytvořil seriál lout-
kových skečů Hlavouni. Václav Čejchan pro televizi 
zdramatizoval jeho knihu Šance jako hrom (1992).

Literárně se Švandrlík začal projevovat hlavně 
počátkem šedesátých let, kdy psal satirické povídky 
tepající do dobových nešvarů sobectví, pokrytectví, 
maloměšťáctví, selhávání služeb nebo kulturní práce 
na venkově. Nevyhýbal se však ani klasickým humo-
reskám zabývajících se úskalím žurnalistiky, lásky či 
charakterových nedostatků a lidské malosti. Švandr-
líkovo dílo se již ze své humoristické a satirické pova-
hy prezentovalo hlavně důrazem na kurióznost jed-
notlivých povah a situací.

Za  zřejmě nejznámější Švandrlíkovo dílo je po-
važován epizodický román Černí baroni aneb Vál-
čili jsme za Čepičky (1969, druhé, doplněné vydání 
1990) v němž vlastní zkušenosti přetavil v silně sati-
ricky parodující výsměch armádní mašinérii, na au-
toritu povýšené lampasácké hlouposti a pro tehdej-
ší dobu typickému obsazování vysokých kádrových 
funkcí neškolenými a nevzdělanými osobami. Román 
se dočkal několika vydání, pokračování (Lásky čer-
ného barona, Říkali mu Terazky aneb Šest půllit-
rů u Jelínků, Pět sekyr poručíka Hamáčka, Černí 
baroni po čtyřiceti letech, Černí baroni těsně před 
kremací, Terazky v tunelu doktora Moodyho atd.) 
i fi lmové a seriálové podoby. Později musel Švandr-
lík kvůli Baronům od politické satiry upustit a  sám 
měl s publikováním značné problémy, nepřestal však 
svým lidovým stylem tepat do nešvarů člověka jako 
takového a  jeho postavení ve společnosti, ať už šlo 
o problematiku partnerských nebo profesních vzta-
hů, svérázné koníčky a netypické zájmy.

Ve  své literární tvorbě svým stylem zabrousil 
do mnoha žánrů, od svérázných dramat, přes satiric-
ky politickou refl exi skutečnosti, detektivní romány, 
memoáry (Zrovna teď musíš čůrat?) až po rozsáh-
lou dětskou tvorbu (Neuvěřitelné příhody žáků Ko-
pyta a Mňouka a pokračování, kreslený seriál Sek 
a Zula publikovaný v dětském časopise Ohníček).

Miloslav Švandrlík
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Důležitou, výraznou a neopomenutelnou složkou 
Švandrlíkovy tvorby je spolupráce s malířem a ilustrá-
torem Jiřím Winter-Nepraktou, která byla oboustran-
ná a  založena na přátelství. Winter-Neprakta často 
ilustroval Švandrlíkovy knihy, Švandrlík zase textem 
doplňoval jeho kresby, ať už šlo o desítky společných 
kreslených vtipů nejen pro Dikobraz, komiksů anebo 
knihy anekdot a kreslených vtipů, např. Obrázkárna 
(1971), Nepraktův erotický depozitář (1997), S Ne-
praktou u výprasku (2008), S Nepraktou in fl agran-
ti (2008) nebo kalendáře Jiří Winter-Neprakta z  let 
2000-2009. Počátkem osmdesátých let, v době, kdy 
Švandrlíkovo jméno nebylo u redaktorů a nakladate-
lů zrovna populární a žádané, vydal Neprakta jejich 
v podstatě společnou knihu 929x Neprakta jen pod 
svým jménem, o honorář se však rozdělil.

Kromě toho všeho byl Švandrlík velkým milovní-
kem horroru a sám do  jeho literární podoby přispěl 
měrou nemalou. Již v  sedmdesátých letech, tedy 
v době, kdy u nás horrorovému žánru nebylo moc 
přáno, vydal dnes již kultovní sbírku horrorových 
a  komediálně-horrorových (občas je označována 
za horrorově-parodickou, což je však poměrně ne-
přesný a hlavně zavádějící výraz) povídek Draculův 
švagr (1970), jejíž část se v devadesátých letech do-
čkala seriálové adaptace. Souhrnně Švandrlík napsal 
ke  třem stovkám horrorových nebo z  tohoto žánru 
vycházejících povídek. O samotné horrorové strán-
ce Švandrlíkovy tvorby si podrobněji můžete přečíst 
na jiném místě tohoto čísla, dále tedy jen obecně pár 
příspěvků k tématu.

Jak sám často přiznával, horrory měl rád jak 
ve fi lmové tak literární podobě, již od dětství se rád 
bál u pohádek bří Grimmů, Erbenovy Kytice a spous-
ty jiné brakové literatury s  touto tématikou. Zá-
jem o  strašidelnou tématiku, atmosféru a prostředí 
u Švandrlíka vychází již ze samotného zázemí v němž 
vyrůstal. Švandrlíkův otec se zajímal o  spiritismus, 
hltal Arthura Conana Doyla, očekával tajná znamení 
ze záhrobí. V autobiografi cké knize Zrovna teď mu-
síš čůrat? (jejíž část je i úvodem ke knize Draculův 
poslední doušek) Švandrlík vzpomíná, jak se otec 
s matkou domlouvali, že kdo z nich zemře dřív, bude 
toho druhého kontaktovat a sdělí mu, jak to na onom 
světě vypadá. „Když jsem se ho zeptal, jestli bude in-
formovat také mne, prohlásil, že mi řekne hovno, pro-
tože bych z toho dělal akorát ouchcapky.“

Strašidelné tvorbě se věnoval prakticky od po-
čátků, jen ji nikdo nechtěl brát vážně, protože ho měli 
zaškatulkovaného jako humoristu. Nepomáhal ani 
převládající, striktně materialistický marx-leninský 
světový názor, který horrorům zrovna moc nepřál. 
Což však jen přililo olej do švandrlíkovských antis-
keptických povídek, konfrontujících zatvrzelé mate-
rialistické skeptiky s nadpřirozenou realitou. Horrory 
psal i přesto, že, dle svých slov, neměl zálibu ve stra-
šení bližních a nelákaly ho „hrůzy hrůzoucí“. Rád se 
díval na mihotavé reje světlušek nad močálem, ale 

nehodlal se nořit do černé, smrduté kaše pod nimi. 
To nechával jiným náturám.

Švandrlík miloval hadače, věštce a  jasnovid-
ce. Kdykoliv měl možnost, navštěvoval nejznámější 
osobnosti oboru, od prvorepublikové celebrity Fred 
Marion, po Helenu Růžičkovou a nechával si předpo-
vídat budoucnost.

Zdá se, že miloval lidi, člověka jako takového, 
byť často tepal do jeho neduhů, nedostatků a názo-
rových přebytků. I v  jeho horrorové tvorbě mnohdy 
člověk jako takový stojí na prvním místě.

Ostatně, Ivo Fencl, svůj článek 292 hororů Mi-
loslava Švandrlíka, publikovaný 4. 8. 2008 na strán-
kách Neviditelného psa uzavřel konstatováním: 
„Opět a opět zjišťujeme, že se i  v  literatuře určené 
takzvaně „pro lid“ setkáme se skutečnostmi až zat-
roleně reálného života. A právě v ní! Vyšší literatura 
je umí zachytit také, pravda, ale ne už prodat mase!“

V  rozhovoru pro časopis Tvar na otázku ohled-
ně plánů do  budoucna uvedl: „Už dlouhá léta se 
snažím pokojně umřít. Moje zesnulá žena mi přesto 
ve  snu předpověděla, že se dožiji sedmdesáti sed-
mi let. Každý rok navíc bych proto pokládal za horor 
a naschvál prozřetelnosti.“ Jakoby jej prozřetelnost 
nechtěla zklamat. Miloslav Švandrlík zemřel 26. října 
2009, v sedmasedmdesáti letech.

Jen několik dní před smrtí mu bylo uděleno čest-
né občanství MČ Praha. Po dlouhá léta žil Švandr-
lík na pražském Chodově. V dubnu 2010 bylo jeho 
jménem pojmenováno prostranství na  Chodově 
mezi ulicemi Skřivanova a Lažanského, Švabinského 
a 7. května. O půl roku později, 14. října 2010 byla 
na tomto místě odhalena Švandrlíkova busta české-
ho sochaře Miroslava Pangráce.

Zůstalo po něm na několik desítek knih a zřejmě 
nejpočetnější horrorová bibliografi e českého autora.

Občas je mylně jmenován a uváděn jako Miroslav 
Švandrlík.

Honza Vojtíšek
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Leta letoucí jsem v domovské knihovně v horro-
rové polici Švandrlíkova Draculova Švagra záměrně 
přehlížel. Protože jsem Švandrlíka měl zarytého jako 
humoristu a Švagra jsem (neznale) považoval za  ja-
kousi karikaturní parodii. Až díky seriálové verzi (byť 
poměrně slabé) několika povídek z této knihy a žán-
rovému vyspění, jsem objevil Švandrlíka coby horro-
rového autora a obrovského fandu žánru.

Vydavatel: Epocha, 2004
Počet stran: 520

Švandrlík je totiž horrorovým autorem velmi plod-
ným, napsal skoro ke  třem stovkám horrorových 
a strašidelných povídek. Rovnou stovku těch nejlep-
ších pak společně se Stanislavou Findejsovou vybral 
do svého horrorového dekameronu.

Nazývat různé výběry, ať už čistě vlastní, nebo 
obecně žánrové, přízviskem „nejlepší“ je vždy vel-
mi ošemetné, obzvláště jde-li o  tak obsáhlý výběr. 
V  rámci Švandrlíkovy tvorby snad může jít opravdu 
o to nejlepší, výběr rovné stovky z rozsáhlejšího díla 
však s sebou nese i jistá negativa.

Např. fakt přesycení. Těch povídek je opravdu 
moc, a  i když (nebo právě proto) jsou mnohdy velmi 
krátké, při souvislém čtení knihy lze pocítit něco jako 
únavu či otupění. Což nejvíce podporuje fakt, že ně-
které z povídek jsou pouhou variací jedné pointy či zá-
pletky. K tomu se Švandrlík vrací možná až nemile čas-
to, např. v povídkách Viselcova intervence a Pytlák.

Samozřejmým efektem pak je kolísavost kvali-
ty. V knize se tak objeví povídky, u nichž přemýšlí-
te, proč v ní vůbec jsou, když nemají s horrorovým 
žánrem prakticky vůbec nic společného. Třeba Ga-
lantní amant není vůbec špatná povídka, ale postrá-
dá naprosto jakoukoliv stopu horrorového nebo ale-
spoň strašidelného, mrazivého, nebo něčeho, pro co 
bychom ji vyhledávali v podobné knize. Naopak, je to 
právě ta klasická typická švandrlíkovská ironicky ko-
mediální povídka, jakou byste od něj čekali. Podobně 
je na tom i Konec čistotného pána. Na hraně je pak 
povídka Zlý trpaslík Otomar.

Švandrlík však dokáže překvapit absencí skru-
pulí, co se týče bizarnosti či syrovosti, nejde daleko 
pro brutalitu, občasnou nechutnost nebo i nekrofi lii. 
V tomto ohledu bych upozornil obzvláště na bizarně 
komický závěr povídky Zubatý Matěj.

Miloslav Švandrlík je znám především jako hu-
morista. Humoru se samozřejmě nevyhýbá ani 

ve své tvorbě, jistá část povídek obsažených v knize 
tak stojí převážně na mrazivě ironické pointě. Není 
to špatné, mnohdy naopak, i taková je občas bolest, 
i  strach, obzvláště v  lidském pojetí. Mnohé záplet-
ky či pointy nabírají vpravdě až haškovský smysl pro 
humor, ovšem řádně horrorově okořeněný. Díky tomu 
však mnohé povídky postrádají hutnější atmosféru. 
Švandrlík vypráví jaksi lidově, jak mu huba narostla, 
často spoléhá jen na závěrečný zvrat, pointu, odha-
lení, moc se nesnaží to napětí budovat, hutnit a dě-
sit. Prostě jen staví před hotovou věc. Některé povíd-
ky, a pojí se to opět s  jejich velkým počtem v knize 
a občasným využíváním podobných point, tak ztrácí 
na překvapení a stávají se předvídatelnými.

Nic z toho však neznamená, že by Švandrlík ne-
uměl napsat dobrou anebo hutně atmosférickou po-
vídku. Bylo by obrovskou chybou si něco takového 
myslet. Švandrlík jakožto horrorový fanda moc dobře 
věděl, jak napsat dobrou a atmosférickou povídku. 
Těch hodně dobrých je v knize minimálně polovina 
a i na řádně atmosférické kousky přijde řada. K těm 
hodně dobrým se řadí například hned první povíd-
ka Důkaz ze záhrobí. Dále pak lehce marxisticky hu-
morný Imbecil, v tom nejlepším možném smyslu ryze 
tragikomický horror o lidech Lojza, Bláznivý Lorenc, 
Malý soukromý hřbitov, Přirozené vysvětlení, brutál-
ně ironický Geniální plán nebo hutně atmosférická 
Zvuková transfuze.

Švandrlík se ve  svých povídkách hodně čas-
to obouvá do materialismu (vzhledem k datu vzni-
ku některých povídek i v tom marx-leninském hávu) 
a skeptiků. Dává jim v povídkách dost zabrat a  je 
z  nich cítit autorův postoj k  dané problematice, 
k čemuž se, ostatně, sám několikrát přiznal v  růz-
ných úvodech svých povídkových knih nebo roz-
hovorech.

Zajímavou a velmi milou částí knihy je zařazení 
povídek z původního Draculova švagra, v podstatě 
takřka všech, které se poté objevily ve stejnojmen-
ném TV seriálu. Ukazuje se totiž, jak rozdílné mohou 
být literární a fi lmové verze. A to jak obsahově, for-
mou, tak i kvalitativně. Nakolik např. seriálová verze 
ubrala na atmosféře, mrazivosti a kouzlu díla. Lite-
rární podoba zfi lmovaných povídek totiž patří k tomu 
nejlepšímu z této knihy. Nejzářivějším příkladem před 
chvílí řečeného je povídka Zvědavost. Seriálová ver-
ze za  zdejší výbornou literární značně pokulhává. 
Doktor Domián mě zaujal již v seriálu, povídka však 
obsahuje přesně to, co mi v seriálové verzi chybělo. 

Miloslav Švandrlík

100 nejlepších hororů
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Břitva je nádherně mrazivá. Draculův švagr je od se-
riálové verze (u níž nedává název povídky moc smy-
sl) velmi odlišný. Zde jde o klasickou „dopisní“ po-
vídku, ne zcela originální, leč velmi atmosférickou. 
Je rozhodně lepší, než seriálová verze, která je však 
i přesto druhou nejlepší epizodou. Nejlepší epizodou 
seriálu a  i nejlepší povídkou této sbírky je mrazivá, 
napínavá a  atmosférická Poprava na  Krambergu. 
Švandrlíkův majstrštyk.

Kniha je bohatě ilustrována Švandrlíkovým mno-
haletým kolegou a spolupracovníkem Jiřím Winterem 
Nepraktou. Čistě, trefně, jednoduše, působivě. Ov-
šem kdo je znalý doslova desítek kreslených vtipů 
dvojice Neprakta-Švandrlík jak z Dikobrazu, tak i dal-
ších časopisů, v  ilustracích něco atmosférického či 
mrazivého nalezne jen ztěžka. I ten nejlépe vyvede-
ný kostlivec vylézající z polorozpadlé rakve mu totiž 

bude připadat hlavně komický. Není to chyba ilustrá-
tora. Opravdu ne. Mnohé ilustrace jsou opravdu hez-
ké. Je to zřejmě chyba recenzentovy neschopnosti 
přepnout v tomto směru z polohy humor do polohy 
horror.

Kniha je doplněna krátkým doslovem režiséra 
Karla Smyczka o již zmíněném seriálu Draculův švagr 
(v němž lze mimo jiné např. odhalit tajemství ne zcela 
očekávané nízké kvality seriálu) a zajímavou fotogra-
fi ckou přílohou právě z natáčení seriálu.

Honza Vojtíšek
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Zahrát si občas zajímavou hru může být vzrušu-
jící. Ne však, když jste ve hře nováčkem, své spolu-
hráče znáte jen pár hodin a o hře samotné toho moc 
nevíte. Zjistit to můžete v  jednom z dílů seriálového 
zpracování povídek Miloslava Švandrlíka Draculův 
švagr.

Režie: Karel Smyczek
Scénář: Martin Bezouška, Dušan Kukal

Délka: 24:13
Původ: Česká republika

Rok: 1996
Hrají: Lukáš Vaculík, Martina Šmuková, 

Václav Chalupa, Vladimír Marek, Barbora Srncová.

Mladému malíři ujede poblíž hradu Kramberk 
zpáteční autobus a tak se přidá ke skupince čundrá-
ků, která u hradu popíjí pivo. Zalíbí se mu jedna z dí-
vek a začne malovat. Dívka a  její známí jej přizvou 
a  po  přátelském rozhovoru pozvou na  Kramberk 
na noční večírek. Jeho součástí je hlavně zajímavá 
hra – hráči si postupně vybírají role (kat, král, obžalo-
vaný, soudce, dráb, žalobce) a inscenují soudní pro-
ces, od obžaloby, po  vykonání trestu. Když začíná 
hra nabírat na obrátkách a on v jejím rámci „své dív-
ce“ musí dát na holou, začne se mu hra líbit. Jenže 
obžalovaného může stihnout jakýkoliv trest…

Seriálový Draculův švagr zrovna neoplývá kva-
litou a  nebývá ani zrovna moc chválen. Přesto se 
v něm objevily dvě výrazné adaptace Švandrlíkových 

povídek. Láska na Kramberku k nim patří a je z těch 
dvou (a celého seriálu) jednoznačně nejlepší a nejpo-
vedenější.

Obsahuje naprosto všechno, co má správný (ne-
jen) televizní horrorový povídkový příběh mít – ta-
jemství, stoupající mrazivé napětí, houstnoucí atmo-
sféru, lehký náznak erotiky, překvapivé vyvrcholení 
a (pokud mě paměť neklame, je to jeden z pouhých 
dvou dílů seriálu, v němž) i na nějakou tu krev dojde.

Příběh je dobře strukturovaný, má solidní spád, 
herecké výkony jsou více než v normě (Vaculík zvlá-
dl svého malíře, který se najednou ocitl ve své vlast-
ní verzi Jiříkova vidění, na  výbornou), dočkáme se 
na  atmosféru celého seriálu asi nejdrsnějšího (ale 
o to lepšího a působivějšího) závěru, který je povede-
ně doplněn lehce cynickou, ale úchvatnou hláškou. 
Prostě zajímavá zápletka, odehrávající se v zajíma-
vém prostředí, jejíž decentní televizní zpracování je 
velkým plus, dodává totiž atmosféře správný mrazivý 
punc, zcela poplatný rčení, že méně je někdy více.

Žádná stopa po snad již klasickém humoru seriá-
lu, tohle je prostě ryzí, čistokrevný horror a zcela urči-
tě se nebudu dopouštět nestoudného rouhání, řeknu-li 
na plnou hubu, že je to jeden z těch nejlepších českých 
porevolučních horrorů (a  ještě k tomu televizně seriá-
lový), co jsem zatím viděl. Pro tento díl stojí za to projít 
všemi ostatními víceméně průměrnými díly.

Honza Vojtíšek

Draculův švagr aneb 
Kdopak by se hrůzy bál: 

Láska na Kramberku (1996)
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Grahama Mastertona jistě netřeba tak zkuše-
ným čtenářům jako jsou čtenáři Howarda předsta-
vovat. Pokud přeci jen ano, málo čtete Howard, což 
napravte, jinak vám vyschne mícha. Třeba. Každo-
pádně, kolega Honza Vojtíšek jednou shlédnul ze 
své mocné šéfredaktorské sesle a zjistil, že Graham 
Masterton je jeden z  třiceti autorů ze Skotska, kte-
ří se u nás objevili v rámci projektu Měsíc autorské-
ho čtení. Slovo dalo slovo a rozhodli jsme se, že si 
s Honzou dáme rande na hlavním nádraží v Ostravě. 
Samozřejmě o pár hodin dříve, abychom si spolu po-
řádně užili. Tedy ne v tom pravém slova smyslu, ale 
v tom chlapském slova smyslu. Moment, to zní taky 
blbě… prostě jsme šli na pivo. Samozřejmě probíhal 
i nějaký ten mini brainstorming ohledně Howarda, tak 
se snad máte na co těšit. Každopádně, nebudu vás 
zatěžovat prkotinami a přesuneme se rovnou do klu-
bu Atlantik, kde probíhala samotná akce. Byli jsme 
tam o hodinu dřív, abych stihl ještě nějaké to pivo 
(jste ve Slezsku, tady se prostě chlastá). Na zahrádce 
jsme vlastně ještě zahlídli Martina Jirouška, ale toho 
jsme pro začátek odbyli pouze pozdravem.

Takže si tak sedíme a já si koutkem oka všimnu, 
že do baru vešel nějaký celkem nenápadný chlápek 
a posadil se k vedlejšímu stolu, respektive za moje 
záda. Jenže mně bylo hned jasné, že se něco děje, 

poněvadž jsem si nemohl nevšimnout Honzova roz-
touženého pohledu. Chvíli vypadal jako když pu-
boška zahlídne Vlastíka Harapese. Na mou originál-
ní otázku „Co je?“ odvětil: „No nic, jen tak koukám 
na Mastertona.“

A fakt že jo, byl to on. Honza pohotově zastavil 
jeho doprovod a zeptal se, kdy si můžeme dát něco 
podepsat, zda teď, nebo až po skončení akce. Od-
povědí mu bylo nepříliš přívětivé „později“, což nás 
ale nezastavilo, a  jakmile se doprovod na chvíli vy-
tratil, vystartovali jsme, přičemž já jsem se ujal role 
oslovovatele. Samozřejmě že pan Masterton hned 
poznal, odkud jsme, jelikož jsme si k podepsání fi -
kaně vytiskli jeho fotku, na které pózuje s vytištěným 
číslem druhého Howarda. Překvapivě byl úplným 
opakem svého doprovodu, hned se s námi zdravil, 
podával nám ruce a  vůbec působil příjemným do-
jmem. Jak by taky ne, když mi pochválil moje „Great 
horror shirt“, které ale paradoxně s horrorem nemělo 
nic společného. 

Každopádně, pomalu se blížila sedmá hodina, 
takže jsem šel vyčůrat pivo a šli jsme do sálu. Mu-
sím říct, že byl adekvátně vybaven. Z čeho jsem měl 
asi největší strach, byl překlad do češtiny, ale vyřeši-
lo se to skvěle. Na plátno se promítal překlad v češ-
tině, který bedlivý doprovod posunoval, jakmile se 

 Graham Masterton 
v Ostravě
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Masterton dostal na konec stránky. Sice mu to jed-
nou zkolabovalo a chvíli jsme koukali na modrou ob-
razovku, ale tak pořád lepší, než aby mu do toho kaž-
dou chvíli skákal a překládal orálně (z čehož jsem měl 
docela strach, jinak mám orál docela rád).

Ještě před samotným čtením se nás pak Mas-
terton zeptal, jak se daří Howardovi, takže jsme se 
mohli cítit přede všemi náležitě důležitě, kdybych to 
nepokazil, jelikož mě jeho otázky tak zaskočily, že 
moje vetchá angličtina utekla z místnosti. Ale tak, do-
mluvili jsme se a to je hlavní.

Ještě před začátkem se pan Masterton omluvil, 
protože se u nás nakazil tolik populární virózou, což 
ale nebylo na jeho přednesu vůbec poznat. Akorát si 
skoro pořád utíral nos.

Každý kdo někdy páchal věc, jež se jmenuje au-
torské čtení, mi jistě dá za pravdu, že to není věc 
zrovna jednoduchá a velmi důležitý je přednes. Ten 
byl v  případě Grahama Mastertona naprosto bez-
chybný. Občas nás překvapil hlasitým zařváním 
„Bitch“, či „aaaargh“, měnil intonace hlasu, opravdu, 
tady není co vytknout, přednes naprosto bezchybný. 
U mě osobně byl ale problém v  samotné povídce, 
která mi přišla tak trochu, jak to říci kulantně, slabá. 

A hlavně mám doteď pocit, že 
už jsem něco podobného kdy-
si četl/viděl/slyšel. Povídka 
byla de facto o posedlé skříni, 
která v sobě ale skrývala ješ-
tě hlubší tajemství. A to Narnii. 
Ona vlastně celkově byla ta 
povídka spíš pro mladší čte-
náře, či nepříliš náročné. Nic-
méně, já samozřejmě nejsem 
žádný odborník na Masterto-
novu tvorbu, takže můj názor 
si nemusíte brát nijak zvlášť 
k srdci.

Po  čtení zůstal ještě pro-
stor pro nějaké ty otázky. Ani 
já, ani Honza jsme se sice 
na  nic nezeptali (mě napadlo 
akorát obligátní „A  co české 
holky?“), ale i tak bylo otázek 
celkem dost, byť se horro-
ru věnovaly minimálně. Pak 
nás pan Masterton oblažil pár 
vtipnými historkami, dalšími 
vtipnými historkami z natáčení 
s Českou televizí a  to byl ko-
nec.

Tedy vlastně nebyl. Napří-
klad při focení se nám stalo 
to, že jakmile jsme se vystří-
dali Honza Vojtíšek, Martin Ji-
roušek a já, přišel takový starý 

pán, že by se chtěl taky vyfotit. Na mou námitku, že 
ale nemá foťák, odvětil podivné: „To nevadí, já se rád 
fotím. Prostě mě berte jako kolemjdoucího“. Další 
věcí, kterou ještě můžu zmínit, je ta, že jsem věnoval 
panu Masteronovi knihu 66+6 hororů ve sto slovech, 
na které jsme se s Honzou podíleli. Samozřejmě jen 
jako suvenýr, když je v  češtině. Měl radost, ovšem 
nechtěl si ji od nás nechat podepsat. Což je ale jeho 
problém. Jistě si svou chybu uvědomil už na hotelu 
a bude ji chtít v budoucnu napravit. Pak mu ji samo-
zřejmě za padesát korun podepíšu.

Večer však ještě nekončil, jelikož s námi pan Mas-
terton strávil ještě relativně dlouhý čas venku před 
klubem, kde nás oblažil pár historkami, odpověděl 
nám na nějaké otázky a se slovy „See you in october, 
guys“ (uvidíme se v říjnu, pánové) se s námi podáním 
ruky rozloučil a zmizel v ostravských ulicích. Celkově 
opravdu sympatický a vtipný chlap a v říjnu si za ním 
určitě někam zajdu. A tímto už ofi ciální akce opravdu 
skončila. Opomněl jsem snad už jen mnou rozbitou 
sklenici v baru a krátkou debatu ve  třech poté, co 
Masterton odešel. Pivo v hospodě. Odjezd.

Martin Skuřok
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Cesta vlakem byla bez příkras šílená. Venku se 
nesmlouvavě o  slovo hlásil podzim. Když jsem na-
stupoval do vlaku v Ostravě na Hlavním nádraží, hus-
tě mrholilo a studený vítr zcela bez respektu zalézal 
pod oblečení. Sedl jsem do  volného kupé a  třel si 
ruce o sebe, dýchal do dlaní. Hned na Svinově se mi 
do v té době útulného kupé vedrala trojice studentek. 
Kde jsou ty časy, kdy cestující měli alespoň tolik sluš-
nosti, že se ptali: „Máte tady volno?“. Vřítily se do-
vnitř jako velká voda. Jedna přes druhou se překři-
kovaly a sdělovaly si své zážitky z právě skončeného 
víkendu. Opravdu mě nezajímá, že bratr Václav se opil 
jako prase a pozvracel v sobotu po příchodu domů 
stěnu na toaletě. Ani mě moc netankuje, že Ruda byl 
celý víkend úplné zlatíčko a  tak ho za  odměnu má 

spolucestující odměnila večer orálním sexem. Zvláš-
tě, když tomu říkala „polaskat pindíka“ a hihňala se 
u toho hůř než Uršula Kluková v pubertě. Když se za-
běhl pes Rocky a nešel tři hodiny přivolat, tak jsem 
začal v batohu bryskně hledat přehrávač MP3. Sice 
jsem si celou dobu četl nově obdrženou Kingovku, ale 
přes všechnu tu zaběhlou faunu, olizování falusu a dá-
vicí sourozence, jsem se nedokázal soustředit. Nasa-
dil jsem sluchátka, namačkal hlasitost na plné obrátky 
a spokojeně pustil pořádný řimbuch v podání Eviden-
ce smrti. Slastný zvuk elektrických kytar vyrušil stále 
nenavrátivšího se Rockyho, který běhal někde v dáli 
na horizontu. Najednou němá vypravěčka jen směš-
ně rozhazovala rukama. Za okny se pomalu stmívalo 
a kapky deště pleskaly o bok vlakové soupravy.

Byt č. 3
Roman Bílek
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Když průvodčí kontrolovala lísky, oznámila, že se 
koná výluka na části trati Přerov – Kojetín a všichni 
cestující si musí přestoupit do připravených autobu-
sů. Kdybych měl v práci tolik výluk, jako je předvá-
dějí České dráhy, tak bych pravděpodobně vysedal 
na zastávce Úřad práce. V Přerově bylo ještě hnus-
něji než v Ostravě. Počasí doslova psí. To nás asi 
trestal Rocky. Když jsem vystupoval z vlaku, oblohu 
nad nádražní budovou rozčísl blesk. I cesta náhrad-
ním autobusem byla neskutečné zlo, to snad nemu-
sím vysvětlovat nikomu, kdo to někdy zažil.

Nasedl jsem do dalšího přistaveného vlaku. Vy-
bral jsem si kupé, kde seděl zdánlivě neškodný dě-
doušek. Dokonce jsem ani nezapomněl na slušnost 
a zeptal se ho, zda tam má místo. Sotva se vlak roz-
jel, začal mi v kapse zvonit mobil. Nějaká slečna mi 
nabízela neskutečně výhodný tarif. Vyfoukl jsem páru 
a poradil přesladkému hlásku, že pokud se chce živit 
pusou, že pro všechny bude mnohem milejší, když 
bude laskat pindíky. A zavěsil jsem. Už jsem si chys-
tal zasunout sluchátka do  uší, když mě dědoušek 
oslovil.

„Víte, že ty vlny, co vyzařují mobilní telefony, jsou 
zdraví škodlivé?“

„Vím, alespoň umřu zavčasu a nebudu se muset 
na stará kolena štrachat v promrzlých vlacích“ opá-
čil jsem. 

„Na cestě ke spasení je jen jediná víra!“ kontroval 
dědula neuvěřitelně rychle. 

„Vždy je těžší bojovat proti víře, než proti vzdě-
lání,“ zacitoval jsem Adolfa Hitlera a  rychle nasadil 
sluchátka do uší. Když můj spolucestující vystupoval 
ve Vyškově, ještě něco pronesl, ale přes hudbu jsem 
neslyšel co.

Až do Brna mě už nic nevystresovalo, pokud ne-
počítám obligátní třičtvrtěhodinové zpoždění. Ale to 
jsem bral veskrze pozitivně, protože stejně bych měl 
hodinu čas, než přijede meziměstský spoj. Na  ná-
stupním ostrůvku už pár lidí čekalo. Podíval jsem se 
na  hodinky, všechno bylo naknap. Zapálil jsem si. 
Zhruba v  půlce cigarety přijížděla linka 405. Chtěl 
jsem se jít zařadit do fronty, ale můj zrak ulpěl na ve-
liké kaluži hned u nástupního ostrůvku. Řidič směřo-
val koly neodvratně přímo k ní. Pln očekávání jsem 
si naposled vášnivě potáhl. Při najíždění na ostrůvek 
projelo přední kolo prostředkem kaluže a celou první 
polovinu čekající fronty nahodilo až po kolena. Cy-
nicky jsem se usmál a cítil satisfakci za to, že všech-
no co se během dnešní cesty stalo, neodseru jen já. 

Řidič byl evidentně zocelen léty praxe v  hro-
madné dopravě, takže špačkujícím cestujícím mís-
to omluvy vynadal, že absolutně nechápe proč, když 
tu kaluž vidí, z nějakého důvodu u ní stojí jako lem-
pli. Za tichého a nenávistného remcání cestujících ta 
půlhodina cesty uplynula jako voda. Když jsem ode-
mykal svůj přízemní byt číslo tři, cítil jsem narůstající 
únavu a hlad. Jít ještě na nákup mi přišlo zcela ne-
uvážené, doma nic kloudného nebylo, takže vyhrála 

třetí možnost – pizzař na telefonu. Objednal jsem si 
u věčně nevrlého hlasu, který zprostředkovává ob-
jednávky, a šel jsem si dát sprchu. 

Pizza byla na místní poměry dobrá a při její kon-
zumaci jsem si pustil zprávy. Opět pěkná divočina. 
Nedávno jsem v  jednom pořadu viděl někoho ho-
vořit na  téma, proč u nás není moc politické satiry. 
Důvod je jednoduchý, protože ji dělají sami politici 
a tudíž pro humoristy už toho moc nezbývá. Znalec-
ky jsem uznal, že to byl velice moudrý člověk s per-
fektním odhadem situace. Neděle, hlavní vysílací čas 
a v TV opět velké kulové a to jak na naší / vaší televi-
zi, tak i na ostatních kanálech. Nakonec mě napadla 
spásná myšlenka. Pustím si fi lm! Volba byla celkem 
jednoduchá. Ke zmíněné Kingově knize, kterou jsem 
dostal, bylo totiž i DVD s fi lmem Pokoj 1408, nato-
čeným podle jedné z povídek v knize. Povídku jsem 
přelouskal už ve  vlaku, takže to byl dobrý podnět 
ke srovnání. Vesměs Kingovy fi lmové adaptace ne-
stojí za mnoho, ale tento snímek nějaká kritéria sne-
sl. Za oknem se už zase rozpršelo a blesky křižovaly 
oblohu. Mohl jsem se tedy příjemně bát. Nevím, jestli 
ze mě spadla únava, nebo jsem byl tak vyčerpaný, 
že jsem nezabral, ale dokoukal jsem fi lm do konce. 
Z některých scén příjemně mrazilo a  já se po očku 
rozhlížel po svém bytě, ve kterém krom mě nikdo ne-
byl. Hrůza sálající z hotelového pokoje 1408 ve  tři-
náctém patře se zlehoučka dotýkala i zdí v mém pří-
zemním bytě číslo 3.

Film skončil a já vědom si toho, že ráno vstávám 
do práce, jsem vypnul televizi a zkoušel usnout. By-
dleli jste někdy v paneláku? Jakýkoli zvuk se v něm 
rozléhá a v noci je to ještě intenzivnější. Někde nade 
mnou zavrzala židle. Jinde zase něco spadlo a  tlu-
mený zvuk se rozlehl prostorem. Asi bych se na tako-
vé fi lmy neměl dívat před spaním. Znechucený sám 
ze sebe jsem se otočil na druhý bok. Postel nepří-
jemně zavrzala. Sousedka z horního patra šla venčit 
psa. Ten běžel po schodech dolů, dusal a to se roz-
léhalo celým barákem. Na krku mu chřestil kovový 
obojek a samonavíjecí vodítko s velkým plastovým 
koncem se za ním valilo s úderem skoro na každém 
schodu. Mám tohle zapotřebí? Říkal jsem si, když 
jsem se zase převaloval na jinou stranu. Víčka se mi 
ale už začala klížit. Pravděpodobně bych usnul, kdy-
by se v bytě neozvala rána. Lekl jsem se. Přemýš-
lel jsem, co to mohlo být a jestli mi stojí za to vylézt 
z postele. Nakonec jsem dospěl k názoru, že bych to 
měl prověřit. Hledat viníka rámusu v bytě jedna plus 
jedna není zrovna náročná detektivní práce. Umělo-
hmotná lahvička se šampónem položená na kohout-
kové baterii ve sprchovém koutě, spadla na plasto-
vou podlážku. Viník rámusu byl tedy odhalen. Znovu 
jsem zalezl pod peřinu, která za tu krátkou dobu sta-
čila poněkud vychladnout. Proklel jsem nejen lahvič-
ku od šampónu, ale i vodovodní kohoutky a všechny 
jejich příbuzné a známé. Proklel jsem náboženské-
ho fanatika důchodového věku, psa z baráku i psa 
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Rockyho, proklel jsem České dráhy, všechny polas-
kané pindíky. Během spílání všemu živému i neživé-
mu jsem konečně usnul. Poslední co si pamatuji, byl 
blesk za oknem a zvýšená intenzita kapek dopadají-
cích na okenní parapet. 

Nevím, jak dlouho jsem spal, ale vzbudila mě 
strašná rána. Opět! Až jsem na posteli nadskočil, jak 
jsem se lekl. Pokud můžete svou nasranost přenést 
na neživé věci, tak nenávist z nazutých papučí tekla 
po celé podlaze pokoje. Došel jsem ke dveřím poko-
je a  vypínači uštědřil pořádnou ránu. Chystal jsem 
se vyrazit doleva směrem ke koupelně, kde jsem měl 
v plánu rituálně zabít lahvičku se šampónem, vykleš-
tit sprchový kout a  rozkuchat kohoutkovou baterii. 
Přesně v  momentu, kdy moje ruka knockoutovala 
nebohý vypínač, mi také došlo, že tady něco nehraje. 
O zlomek sekundy později mi docvaklo, že tato rána 
byla mnohem větší než ta první z koupelny. Zhruba 
v ten samý moment ozářilo světlo z pokoje i chodbu. 
Stál jsem ve futrech a na protější stěně se tyčil můj 
stín plný touhy po pomstě a s chutí vraždit. Kdybych 
nebyl tak nepříčetný, tak by mě jistě rozesmálo, že 
můj stín má notně rozcuchané vlasy a vypadá jako 
něco mezi Střihorukým Edvardem a  Sandmanem 
po ránu. Možná i v tom stavu bych se tomu pousmál 
a pak bych šel chladnokrevně vyvraždit celou koupel-
nu, jenže (a to pořád v tom samém okamžiku) jsem 
si všiml ještě jiné věci. Věci, která byla znepokojující 
mnohem více než celý tento den a noc dohromady. 
Dveře mého bytu byly otevřené. Tělo i mysl, nakro-
čené doleva sebou impulsivně trhly doprava, smě-
rem k otevřeným dveřím. Už vím, kde fi lmoví režiséři 
akčních fi lmů berou tu inspiraci, že v nejvypjatějších 
scénách použijí zpomalené záběry. Přesně takhle to 
totiž ve skutečnosti je, čas se zastaví, vy se ocitnete 
někde nad svým tělem, vnímáte, jak pomalu funguje. 
Jedna setina sekundy v tu chvíli trvá celou věčnost. 
Jen co jsem změnil směr svého pohybu zleva do-
prava, koutkem oka jsem zachytil siluetu ve dveřích 
bytu. Opět další zpomalený záběr, který zboku najíž-
dí na postavu ve dveřích a pomalu zaostřuje na kon-
krétní rysy. Vnímal jsem postavu v  tlumeném světle 
ze svého pokoje a  z druhé strany v pološeru, kte-
ré vydávalo automatické světlo od vchodových dve-
ří domu. Na samotné chodbě před bytem byla tma. 
V tom pořád zpomaleném fi lmu se najednou odehrá-
ly tři věci současně. Moje ruka podmíněná nějakým 
refl exem se zatnula v pěst a vztyčila se do polohy 
připravené k tvrdému úderu. Moje ústa tónem plným 
agrese, nenávisti a  strachu pronesla větu „A  to je, 
kurva, co!?!“ A moje oči a mysl identifi kovaly souse-
da z vedlejšího bytu. 

„Jšeeemmm asšiji mališššško zakokokopnul, šo-
šede!“ řekl mi motající se narušitel mého bytového 
soukromí. 

„Cože!!!???“ řekl jsem hlasem bourajícím zdi, 
pravděpodobně i tu velkou čínskou. 

„Nooo… šššeee nepoššššer…“odvětil mi 

soused, který balancujíc v mých futrech, chytal sta-
bilitu.

Tentokráte se mě stále zavřená pěst na nic ne-
ptala. Ke spojení s mozkem nedošlo a ruka refl exiv-
ně vystřelila vzhůru k vetřelcově bradě. Zocelen sle-
dováním všech dílů Rockyho i Zuřícího býka, jsem 
předvedl direkt hodný mistra těžké váhy. Pod mou 
pěstí křupla sanice a soused šel do vývrtky. Vzhle-
dem k tomu, že se stále jednou rukou držel futer, se 
jednalo o trojitý vrut do zatáčky, na který by mohl být 
hrdý i Aleš Valenta v dobách své největší sportov-
ní slávy. Problém byl v tom, že hned za dveřmi bytu 
číslo tři se nacházelo schodiště mířící do vyšších pa-
ter. Zasažený soused se vytočil v  jeho směru. Zleh-
ka zabalancoval a dvěma drobným krůčky zacouval. 
Poté jeho nohy narazili na první schod. Ten je podra-
zil a rázně ukončil veškerou sousedovu snahu o po-
slední zachování stability. Po zádech, se zakloněnou 
knokautovanou hlavou, se střemhlav řítil na přibližu-
jící se schody. Když jeho temeno dopadlo na hranu 
vyzývavě vyčnívajícího schodu, ozvala se dutá rána 
a zbytek těla s pořádným ducnutím dolehl na scho-
dy, které neuhnuly. Přehnal jsem to! Ta myšlenka mi 
projela hlavou jako neřízená střela afgánských par-
tyzánů. Zorničky se mi strachem a úlekem zvětšily 
do rozměrů zdrogovaného váguse. 

Je jasné, že takovéto panelákové entrée nemoh-
lo ve  ztichlém domě zůstat bez povšimnutí. Navíc, 
když valná většina nájemníků je již v důchodovém 
věku a v mládí se naučili všemu, k  čemu je minulý 
režim nutil. A ještě blbě spí! Úplně jsem viděl všech-
ny ty oči, přilepené na dveřních kukátkách, jak ostří-
žím zrakem rekognoskují prostor před svými dveřmi. 
Zpanikařil jsem. Co jiného se taky dalo čekat… Roz-
svítilo se světlo na chodbě a slyšel jsem jak v něja-
kém vyšším patře někdo odemyká dveře svého bytu. 
Jen já se nezamykám, pak se nemůžu divit, že mi 
dveře nějaký ožrala vyrazí. Vzruch v domě sílil. Ab-
solutně bez jakékoli úvahy jsem rychle zacouval 
do svého bytu a zavřel za sebou dveře. To už jsem 
slyšel, jak sousedka naproti přes chodbu odemyká 
dveře. Mezi našimi byty bydlel muž, který nyní ležel 
bezvládně na schodech. Třeba je mrtvý… ta myšlen-
ka mi podrazila kolena. Přitiskl jsem se na zavřené 
dveře svého bytu a zavřel oči. Nevnímal jsem ruch 
na chodbě, který již patřičně zesílil a místy se měnil 
v hysterický křik. A já jsem byl schoulený za zavřený-
mi dveřmi. Slaboch. Zbabělec. Vrah…

Co když mě sousedka z  protějšího bytu vidě-
la? Co když se předtím taky dívala kukátkem? Co 
když viděla úplně všechno… Bezmocně jsem se sve-
zl po dveřích na kolena. Před očima mi lítaly mžit-
ky a nebyl jsem schopen jakkoli uvažovat. Myšlenky 
pluly někde v prostoru a čase, a já nebyl sto ani jednu 
polapit. Až po chvíli mi došlo, že levým kolenem kle-
čím na něčem absolutně nepohodlném. Na něčem 
co mě neuvěřitelně tlačí. Zašmátral jsem rukou pod 
koleno a  ucítil dotek chladného kovu. Vytáhl jsem 
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nesourodý předmět a chvíli mi trvalo, než jsem na něj 
zaostřil. Byl to malý svazek klíčů. Kde se tady vzal? 
Pak mi to došlo… určitě se jednalo o klíče souseda. 
Toho, jenž nyní leží bezvládně na  schodech. Začal 
jsem vnímat hluk z chodby. Mozek začal při pohledu 
na svazek klíčů mrtvého muže opět pracovat. 

„Co se děje?“ řekl jsem vytřeštěně, poté co jsem 
otevřel dveře bytu. Přes dav předklánějících se ná-
jemníků domu jsem skoro nic neviděl. Mezi mačka-
jícími se těly jsem zahlédl jen výsek schodiště. Jeho 
značná část nesla krvavé stopy. 

„Pan Drábek z protějšího bytu měl nehodu,“ řekla 
mi sousedka přes chodbu. 

„Jakou?“ řekl jsem zmateně a ani jsem to moc 
nepřihrával. 

„To víte, on se občas napil… a nezvládal to. Asi 
zakopl, když mu zhaslo světlo…“ na důchodcích je 
pěkné to, že řeknou i to co neví.

„Jednou, když ještě žil můj nebožtík manžel, tak 
nám poblil celé dveře a chodbu,“ pokračovala.

„I chlastat se musí umět, paní Fridrišková!“ ozná-
mil soused z  prvního patra, který se hbitě připojil 
do hovoru. „A to Drábek neuměl!“

Nakročil jsem více do chodby. Zrovna v momen-
tu, kdy někdo dole otevřel dveře přivolané lékařské 
pohotovosti. 

„Uvolněte nám místo, prosím vás,“ řekl lékař, 
razící si cestu davem. Přesunul jsem se ke dveřím 
Drábkova bytu. Stále jsem v pěsti svíral malý sva-
zek klíčů. Oči všech přítomných byly upřeny na prá-
ci lékařů, kteří se již skláněli nad bezvládným tělem. 
Nahnul jsem se na  stranu, ruku se svazkem klíčů 
jsem spustil co nejníže. Nechtěl jsem vzbudit příliš-
nou pozornost svým pohybem. Nikdo se však na mě 

nedíval. Někde z výšky kolen jsem po noze spustil 
svazek klíčů. Hladce mi slajdovaly po lýtku a přistály 
na rohožce před Drábkovým bytem. Zcela neslyšně.

*

Pan Drábek zemřel při převozu do  nemocnice. 
Místní policie nevyvíjela ani moc snahy případ pro-
šetřit. Drábkovi kumpáni z  hospody jednohlasně 
potvrdili, že onoho inkriminovaného večera šel ne-
božtík domů pěkně na kaši. Všichni se spokojili s vy-
světlením, že když chtěl odemknout svůj byt, upadly 
mu klíče, zhaslo světlo na chodbě, nešťastníka chy-
til opilecký balanc a  nešťastnou náhodou spadl 
na schody tak, že si přivodil smrt. Pravdu jsem znal 
jen já a jeden muž, který již je v nebi. Jenže není vů-
bec jednoduché s tím žít. Tohle z mysli nevymažete 
ani opíjením se do bezvědomí, ani nadměrnou kon-
zumací drog. Tenhle pocit máte pořád v sobě, prostě 
víte, že jste vrah. Jak dlouho se s takovým svědomím 
dá žít? Pár dní? Týdnů? Měsíců? Rok? Já to vydržel 
skoro pět let. Samozřejmě párkrát jsem se chtěl jít 
udat na policii, párkrát jsem to v návalu sebelítos-
ti a alkoholového opojení málem někomu řekl, ale… 
Nějaká brzda poslední záchrany vždy zafungovala. 
Ale nešlo to… Nešlo to už takhle dál. Pro své okolí 
jsem se stal nesnesitelným a nespolehlivým protiv-
ným morousem, kterému je lepší se vyhnout. Zůstal 
jsem sám se svým cejchem smrti. Takto už to dál jed-
noduše nejde. Přehodil jsem si smyčku přes hlavu, 
zavřel oči, zhluboka se nadechl a odkopl štokrle pod 
nohama. Dopis na rozloučenou jsem nepsal… proč 
taky? A pokud se někde se sousedem Drápkem ješ-
tě sejdu, tak si to vyříkáme z očí do očí jako chlapi. 

Roman Bílek (*1977), známý také jako BeeSee. Komiksový scénárista 
a publicista (BubbleGun, KomiksFest! Revue, Chyba zine a Vichřice), spolu-
vydavatel komiksového fanzinu BubbleGun, recenzent komiksů, knih a fi lmů 
pro internetové portály XB-1, KoCoGel a Vlčí bouda. Působí jako hudeb-
ní publicista v internetovém magazínu KidsAndHeroes a undergroundových 
fanzinech Hlasatel, Buryzone, Trhavina a Hluboká Orba. S kumpány z Ostravy 
v roce 2013 rozjel webzine Vlčí bouda, točící se kolem sci-fi , komiksu, fanta-
sy a horroru. Donedávna v něm zastával pozici šéfredaktora, v současnosti 
na stránky přispívá autorsky. Například stripem Sněhulení, který vytváří spo-
lečně s Pavlem Talašem. Občasný autor povídek, povídku Synek ze závalu 
publikoval ve sborníku Ježíšku, já chci plamenomet (2004), publikace ně-
kolika dalších se připravuje v dohledné době.
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Fobie je obecně považována za iracionální a cho-
robně přehnaný strach z  něčeho určitého, co není 
zase až tak moc nebezpečné. Pravda, u kynofobie, 
tedy strachu ze psů, to zase až tak moc neplatí, pro-
tože mnozí jsou díky svým neschopným páníčkům 
a paničkám nebezpeční dost, ale i  tak, kdo nezažil 
obcházení čtyř bloků kvůli roztomilému jezevčíkovi, 
který si vás navíc vůbec nevšímá, pochopí jen těžko. 
Fobie se projevuje různě, zrychleným tepem, buše-
ním srdce, obtížným dýcháním, naprostým ztuhnutím 
nebo naopak chaotickým bezcílným útěkem (což ale 
u psů není zrovna šťastná volba). A když se pak do-
staví panika, to jsou teprve ty správné grády. Na dru-
hou stranu, kynofobové a  kynofobičky možná pro-
žívají fi ktivní příběhy o nebezpečných a horrorových 
psech procítěněji a hlouběji. Nejen pro ně tedy struč-
ný náčrt toho žánrově psího v literatuře.

„St. John je zohave-
ná mrtvola; jen já vím proč, 
a mé poznání je takové, že 
se chystám vystřelit si mo-
zek, jen abych nebyl zoha-
ven také tak,“ začíná vyprá-
vění hlavní hrdina povídky 
Howarda Phillipse Lovecraf-
ta Pes. A  ještě, než pošle 
svůj mozek na výlet, sezná-
mí nás, samozřejmě, s pod-
statou svého problému. On 
a  St. John totiž nebyli jen 
tak nějací obyčejní spros-
tí vykradači hrobů. To zase 
prr. Byli to vpravdě uměl-
ci, kteří nočními loupežný-
mi výpravami jen povznáše-
li prestiž svého soukromého 

pochmurně démonického muzea a uspokojovali tou-
hu svých temných a makabrofi lních duší. Jenže po-
slední výprava na holandský hřbitov, ač úspěšná, se 
nakonec stala prokletím. Neb, jak je u Lovecrafta ty-
pické, každé narušení temnoty je po zásluze potres-
táno. A tak ve vypravěčových „zmučených uších bez 
přestání zní příznačné třepetání a pleskání a vzdálený 
tichý štěkot jakoby nějakého obrovského psa. Není 
to sen – není to, obávám se, ani šílenství; stalo se to-
tiž příliš mnoho na to, abych ještě měl tyto milosrd-
né pochybnosti.“ Howardova pejska můžete zkusit 
pohladit např. v sešitovém vydání Stín nad Innsmou-
them a  jiné horrory (Zlatý kůň, 1990) nebo antologii 
Z upířích archivů. Kniha I. (Plejáda, 2010).

Z příběhů o fotografi ích a obrazech, na nichž se 
jejich obsah nečekaně samovolně pohybuje, už se 
stal v podstatě horrorový subžánr. A zpravidla větši-
nou pěkně atmosféricky funkční. Stephen King do něj 
vstoupil minimálně dvakrát. Nás bude zajímat příběh 
o fotografi ckém aparátu Sluneční pes. Ten je vcelku, 
jako většina Kingových děl, klasický. Je tu kluk, který 

jako dárek dostane Polaroid 
a je tu pes, který se objevu-
je na každé fotografi i, kterou 
tím Polaroidem vyfotí. A  je 
čím dál blíž a blíž. Tuto my-
steriózní a  strašidelnou fo-
tografi ckou příručku (King 
přeci už napsal kde co) na-
leznete v knize Čtyři po půl-
noci II. - Policajt z knihovny / 
Sluneční pes (Beta-Dobrov-
ský, 2002).

U  Kinga ještě chvilku 
zůstaňme. Když jsem popr-
vé viděl fi lmovou verzi jeho 
Cuja, bylo to v  té skvělé 
době, kdy mi nebylo ještě 
ani dvanáct let a na fi lmy se 
chodilo na video k movitěj-
ším sousedům. Tehdy jsem o nějakém Stephenu Kin-
govi ani románové předloze fi lmu nevěděl vůbec nic, 
ale sledovat skrčený pod stolem v sousedovic obý-
váku příběh matky s dítětem uvízlé v nepojízdném 
autě, které se však zároveň stane jejich jediným bez-
pečným úkrytem před vzteklinou rozdivočelým ber-
nardýnem, byl docela zážitek. Když jsem se dozvě-
děl o tom, že to je adaptace románu, vždycky jsem 
přemýšlel, co všechno v tom románu musí být, pro-
tože mi vcelku přímočarý a ne zrovna třikrát květnatý 
příběh fi lmu nepřipadal zrovna jako látka na román. 
K  románu Cujo jsem se dostal až zhruba o deká-
du později. To jsem již znal základní poučku: fi lmová 
adaptace Kinga se obsahově zpravidla rovná zhru-
ba max. 40% procentům románové předlohy. A tak 
to taky je. Románová předloha smutného příběhu 
vzteklinou nakaženého bernardýna, zanášející man-
želky a trpícího dítěte je květnatější, košatější a mno-
hem více strhující. Přesně tak, jak to King kdysi uměl. 
Zjistit sami to můžete v knize Cujo (Gemini, 1992).

Kluci, aby se zalíbili holkám, vymyslí kdejakou bl-
bost. Vlézt na zahradu staré megery Kočičkové, obý-
vané smečkou hrůzu nahánějících psích bestií, nechat 
se při tom natočit a  frajeřit pak s hrdinským videem 
před holkami však pro Petrovu partu nebyl ten nej-
šťastnější nápad. Jak se ve stejnojmenné povídce Da-
vida Švába totiž ukáže, Zuby za plotem nejsou tím 
největším nebezpečím. Jen jeho nástrojem. Povídka 
sama je pak sice klasickým, přesto rázně odsýpajícím 
a slušně atmosféricky gradovaným příběhem. Zajíma-
vostí je, že v autorském medailonku, který je společně 
s povídkou otištěn v antologii Noční můry nespí (x.y.z., 
2011), Šváb uvádí jako letmou inspiraci k zápletce po-
vídky, kromě vlastního zážitku útoku psa, také v dětství 
zhlédnutý horror Dracula‘s Dog, o kterém píšeme na ji-
ném místě Howarda a který na něj velmi zapůsobil. Jak 
sám píše, psi jsou jeho inspirací, ne fóbií.

František jako student chodil vypomáhat na jeho 
hospodářství, které jakoby vypadlo z  klasického 
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amerického buranského 
horroru. Teď se vrátil, pro pe-
níze, které mu hospodář je 
dlužen za  odvedenou prá-
ci. Všude bordel, hrůzu budí-
cí pološílení psi, povalující se 
prázdné plechovky psího žrá-
dla, ukoptěná žena, pod špí-
nou ukrývající krásu a  déšť, 
jemuž se nelze vyhnout. Fran-
tišek je pevně odhodlán do-
stat své, i  za  cenu vydírání. 
Neb kdo někde dělá, hodně 
se o  tom místě dozví. Hos-
podář Vilém se kroutí a místo 
peněz nabízí gramofon. Ov-
šem ne jen tak ledajaký gra-
mofon. Tenhle má sílu ovládat 
psy a  dělat z  nich poslušné 

beránky. Tajemná, přesto klasicky rozjetá povídka Lu-
bomíra Macháčka Psí gramofon, nakonec rozezvučí 
libé tóny, jež nenechají v klidu ani jeden psí dráp a te-
sák. Zaslechnout tóny psího gramofonu můžete v au-
torově povídkové sbírce Upíří tanec (SEBO, 1993).

František je hrdinou i  povídky polského autora 
Krzysztofa T. Dąbrowského Františkova pomsta. 
Tentokrát však hrdinou čtyřnohým, který se svou pa-
ničkou zůstává jen díky skvělému jídlu, jež mu po-
dává. Jinak by od té semetriky nejradši utekl. Jenže 
přísun jídla začne vysychat a hafík Fanda zahlédne 
příležitost k pomstě. Povídka byla publikována mimo 
jiné v USA a Brazílii, má dokonce komiksovou verzi. 
Česky byla publikována v 9. čísle Howarda.

Román Jamese Herberta Fluke (Mustang, 1995) 
z  našeho výběru trošku vybočuje. Jde totiž spíše 
hlavně o zvláštně pojaté mysteriózní fantasy drama 
než o horror. I když představa, že se po své smrti zro-
díte jako psí štěně a začnete si pomalu uvědomovat 
svou někdejší lidskou identitu, je, přiznejme, docela 
mrazivá. Přidáme-li k tomu tu a tam drsnější životní 
etapy, střet s podivnými lidmi (a Miss Birdle při svých 
náhlých výkyvech strach opravdu nahání – podobné 

epizodické postavy a úseky v  románech Herbertovi 
vždycky šly) a vlastně i celý hnací motor celého pří-
běhu a pozdější psí existence hlavního hrdiny – tedy 
snahu dopátrat se pozadí své smrti a případně ji po-
mstít, nakonec Fluke do našeho výběru zapadne ne-
jen zápletkou, ale i žánrově. Sice v hodně lehoučké 
verzi, ale přeci jen.

Psům se ve své tvorbě tu a  tam věnoval i Milo-
slav Švandrlík. V povídce Turkmenský vlkodav nás 
seznámí s  tak trochu snobským podnikatelem, kte-
rý se rozhodne pořídit si čistokrevného psa. Na radu 
odborníků se vydá právě za chovatelem titulního ple-
mene, který neopomene své chovné miláčky vybarvit 
v plné kráse jejich předností. Mezi něž řadí schop-
nost odhalovat a zneškodňovat vlkodlaky. No neber-
te to. U vlkodlaků a psů zůstaneme i v další jeho po-
vídce Vlkodlak měl smůlu. V ní se totiž hlavní hrdina 
snaží přesvědčit zarputilého skeptika, že je vlkodla-
kem a dokáže se vtělit do jakéhokoliv psa. Nakonec 
se dohodnou na pokusu, kdy se hlavní hrdina vtělí 
do skeptikova výstavního vlčáka s rodokmenem Aro-
na a v jeho podobě splní pro obyčejného psa napros-
to nesplnitelný úkol. (Obě v  100 nejlepších hororů, 
Epocha, 2004). Hlavní hrdina, pan Kadleček, Švan-
drlíkovy povídky Přátelé člověka jakoby byl živou-
cí defi nicí kynofobie. Strašlivě se bojí psů všech ras 
a velikostí, odmítá uvěřit, že pes je nejlepší přítel člo-
věka a psi, samozřejmě, jakoby to věděli, na něj neu-
stále útočí. Kadlečka dokonce jeho chorobný strach 
přivede do blázince, kde se mu zalíbí, protože tam 
nejsou žádní psi, a aby tam zůstal co nejdéle, začne si 
vymýšlet různé psychické mánie a poruchy, od těch 
sexuálních, až po agresivní útoky dalamánky na uklí-
zečky a okusování knih v ústavní knihovně. Jenže mu 
to nic nepomůže a je rychle propuštěn. Poslední mož-
ností nakonec Kadleček vidí návštěvu lidového léči-
tele a mága Urbana, od nějž se dozví zajímavou teo-
rii původu jeho fóbie a neustálých psích útoků. Onu 
teorii, která může mnohé osvětlit i  vám, naleznete 
ve sbírce Draculův poslední doušek (Epocha, 2011).

Honza Vojtíšek
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Pokojnou letnou nocou sa nesie tiché pískanie 
vetra. Zrazu ho prehluší iný, omnoho strašnejší zvuk – 
ťahavé vytie obrovského psa. Krátko nato sir Charles 
Baskerville v behu padá na zem a umiera zoči voči 
prízraku, čo prenasleduje jeho rodinu po celé gene-
rácie.

The Hound of the Baskervilles
Vydavatel: Belimex, 2001

Počet stran: 152

Príbeh začína tri mesiace po  tejto udalosti, keď 
Dr. Watson, otvorí Dr. Mortimerovi, vidieckemu leká-
rovi. Inak racionálny Mortimer sa obáva, že jeho pria-
teľ skutočne zomrel vinou rodovej kliatby. Jej steles-
nením je obrovský, démonický pes, ktorý sa doteraz 
v noci potuluje po vresovisku a prenasleduje Basker-
villovcov. Nazdáva sa, že život mladého sira Henry-
ho, ktorý panstvo zdedil, je v ohrození. Sherlock Hol-
mes sa prípadu ujíma a  kúsok po  kúsku odhaľuje 
tajomstvá osamelej usadlosti uprostred juhoanglic-
kých močiarov.

Čo dodáva tomuto vyše storočnému gotickému 
románu ten pravý horrorový šmrnc? Napríklad to, že 
podstatná časť deja sa odohráva za studených je-
senných  nocí. Navyše v  prostredí, kde krok mimo 
chodníka môže znamenať smrť utopením v čiernom 
bahne (rozliatych snov a vín). Pridajte k tomu nebez-
pečného vraha, čo ušiel z väzenia a krvilačného psa, 
ktorí sa obaja po vresovisku potulujú.

Na pomerne malej ploche sa odohráva bohatý 
dej s množstvom obratov a detailov. Tie však neu-
navujú, naopak, udržujú v strehu. Žiadna informácia, 
ako sa ukáže, nebola zbytočná a zohrala v rozuzlení 
detektívnej zápletky svoju úlohu. Je pravda, že väšči-
nu súvislostí si skúsený čitateľ detektívok vyvodí sám 
(a potvrdí si ich, keď Holmes Watsonovi vysvetľuje, 
ako k svojim záverom prišiel). Napríklad, keď v štvr-
tej kapitole sirovi Henrymu zmizla čižma, a v nasle-
dujúcej druhá, bolo mi ihneď jasné, čo bolo motívom 
zlodeja. Napriek istej predvídateľnosti stále román 
poskytuje skvelý zážitok. Neustále podnecuje zveda-
vosť, napätie graduje a  temné okamihy na pustati-
ne ostro kontrastujú s nenápadným humorom okolo 
silne neurotického detektíva.

Podľa toho, aký zachovalý bol slovenský pre-
klad oproti viditeľne „občítaným“ českým vydaniam 

v mestskej knižnici, som si od knihy veľa nesľubo-
vala. Nakoniec vyhral súcit a domov som si odniesla 
práve toto vydanie asi najznámejšieho príbehu Sher-
locka Holmesa. Neoľutovala som. No, možno troš-
ku, keď som zistila, že tlačiarensky škriatok na dvoch 
stranách nechal biele pásy. Túto kozmetickú chybu 
však bohato vyvážil napínavý príbeh a pochmúrna 
atmosféra viktoriánskeho anglicka. Navyše, oproti 
českým prekladom bol v slovenskom použitý moder-
nejší jazyk, čo možno ubralo na autentickom zážit-
ku, no priblížilo ho priemernému čiateľovi detektívok. 
A  treba uznať, že bol oveľa menej dobabraný, ako 
býva zvykom. 

Lucia Anďalová

A. C. Doyle

Pes Baskervillský
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V nefalšované extázi po zhlédnutí snového horro-
ru Amer jsem kdesi kdysi napsal: „Snímek, který od-
děluje fanoušky gialla od  obyčejných diváků.“ Byl 
jsem nadšený z  audiovizuálních orgií, které mi re-
žisérské duo Cattet & Forzani poskytlo a  jako malé 
děcko se těšil na jejich další počin.

Režie: Hélène Cattet, Bruno Forzani
Scénář: Hélène Cattet, Bruno Forzani

Délka: 98 min
Původ: Belgie, Francie, Lucembursko

Rok: 2013
Hrají: Klaus Tange, Ursula Bedena, 

Joe Koener, Birgit Yew

Ten sliboval mimo jiné i příběh, na který se v jinak 
dokonalém Ameru trochu pozapomnělo. Už první 
trailery naznačovaly, že rozhodně nepůjde o všední 
podívanou a bylo mi jasné, že bude nutné si počkat 
na blu-ray. V kině s rozhýkaným davem by sledování 
podobného snímku bylo vyloženě utrpením. On i je-
den divák navíc mi dokáže projekci spolehlivě zkazit. 

Ale zpět k Podivné barvě slz tvého těla, jak se nej-
novější giallo opus jmenuje. Základní zápletka je vel-
mi jednoduchá, hlavní hrdina v ní pátrá po své zmizelé 
manželce, ale jak už tomu tak bývá u tohoto žáru, vel-
mi rychle se propadáme do dalších a dalších zákoutí 
příběhu, abychom chvíli netušili, kde nám hlava stojí. 
A aby měli tvůrci jistotu, že naše pohlcení snímkem 
bude absolutní, ke košatícímu se příběhu přidali svůj 
zásadní trademark – audio a video z říše snů.

S hudbou to měli poměrně jednoduché. Prostě 
sáhli po tom lepším, co historie gialla nabízí a vy se 
tak můžete těšit na setkání s Bruno Nicolaiem, Ri-
zem Ortolanim, Ennio Morriconem či Nico Fidencem. 

L‘étrange couleur
des larmes de ton corps R
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Opravdu vypečená sestava a  to jsem nahodil pou-
ze ty nejznámější. Hudební doprovod tak nemohl být 
lepší a jeho pestrosti odpovídá i pestrost vizuální.

Cattet a Forzani dostáli jménu, které si mezi fa-
noušky vybudovali a napálili divákovi do oka tako-
vý vizuální nářez, který tu nebyl už desítky let. Jest-
liže u Masks jsem napsal, že jsou poctou Argentovi 
a jeho trilogii o Třech matkách, Podivná barva slz tvé-
ho těla je pak poctou zdrogovanému Argentovi zaží-
vajícímu orgasmus a jeho trilogii o Třech matkách. 

Prakticky každý okamžik snímku je vizuální lahůd-
kou, kdy znalému divákovi neujdou citace slavných 
italských klasik. Opravdu je se na co dívat. A  to je 
zároveň asi největší slabina fi lmu. To, že forma vítězí 
nad obsahem, mi opravdu nevadí, v mé milované Itá-
lii, Francii a Španělsku sedmdesátých a osmdesátých 

let tomu nebylo jinak. Ale taková kadence se prak-
ticky nedá snést. Obraz se co chvíli člení, točí, obra-
cí, zoomuje, fi ltry se střídají častěji než nálady ženy 
v přechodu a to i v okamžicích, kdy to absolutně není 
potřeba. Z obyčejného rozhovoru je pětiminutové sty-
listické cvičení, ze kterého až rozbolí hlava. Naštěstí 
je to většinou tak úchvatné a atmosférické, že si stě-
žovat nebudete, jen se pak netvařte, že jste nebyli va-
rováni. Ne každý takový přístup skousne. 

Někde jsem se tuším setkal s označením neogi-
allo. I přes fakt, že jde vlastně o poctu, nemám s ta-
kovou škatulkou žádný problém a těším se do další 
kousky, které do ní spadnou.

Roman Kroufek



[ 49 ] 

HOWAR D – 11/2014

Přelom 60. a 70. let byl pro český horror poměr-
ně klíčový. Juraj Herz a  Jaromil Jireš natočili Spa-
lovače mrtvol (1968) a Valérii a týden divů (1971), 
Kája Saudek nakreslil první český horrorový komiks 
Kolotoč (1969) a humorista Miloslav Švandrlík při-
spěl rychle zkultovnělou povídkovou sbírkou Dracu-
lův švagr. Ta byla jakousi fúzí jeho dosavadních satir 
a humoresek ze života malých českých lidiček a jeho 
vtipného bedekru Pražská strašidla (1968), ve kte-
rém se rozepisoval o původu, výskytu a modu ope-
randi bubáků našeho hlavního města a zkušebně tak 
ventiloval svou lásku k tajemnu, nadpřirozenu a mo-
rytátům. V této fúzi měl samozřejmě svoje pevné mís-
to i jeho dvorní ilustrátor Jiří Winter Neprakta.

Švagr vyšel rok po Švandrlíkově opusu magnum 
Černí baroni, kterým soudruhy nahoře – po politickém 

uvolnění v 60. letech opět utahující šrouby – příliš ne-
potěšil. A nenaklonil si je ani Švagrem. Nejenže jím 
protěžované nadpřirozené jevy nezapadaly do přís-
ně materialistické režimní ideologie a příběhy o nich 
se míjely se socialistickou estetikou, ale Švandrlík se 
jejich prostřednictvím podobnému krátkozrakému 
skepticismu ještě otevřeně vysmíval! Tehdejší úzko-
profi lovost horroru u nás spolu se švandrlíkovskou 
čtivostí nicméně vedla k tomu, že se ze Švagra – stej-
ně jako z Baronů – stal po antikvariátech hojně vyhle-
dávaný titul a kultovní záležitost. 

Na pokračování si čtenáři (stejně jako u Baronů) 
sice museli přes dvacet let počkat, ale po revoluci se 
se sbírkami Švandrlíkových horrorových povídek roz-
trhl pytel. Odstartovala to Mladá fronta vydáním sbor-
níku s  brakově senzačním názvem Příšerná smrt 
krásné dívky (1990), ke kterému Státní nakladatelství 

Miloslav Švandrlík
král české

horrorové povídky
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technické literatury přidalo Rakev do domu (1991) 
a Česká expedice propasírovala několik mistrových 
horrorových povídek do svého (nikoli primárně horro-
rového) souboru Sexbomba na doplňkovou půjč-
ku (1991). Rok nato přispěchalo vydavatelství Pe-
trklíč se Zazvoňte mi umíráčkem, kde Nepraktovy 
ilustrace výjimečně nahradily atmosférické fotografi e 
Martina Hrušky a v téže době se také tři švagrovské 
povídky – Guláš, Farářova rada a Přeludy a Vadlej-
ch – dočkaly zdařilé komiksové podoby od Štěpána 
Mareše, budoucího autora Zeleného Raoula v Refl e-
xu, a byly otištěny v komiksovém magazínu Kometa. 

Po oné první brožované vlně se v polovině 90. 
let zmocnilo Švandrlíkových horrorů vydavatelství 
Madagaskar a dopřálo hravě nazvané sbírce Kdo se 
bojí, nesmí na hřbitov (1995) a  reedici Draculova 
švagra (1996) pevnou vazbu. Švagr se ve stejném 
roce dočkal i stejnojmenného televizního seriálu v re-
žii Karla Smyczka a v produkci TV Nova, který se 
ale údajně nelíbil samotnému bossovi Novy Želez-
nému a ten efektivně zabil jeho sledovanost tím, že 
ho nechal poprvé a naposledy vysílat v příliš pozd-
ních hodinách (viz. Seriály od A do Z, Jiří Moc, 2009). 
Do  třetice pak Madagaskar vydal výbor Draculův 
zlověstný doušek, který na Švagra navazoval nejen 
názvem, ale hlavně tím, že všechny povídky v něm 
byly původní. Ostatní jmenované polistopadové sbír-
ky totiž každá vždy část švagrovských povídek recy-
klovala a někdy tvořily recyklované povídky i polovi-
nu obsahu. 

Na přelomu tisíciletí vyšla u vydavatelství Camis 
další horrorová výběrovka Zubatá za krkem (2001) 
a pětice švagrovin otevřela sbírku horrorových poví-
dek Kostlivec v kredenci (2003, Gumruch DTP), kte-
rá dále zahrnovala povídky pánů Jiřího Kosa a Ště-
pána Zavadila. A pak už si Švandrlíka urvalo pro sebe 
vydavatelství Epocha, které mu postupně vydalo pět 
zcela původních povídkových antologií Draculův 
temný stín (2003), Markýz de Sádlo (2005), Přesý-
pací strejda (2006), Hajlující upír (2006) a Dracu-
lův poslední doušek (2011), a výběr starších poví-
dek 100 nejlepších horrorů (2004) navrch. Polovinu 
zmíněných knih ilustroval tradičně Neprakta a polo-
vinu Jarmila Růžičková. V roce 2011 pak natočil Vla-
dimír Michálek pro Českou televizi druhý televizní 
seriál podle švandrlíkovských mysteriózních povídek 
nazvaný po jedné z nich Okno do hřbitova, který se 
natáčel v Brně a autor článku si v něm zahrál jako 
komparsista. Ale podobně jako v případě Smyczko-
va seriálu o žádnou fi lmařskou ani diváckou pecku či 
snad instantní klasiku nešlo. Miloslav Švandrlík se ho 
už bohužel nedožil – zemřel roku 2009 ve věku 77 let.

Horrorový guláš a la Švandrlík
Nejznámější a  nejoblíbenější Švandrlíkovou 

horrorovou povídkou je Guláš, kde hlavní hrdina pát-
rá po temném tajemství výjimečně lahodného guláše. 

Jak a z čeho kuchtil Švandrlík svoje horrory ve Švag-
rovi a dalších sbírkách? Tady máte recept.

1) Hezky česky 
Největší devízou Švandrlíkových horrorů je, že 

jsou do morku kostí české. Jejich nezaměnitelně 
českou chuť a  aroma způsobují zejména tři ingre-
dience – humor, lokalizace a postavy – které si za-
slouží samostatně rozepsat. Patří k  tomu ale i  styl 
vaření, kterým má Švandrlík blíž k Babicovi než k Po-
hlreichovi. Jeho jednoduché lidové rychlovky zkrátka 
uspokojí spíš chutě nenáročných strávníků než žán-
rových labužníků, pro které mohou mít mnohdy pa-
chuť banality, předvídatelnosti, trapného fi gurkaření 
či stařecké uslintanosti. V oné jednoduchosti je ale 
síla a tak jako tak, česká horrorová kuchyně není zas 
tak bohatá, aby mohl být tento chod s klidným svě-
domím vynechán. 

2) Humor
“Švandrlík a Neprakta nejsou z autorů, kteří by 

čtenáře především rozplakávali a  proto jim patří 
dík za  český horror s úměrnou dávkou humoru.” – 
Z předmluvy k Draculově švagrovi 

Švandrlík, to je nomen omen. Švanda byla s jeho 
Černými barony i žáky Kopytem a Mňoukem a často 
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je i s  jeho strašidelnými povídkami, které bývají sil-
ně kořeněny nadhledem, ironií a (černým) humo-
rem. Ne, že by neuměl vážné horrory, viz. právě Gu-
láš (a  většina povídek uvedených ve  výběru níže), 
ale pokud máte z neseriózního přístupu k žánru pá-
lení žáhy, Švandrlíkovo menu prostě nebude úplně 
pro vás. Bránici vám můžou polechtat pro něj typic-
ké svérázné postavičky a  jejich potupné eskapády, 
nejčastěji pak konfrontace s nadpřirozenem, vtipné 
popisy, obraty nebo hlášky, či až anekdotické pointy. 
Tedy pokud celá povídka nepůsobí rovnou jako ro-
zepsaná a špatně maskovaná anekdota. A obrázky 
karikaturisty Neprakty se s oním komediálním řízem 
rozhodně chuťově netlučou.

3) Lokalizace
Jitka tu nádhernou chalupu přímo bytostně ne-

náviděla. (Zcela nezbytná vražda)

V  drtivé většině případů bývá děj zasazen 
do českého prostředí – do konkrétního nebo ano-
nymního města, nebo – což je pro Švandrlíka nejty-
pičtější – na vesnici (Guláš, Doktor Domián, Ďábel 
z Kujče) či odlehlou chalupu (Sokolí hnízdo, Zcela 
nezbytná vražda, Nepožádáš manželky bližního 
svého), případně myslivnu (Šumavský upír) či hrad 
(Poprava na Krambergu, Mstivý šašek). Výjimečně 
je schopen zamíchat vše dohromady jako ve Farářo-
vě radě, kde líčí trojici tragédií, z nichž se jedna ode-
hrává na chalupě, druhá ve městě a třetí na vsi. Ves-
nice (nesoucí libozvučné české názvy jako Habrov, 

Vilnaře, Žírec nebo Topinky) a chalupy pro něj před-
stavují místa stojící na okraji civilizace (“Sulov – to je 
konec světa.”), kde se může stát cokoli (nepěkného) 
a  také se to obvykle stane. Opouštějí-li ve Švandr-
líkovy postavy bezpečí civilizace, podepisují si tak 
rozsudek smrti, protože namísto vytouženého klidu 
padají do osidel zla.

4) Postavy
Postavy bývají až na výjimky (Anatol z Guláše, 

Arne Vulkán z Uškrcené laborantky) nositeli běž-
ných českých jmen a - stejně jako v případě názvů 
vesnic  – libozvučných příjmení (Vadlejch, Koněra, 
Murný, Domián, Rorát, Šošolák, Žouželík), někdy až 
roztomile hravých (Valentin Krocánek, Matýsek Lou-
da, Odolen Kardaš). Postavy ale nejsou české jen 
díky svým jménům, ale také tím, že jde většinou 
o obyčejné lidi s obyčejnými problémy (asi nejob-
líbenějším je nevěra) a dobovým životním stylem (vý-
pravy na chalupu, snobské skupování starých mlý-
nů). I nadpřirozeno mívá u Švandrlíka často zemitý 
charakter, jednoznačně vycházející spíš z pojetí stra-
šidel v našich pohádkách, než ze západní horrorové 
produkce.

5) Erotika
Humor, horror… a erotika. Tenhle horrorový gu-

láš není hojně kořeněn jen humorem, ale také eroti-
kou. Hlásá to už později několikrát variovaná obálka 
Draculova Švagra, na níž se upír zakusuje do krku 
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vnadné rusovlásky, skromně (ne)oděné do průhled-
ných šatiček. Švandrlík si libuje zejména ve  span-
kingu (Poprava na  Krambergu, Nesprávné tělo) 
a  zvrhlých nočních orgiích v  režii vilných monster 
(Doktor Domián, Ďábel z  Kujče), ke  kterým při-
hazuje i nějaké to znásilněníčko (Pomsta doktorky 
Galhové, Setkání v parku) a na  scénu přivádí jak 
femme fatales (Sokolí hnízdo), tak půvabné nai-
vky konfrontované s tvrdou životní realitou (Filmová 
zkouška). Dlužno podotknout, že v dnešní přesexu-
alizované době vzbudí Švandrlíkova krotká braková 
erotika spíš úsměv než mravenčení v  intimních par-
tiích, což platí i o Nepraktových, často celostránko-
vých ilustracích zmíněných scén.

6) Čtivost
Dítě, které mělo zemřít, spokojeně vrnělo v ko-

čárku. (Bláznivý Lorenc)

Vedle českosti a  vtipnosti se Švandrlíkovi roz-
hodně nedá upřít čtivost. Ivo Fencl mu ve  svém 
článku 292 horrorů Miloslava Švandrlíka vysekl 
poklonu zato, že je mistrem “prvních vět”, kterými 
dokáže efektně i efektivně otevřít text, s čímž nelze 
než souhlasit. Švandrlíkovy první věty bývají úderné, 
okamžitě vtáhnou čtenáře do děje a nezřídka v nich 
bývá ukryt klíč k celému příběhu. Např. Imitátor za-
číná nenápadným popisem mrazivého počasí, jež ale 
sehraje ve  fi nále příběhu důležitou roli, stejně jako 
v úvodu Filmové zkoušky zmíněný půvab hlavní hr-
dinky. Švandrlík používá několik typů prvních vět:

Věty s tajemným či dramatickým příslibem:
Byt, do něhož jsem se nastěhoval, nikdo nechtěl. 

(Okno do hřbitova)
“To snad nemohl udělat člověk,” se širokým ges-

tem pronesl Válek a trochu bezradně zamrkal na ka-
pitána Vápence. (Vražda slečny Švejdové)

Vezmete-li si za manželku promovanou zooložku, 

v žádném případě se nevyhnete komplikacím. (Dra-
culův švagr)

Věty popisující výrazné rozhodnutí/změnu v živo-
tě hrdiny, jež startuje příběh:

Zcela nečekaně se Pavlásek rozhodl odjet učit 
na venkov. (Doktor Domián)

Rozhodl jsem se, že Svatavu zabiji z těchto dů-
vodů. (Geniální plán)

Martin Pála se oběsil. (Nepožádáš manželky pří-
tele svého)

Věty popisující momentální rozpoložení hrdiny:
Slávka se výborně bavila. (Šumavský upír)
Irena se na Pavla zlobila. (Břitva)
Doktorka Soňa Galhová žila již několik neděl jako 

v tranzu. (Pomsta doktorky Galhové)

Věty popisující hrdinu samotného:
 Pan Sobol je koncentrovaná tajuplnost. (Druhý 

svědek)
Herec Martyn, zasmušilý a morózní patron, byl 

v podstatě dobrák, i když se o něm vyprávělo leda-
cos. (Trojbarevná Penelopé)

Doktor Dobeš neměl rád, když ho v noci někdo 
budil. (Bojím se, doktore!)

Švandrlíkovy první věty ale jen předjímají lehko-
nohé a vypointované vyprávění, které rychle odsýpá 
i díky faktu, že povídky bývají kraťoučké – průměrně 
mají 3-4 stránky. 

7) Subžánry a témata
Příběhy duchařské (Pohřební vůz, Farářova 

rada, Důkaz ze záhrobí), upírské (Šumavský upír, 
Draculův švagr), s monstry a vrahy lidskými (Geni-
ální plán, Bláznivý Lorenc) i nelidskými (Doktor Do-
mián, Tygrodlak), detektivky (Vražda slečny Šve-
jdové) či anekdoty se strašidlem v hlavní roli (Okno 
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do  hřbitova, Čarodějnice) nebo prostě jen anek-
doty, u  kterých se sami sebe ptáte, co dělají mezi 
horrory, tam všude je Švandrlík jako doma. Mezi 
jeho oblíbená témata pak patří vražda manžela/
manželky, nevěra, pomsta (za nevěru), ale hlavně 
souboj “skeptika s mystikem”, tedy střet zarputi-
le racionálního jedince s věcmi mezi nebem a zemí 
(Druhý svědek, Boj s mystikem, Důkaz ze záhrobí, 
Trojí leknutí Roberta Brůny), přičemž Švandrlík tyto 
jedince léčí zásadně šokem. 

8) Já, truchlivý Bůh 
Švandrlík si zřetelně užívá onoho božství vyhra-

zeného spisovatelům, oné moci, kterou vládnou nad 
svými postavami a jejich osudy. A je Bohem nadmí-
ru zlomyslným a krutým – nestačí mu lidskou ma-
lost jen vypíchnout, musí ji i zapíchnout. Nechává 
své postavy naivně snít nebo chladnokrevně spřádat 
i provádět zločiny jen proto, aby se jim a jejich snaze 
pobaveně vysmál, šmahem ji obrátil proti nim samot-
ným a tak je potrestal, přičemž trestem je často smrt. 
Inu, postavy míní, bůh Švandrlík, mění… a zdaří-li se 
nějaké postavě její vražedný či jiný plán, bývá to dí-
lem šťastné náhody nebo proto, že odhalení celého 
plánu čtenáři je pointou příběhu. Zlo – ať lidské či 
nadpřirozené – bývá ve Švandrlíkově světě nelí-
tostné, neporazitelné a věčné a hrdina mu nevy-
hnutelně podléhá. Bohužel, díky tomuto neměnné-
mu modu operandi vám jeho povídky už záhy začnou 
připadat z dálky předvídatelné.

13 x švandrlíkovský horror

Guláš 
Když tramp Anatol ochutná ve vesnické hospo-

dě extrémně chutný guláš, je pevně rozhodnut ne-
odejít bez jeho receptu. Když se ho ale dozví, rych-
le ho přejde chuť… Asi nejznámější švandrlíkovský 
horůrek, který vychází z  klasické městské legendy. 
Byl zfi lmován jako studentský fi lm a  jako epizoda 
nováckého seriálu (s  Arnoštem Goldfl amem coby 
Anatolem) a  také adaptován do  komiksu Štěpá-
nem Marešem. Ten se rozhodl být švandrlíkovštější 
než Švandrlík a vážnou předlohu odlehčil karikatur-
ní kresbou a  řadou vizuálních vtípků ve stylu svého 
druhého oblíbence, Káji Saudka. Což ale nezname-
ná, že z některých obrázků v  jeho komiksu neběhá 
mráz po zádech. 

Geniální plán 
Povídka psaná sugestivně v první osobě z pohle-

du psychopata, který pojal geniální plán na vraždu 
své nic netušící manželky. Zfi lmována v rámci novác-
kého seriálu s Jiřím Lábusem a Evou Holubovou.

Doktor Domián 
Učitel Pavlásek odjíždí učit do pochmurné ves-

nice Marpov. Zjišťuje, že vísku už léta sužuje tajem-
ný a krutý doktor Domián, vládnoucí nadpřirozený-
mi schopnostmi. Švandrlíkova chudokrevná variace 
na Draculu, opět zfi lmována v rámci nováckého se-
riálu. 
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Imitátor
Hlídač Koněra svým talentem imitovat jiné dosud 

jen neškodně bavil své okolí. Teď se ho ale rozhodl 
využít jako nástroj rafi nované smrtící pomsty. Výbor-
ný vážný horror o doslova mrazivé pomstě z  rukou 
obyčejného, “v kolektivu oblíbeného” člověka. 

Poprava na Krambergu 
Málek se při návštěvě hradu po letech setkává se 

svým bývalým spolužákem Petrem a nechá se od něj 
přemluvit k morbidní hře v hradní mučírně… Poprava 
se situováním na odlehlé místo, erotickým laděním 
a pointou nápadně podobá povídce Sokolí hnízdo, 
oproti níž ale nabízí atraktivnější prostředí i děj. Obě 
povídky byly zfi lmovány v  rámci nováckého seriá-
lu, Poprava pod lehce pozměněným názvem Láska 
na Kramberku.

Trojbarevná Penelopé 
Mizantropický herec Martyn má zvláštní schop-

nost přivodit neštěstí svým nepřátelům a má jediné-
ho přítele, oddanou trojbarevnou kočku Penelopé. 
Když je Penelopé brutálně zabita, Martyn je rozhod-
nut ji pomocí své schopnosti krutě pomstít. Námět 
nápadně podobný britskému mysterióznímu románu 
a fi lmu Dotek medúzy, které ale Švandrlík svou povíd-
kou o několik let předběhl.

Ďábel z Kujče 
Jedna po druhé začínají ženy a dívky v zapadlé 

vísce Kujč tvrdit, že s nimi po nocích zvrhle obcuje 
Ďábel vtělený do nenápadného přivandrovalce Ond-
řeje Knapa. Je to pravda, nebo jde jen o vyvrchole-
ní Knapových celoživotních problémů s hysterkami? 

 Nesprávné tělo 
Troll, zlomyslná bytost ze severských zemí, která 

okupuje těla čerstvě zesnulých lidí a v nich dál řádí, 
se nedobrovolně ocitá v Praze a ve vypůjčeném těle 
noc co noc týrá nevinnou dívku. Pokud se vám za-
mlouval spanking v Popravě na Krambergu, tak si 
Nesprávné tělo zamilujete. Zajímavostí budiž, že ná-
mětově podobný pozdější americký fi lm Padlý anděl 
(1998) s Denzelem Washingtonem končí identicky. 

Lojza 
Neškodný exhibicionista vyráží do akce a netu-

ší, že se sám stane obětí mnohem nebezpečnějšího 
devianta… 

Důkaz ze záhrobí
Pan Trubač je sice bytostný skeptik, ale nechá se 

přemluvit k účasti na spiritistické seanci. Na ní se po-
daří omylem vyvolat ducha markýze de Sade a zvrhlý 
šlechtic udělí skeptikovi zásadní lekci. 

Břitva
Je večer, Irena je sama doma a netrpělivě čeká, 

až se vrátí její manžel, protože ve městě řádí brutál-
ní vrah žen. Povídka byla zfi lmována v rámci novác-
kého seriálu a Švandrlík k ní později připsal i povíd-
ku Zvědavost, která stejnou výchozí situaci rozvíjí 
opačným směrem. 

Imbecil
Obecního blázna srazí auto a on následně začne 

tvrdit, že je ve skutečnosti mužem, který byl před lety 
zavražděn… Povídka byla zfi lmována v rámci seriálu 
Okno do hřbitova.

Farářova rada
Na venkovské faře se mladý muž svěřuje faráři, 

že si je jistý, že se brzy stane obětí rodového pro-
kletí – předčasně zemře a poté se bude dál zjevovat 
jako duch… Po Guláši druhý švandrlíkovský horror 
adaptovaný do komiksu Štěpánem Marešem a otiš-
těný v Kometě. 

Závěrem
Ve stínu humoristického díla  Miloslava Švandrlíka 

se krčí jeho méně známá, ale svým způsobem ještě 
významnější tvorba horrorová, významnější proto, že 
zatímco o humor česká kultura nouzi neměla a nemá, 
s horrory už to tak slavné není. Švandrlík nejenže uměl 
oboje, ale uměl to i spojit, a zanechal po sobě bohaté 
dědictví horrorových povídek, z nichž několik desítek 
lze označit za vynikající, ať už nápady, čtivým stylem 
nebo pevnou ukotveností v českém prostředí i nátuře. 
Pro každého horroristu povinná četba a jeden ze zá-
kladních kamenů jeho horrorové knihovničky. 

Josef Blažek



[ 55 ] 

HOWAR D – 11/2014

„Rychle to děvčata dodlábněte a  šup na oběd!“ 
volala přes řinčení školního zvonku učitelka Tláskalová 
na své svěřenkyně z právě končící hodiny vaření. Sku-
pinu šesťaček v  kuchyňských zástěrách ale ke  kon-
zumaci pokrmů, které v rámci předmětu vlastnoručně 
připravily, nebylo třeba nijak pobízet. Stejně jako jejich 
pedagožku, ani je totiž oběd ve školní jídelně rozhod-
ně nelákal. 

Tláskalová se přitočila ke  dvěma z  nich, Lence 
a Adél, a zaševelila nad jejich svíčkovou: „Lenko, zase 
taková dobrota, jak ty to děláš? Lepší kuchařku jsem 
tu neměla! Ty nevaříš, ty přímo čaruješ! Škoda, že ne-
vaříš ve školní jídelně místo Břevnové!“

To přeháníte, paní učitelko, ospale se na učitelku 
usmála Lenka. „Uvařit dobře jednu porci umí každý, ale 
navařit každý den pro sto lidí, to je o něčem jiném. Tak 
my už poběžíme do jídelny.“ A s Adél a dalšími dívkami 
s ještě plnými ústy vyběhly z kabinetu. 

Takový talent ta Lenka, pomyslela si Tláskalová, 
zatímco usedala ke svíčkové. A skromná k tomu. Ale 
ať si říká, co chce, Břevnová, vrchní kuchařka ve školní 
jídelně, by si mohla gratulovat, kdyby uměla jen z de-
setiny vařit jako tahle dvanáctiletá holka! 

Tláskalová nepřeháněla. Ačkoli málokterá školní 
stravovna uspokojí labužníka, ta při základní škole Ryb-
nická byla nevalnou kvalitou svých pokrmů už léta vy-
hlášená široko daleko. Bohužel, pokud člověk nechtěl 
být celý den jen o namazaném chlebu nebo čokoládové 
tyčince z automatu, neměl příliš na výběr. Jedinou mož-
ností, jak ve škole přijít k dobrému teplému jídlu, byly 
pouze hodiny vaření, ale ty mohly jen stěží naplnit kaž-
dodenní obrovskou poptávku. Nemluvě o tom, že dět-
ská práce byla protizákonná, jak rádi, leč marně připo-
mínali žáci v předmětu Práce na školním pozemku. 

Vrchní kuchařka Břevnová, která byla za tento ne-
utěšený stav přímo odpovědná, byla statná a  rázná 
žena a  školní kuchyni vládla železnou rukou už třetí 
dekádu. Ráda se chlubila tím, že ve  své funkci pře-
žila pět ředitelů a každému z nich vždy rychle a jasně 
vysvětlila, proč se nemá montovat do ní ani do  jejího 
působiště. Ani současný ředitel Kolouch si jí netroufal 
nic říct a to ani poté, co se loni část strávníků nakazila 

v jídelně salmonelou, a do školy musel být povolán lé-
kař, který všechny v budově podrobil krajně ponižující 
a nepříjemné lékařské prohlídce. Bylo zřejmé, že do-
kud bude v kuchyni kralovat Břevnová, kvalita jídla se 
nezlepší, spíše naopak. Jelikož se ale vrchní kuchař-
ka nechala opakovaně slyšet, že kuchyni opustí jedině 
nohama napřed, nikdo si nedělal příliš naději.    

Naděje svitla, když za  kuchařkou přišla učitelka 
Klíčková a tlumočila jí požadavky početné skupiny úz-
kostlivých matek školáků na nutriční normy pro obědy. 
Břevnová, která konfl ikty vítala, se na ni před řadou 
svědků s gustem obořila řka, že jestli si učitelé necha-
jí ty dnešní rozmazlené haranty skákat po hlavě, ona 
tedy rozhodně ne. Čekala, že pedagožka prchne s plá-
čem do svého kabinetu jako tolik jiných před ní, ale 
to se přepočítala. Mladá, moderně smýšlející a zdravý 
životní styl vyznávající žena se jí totiž ani v nejmenším 
nezalekla. Klidně jí oznámila, že v tom případě si na ni 
v nejbližší době hodlá důrazně stěžovat hned u něko-
lika instancí, odborem hygieny výživy počínaje a mini-
sterstvem školství konče, a rozloučila se s ní konsta-
továním, že Břevnová je pro ni dinosaurus, který nemá 
tušení, co je to hodnotné a chutné jídlo, natož aby ho 
dokázal uvařit.    

To bylo minulý týden. Jak se teď Lenka s Adél blí-
žily k jídelně, už z dálky slyšely, že se něco děje. V jí-
delně to netradičně bzučelo jako v úle a když do ní 
vkročily, pochopily hned proč. Místnost na ně dýchla 
nečekaně libou gulášovou vůní a právě ta byla téma-
tem vzrušených diskusí žáků a učitelů, jak těch sedí-
cích u stolů s tácy s kouřícími talíři, tak těch ještě sto-
jících ve frontě před výdejním okénkem. 

Lenka s  Adél se chtěly zařadit na  konec fronty, 
když si všimly, že na ně mává jejich kamarádka, stojí-
cí ve frontě už jen pár metrů od okénka. Obě k ní tedy 
zamířily a ona je, nedbaje protestování spolužáků sto-
jících za ní, pustila před sebe. O pár okamžiků poz-
ději už dívky usedaly k volnému stolu, každá s tácem, 
na kterém se vyjímal talíř voňavého horkého guláše. 

„To je ta nejlepší věc, co jsem kdy jedla,“ žasla 
Adél po několika soustech. „Nejenom tady v  jídelně, 
ale úplně všude. Neukradlo ti Břevno recept, Lenko?“

Guláš: Nášup

Josef Blažek 
& 

Adela Blažek Hrivnáková
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„Spíš si vzalo dovolenou a někdo za ni zaskočil…“ 
zívla Lenka.

„Břevno přece na dovolenou nejezdí,“ odporovala 
jí Adél. „V kuchyni div nespí, a  i když bylo nemocné, 
tak to podle jídla nikdo nepoznal, protože už má ostat-
ní kuchařky v kuchyni dokonale vycepované k obrazu 
svému.“

„Faktem je, že její guláš a tenhle, to je jako nebe 
a  dudy,“ uznala Lenka, když ochutnala. „Věřila bys 
tomu, že se tu někdy dočkáme guláše, ve kterém bude 
opravdické maso?“

„Hmm… ale víš, co za maso to je?“ zeptala se Adél 
zamyšleně.

„Co za maso to je?“ opakovala nechápavě Lenka.
„No, to mi řekněte vy, drahý Watsone,“ odpově-

děla jí Adél. „To váš otec je přece řezník a říkal jste, že 
poznáte všechny druhy masa.“

Lenka soustředěně převalovala na  jazyku kousek 
masa.

„Já… nevím,“ přiznala po chvíli.
Adél se pohrdlivě ušklíbla.
„A ty snad víš, co je to za maso?“ vyhrkla Lenka 

podrážděně.
„Samozřejmě, Watsone,“ odvětila Adél. „Je to gu-

láš z lidského masa!“
Lenka si povzdechla.
„Opravdu nám chceš pokazit první dobré jídlo, 

které jsme tu kdy dostaly?“ pokárala ji. „Taky by sis 
občas mohla přečíst něco jiného než detektivky a ho-
rory. Proč by Břevno dávalo do guláše lidské maso? 
A kde by ho asi tak vzalo?“

„Což to není zcela zjevné, Watsone? Přece přímo 
ve škole, odtušila Adél. S čímž úzce souvisí i onen dů-
vod, proč by ho dávalo do guláše. Kdo dneska chybí?“

Lenka se zamyslela.
„Mladá Klíčková?“ odpověděla váhavě.
„ Správně. Ta Klíčková, jejíž matka před týdnem vy-

hrožovala Břevnu, že si na něj bude všude možně stě-
žovat a také ho veřejně obvinila z toho, že neumí vařit, 
čímž ho nade vší pochybnost smrtelně urazila,“ upřes-
nila významně Adél.

„Takže Břevno dokázalo opak a zároveň se jí po-
mstilo tak, že uvařilo z  její dcery guláš,“ dovtípila se 
Lenka. 

„Přesně tak, Watsone. No, není to ďábelské?“
„Až na  to, že na  Břevno si už stěžoval kdekdo 

a  nikdy to k  ničemu nevedlo,“ zapochybovala Len-
ka. „A  i  ty s  tvými chatrnými znalostmi gastronomie, 
kterou při vaření ve  škole zachraňuje spolupráce se 
mnou, bys mohla vědět, že z jednoho děcka guláš pro 
sto lidí nenavaříš.“

Adél se nenechala vyvést z míry. Z jednoho samo-
zřejmě ne, ”opáčila klidně.

 „Tak které naše spolužáky to ještě obědváme?“ 
vyzvídala Lenka.

„Když se Klíčková pohádala s  Břevnem, mluvi-
la za  celou skvadru matek, které nebyly spokojeny 

s  výživovými hodnotami školních obědů svých dětí, 
Watsone. A  jak jste si mohl všimnout, všechny jejich 
děti dnes chybí ve škole.“

Lenka se rozhlédla po jídelně. Skutečně žádné ze 
jmenovaných dětí nezahlédla.

„Tak to snad abyste to šel oznámit řediteli, Hol-
mesi,“ pravila Lenka. „Jen se obávám, že po vás bude 
požadovat nějaký důkaz.“

„Důkaz mám přece zde, Watsone,“ balila Adél kou-
sek masa z guláše do ubrousku. „Ovšem nepředám ho 
řediteli, nýbrž rovnou policii, až se přijdou do školy ptát 
po našich zmizelých spolužácích.“

„Jistě budou ohromeni, ne-li přímo zahanbeni va-
ším postřehem a  dedukčními schopnostmi a  budou 
se na vás obracet pro radu i nadále,“ pokývala Len-
ka uznale hlavou, zatímco Adél schovávala důkaz 
do brašny.

„A vám bude zase ředitelem nepochybně nabíd-
nuto místo vrchní kuchařky, které se uvolní, až Břev-
no po zásluze poputuje za mříže,“ ujistila ji s úsměvem 
Adél.

„Kteroužto poctu ale budu muset s  díky odmít-
nout, protože jen stěží by mi poskytovala takové uspo-
kojení jako sledování génia vašeho formátu při práci,“ 
vrátila jí Lenka ujištění i úsměv, obě vstaly a odcházely 
vrátit tácy. 

Druhý den se, přesně jak Adél předpovědě-
la, do  školy dostavili zástupci policie. Nepátrali však 
po chybějících žácích. Ostatně bylo by to velmi krátké 
pátrání. Všichni zmínění absentéři totiž seděli po vče-
rejšku stráveném se svými matkami na Veletrhu BIO 
potravin zpátky v lavicích, a nevěřícně naslouchali bá-
jení svých spolužáků o  úžasném včerejším guláši ze 
školní jídelny. 

Osobou, kterou policie hledala, byla naopak samot-
ná vrchní kuchařka. Ta, jak se ukázalo, byla naposledy 
viděna předevčírem, tedy den před tím, než se v jídelně 
servíroval lahodný guláš, a to na svém pracovišti, které 
vždy opouštěla jako poslední. Pomocné kuchařky vy-
pověděly, že když včera ráno přišly do práce, našly tam 
kotel už navařeného guláše spolu se vzkazem od Břev-
nové, že jej mají vydat k obědu, což také se značným 
úspěchem provedly. Vrchní kuchařka ho musela sama 
vařit celou noc, což nepřímo potvrdil školník, který vy-
pověděl, že viděl ve  školní kuchyni svítit do  časných 
ranních hodin. A pak se propadla do země.

   
„To jsem blázen,“ mumlala Adél, hledaje v  tašce 

svůj masový důkaz, aby ho vyhodila, než začne zavá-
nět. „Přece jsem ho dávala přímo sem…“

Lenka sedící vedle ní znovu zívla. Věděla, že její ka-
marádka žádný blázen není. Možná trochu nedůvtipná, 
ale ne blázen. Co naopak nevěděla, bylo, že jí ta jedna 
probdělá noc ve školní kuchyni rozhodí spaní na celý 
zbytek týdne. I proto doufala, že příští vrchní kuchařka 
si bude ve školní kuchyni počínat tak, že další interven-
ce z Lenčiny strany už nebyla zapotřebí.
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„Láska je partie karet, všichni v  ní podvádějí – 
muži, aby vyhráli, ženy aby neprohrály.“

Postava legendárního režiséra je známá asi 
opravdu všem. Profi lem připomínající spíše bizarní-
ho tučňáka než jednoho z nejuctívanějších režisérů 
všech dob, je pevně zaryt do paměti všech fi lmových 
fanoušků a na  jeho jméno přísahá nejeden světově 
proslulý režisér a tvůrce. I ti, kteří se horrorů bojí nebo 
jimi pohrdají, coby brakovým žánrem, minimálně sly-
šeli o  slavné sprchové scéně nebo o  náletu ptáků 
na  telefonní budku. Obě tyto scény můžeme ozna-
čit za  jedny z  nejslavnějších a  nejprofl áknutějších 
v oblasti světové kinematografi e. A obě tyto scény 
mají společnou hrdinku. Vyděšenou blondýnku, kte-
rá je vystavena napospas vizi mistra horroru, jak je 
také sir Alfred Hitchcock často označován. V jeho fi l-
movém rukopisu najdeme několik prvků, podle kte-
rých lze jeho tvorbu snadno identifi kovat. A  vždy 
mají v  jeho fi lmech důležitou a nezaměnitelnou roli. 
Schodiště, počáteční chyby v  identifi kaci postav fi l-
mu, vlaky, matky, pády z výšky, slavná místa a pře-
devším blondýnky v hlavních rolích. Na začátku to-
hoto článku byly dva fi lmy, jež jsou možná pouhou 
shodou okolností natočeny v  roce 2012. Životopis-
ný Hitchcock s naprosto famózním Anthony Hop-
kinsem v hlavní roli, vyprávějící o období, kdy Hitch 
natáčel fi lm Psycho. A podobně pojatý, jen víceméně 
vyprávěný z pohledu hlavní hrdinky, snímek The Girl 
(Dívka). Ten zase mapuje strasti představitelky hlavní 
role nejambicióznějšího režisérova projektu The Bi-
rds (Ptáci). Po zhlédnutí obou fi lmů nabudete dojmu, 
že Alfred Hitchcock nebyl tak úplně normální. Nemy-
šleno ve  smyslu, že oni pověstní géniové mají své 
bohémské mouchy, které si často uměle pěstují, aby 
na sebe upoutali pozornost medií a davů. Spíše by 
se dalo říct, že se nabízí otázka, kterou bychom lido-
vě defi novali asi jako Byl to úchyl? 

Bylo mi naprosto jasné, že pokud se budu v po-
dobném tématu, které mě na druhou stranu už z pod-
staty věci zajímá, rýpat, bude tento článek zavánět 
pižmem bulváru jako laciná kurva z Dubí. A taky jsem 
si pevně vědom, že sice Howard je časopis o zvrh-
lostech, které horrorový žánr po vědrech přináší, ale 
zároveň není laciným pozlátkem bulvární investigativ-
ní žurnalistiky. Milí čtenáři, nyní vás tedy čeká článek 
o ženách a fi lmech, které nějakým způsobem ovliv-
nili tok dějin okolo slavného režiséra. Samozřejmě 
pozorný badatel jistě najde různé jiné paralely, než 
jaké zde budou předloženy a rovněž je jisté, že he-
reček, které tento tvůrce obsadil (často opakovaně) 
do hlavních rolí svých snímků je mnohem více. A to 
samozřejmě i těch pověstných blondýnek. Aby však 
toto pojednání mělo nějakou hlavu a patu, rozhodl 
jsem se vypíchnout osudové dámy, které Hitchovi 
nejvíce zasáhly do života. A k tomu přidat pár bonu-
sů, s tématem úzce souvisejících. Se třemi z nich se 
setkáváme i ve výše zmíněných životopisných sním-
cích. Vše pak okořeníme citáty, které budou tento 
článek provázet a které samozřejmě pocházejí z úst 
muže, kolem nějž se vše točí. Nyní již je čas vyložit 
karty na stůl…

„Herci jsou dobytek.“ 

(později pod tlakem poopraveno na) 

„Nikdy jsem netvrdil, že herci jsou dobytek. 
Jen jsem říkal, že je potřeba se k nim chovat tak, 

jako by jím byli.“

Srdcová dáma Ingrid Bergman
Spellbound (Rozdvojená duše) /1945/ role: Con-

stance Peterson
Notorious (Pověstný muž) /1946/ role: Alicia Hu-

berman

Alfred Hitchcock: 
Marketingový génius 

nebo fetišista 
blonďatých kadeří?

P
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Under Capricorn (Pod obratníkem kozoroha) 
/1949/ role: lady Henrietta „Hattie“ Flusky

Hvězda pro mnohé nestárnoucího fi lmu Casa-
blanca se narodila ve švédském Stockholmu 29. 8. 
1915. Její matka Frida zemřela, když byly malé In-
grid teprve tři roky. Od té doby ji vychovával pouze 
otec Jaspis, který brzy rozpoznal její talent a přive-
dl ji na cestu divadelního herectví. Po  jeho, rovněž 
předčasném, úmrtí žila v početné rodině strýce Otta, 
jenž její herecký talent také plně podporoval. Není 
se tedy co divit, že se úspěšně ucházela o stipen-
dium do Královské herecké školy. To se již psal rok 
1933, kdy se seznámila s lékařem Petterem Aronem 
Lindströmem, kterého po  čtyřleté známosti pojala 
za chotě. Ve fi lmech se začala objevovat již v rodném 
Švédsku. Neznámější snímek toho období Interme-
zzo pochází z roku 1936. V tom samém roce dostala 
nabídku natáčet v Německu. V Berlíně měl o dva roky 
později premiéru fi lm Die Vier Gesellen (Čtyři kama-
rádi, 1938), ale tím také skončila její spolupráce s ně-
meckou kinematografi í. Válka byla nevyhnutelná a už 
v  té době notně populární herečka utíkala před na-
cisty. V tomtéž roce se jí v království tří korunek, kam 
se opětovně vrátila, v září narodila dcera Friedel Pia. 

Ihned poté dostala nabídku zpoza oceánu – pro-
ducent David O´Selznick hodlal natočit Intermezzo 
coby remake pro americký trh. Je vidět, že popularita 
takových počinů Americe nebyla cizí již v roce 1939. 
Hvězda švédské krásky začala strmě stoupat i v zemi 
tisíce možností. Pro horrorového fanouška je ale jistě 

mnohem zajímavější fakt, že Ingrid si zahrála ve fi l-
mové adaptaci knihy Roberta Louise Stevensona 
Dr. Jekyll and Mr. Hyde v roce 1941, pod taktovkou 
režiséra Victora Fleminga. O rok později pak přichá-
zí již zmíněná Casablanca, kde hraje po boku me-
gastar Humphreyho Bogarta. Tímto snímkem se její 
hvězda nad Hollywoodem rozzářila navěky. Pak už 
to šlo ráz naráz. Sám Ernest Hemingway si ji vybral 
do adaptace svého románu For Whom the Bell Tolls 
(Komu zvoní hrana, 1943) a za další snímek, v němž 
hraje duševně narušenou Paulu, Gaslight (Plynové 
lampy, 1944) obdržela svého prvního Oscara. 

„Film je dobrý tehdy, stojí-li za vstupenky, večeři 
a poplatek za hlídání dětí.“

Pro náš článek je rovněž důležitý rok 1944, kdy 
se potkává s Alfredem Hitchcockem, aby spolu při-
pravili fi lm Spellbound, který má začátkem následu-
jícího roku svou premiéru. Tam se objevila po boku 
dalšího hollywoodského lumena Gregoryho Pecka. 
A v  rámci dobrých vztahů hned pokračují snímkem 
Notorious spolu s Carym Grantem. Po tříleté odml-
ce natáčí pod Hitchovou režijní taktovkou poslední 
společnou práci Under Capricorn, kde jí fi lmového 
partnera hrál Joseph Cotten. 

Při natáčení Notorious si režisér vzal na paškál 
válečnou éru, která mu silně ležela v jeho velkém ža-
ludku. A spolu s Ingrid Bergman tak určitým způso-
bem podpořili své domoviny. Špionážní thriller vyprá-
ví o nacistech, uranu a Jižní Americe. Navíc se mu 
povedlo zručně obejít cenzuru (v Americe měl s feno-
ménem cenzury vždy celkem problém). Ta v té době 
povolovala na plátně maximálně třívteřinový polibek 
mezi zúčastněnými. Hitch svým fi štrónem přelstil 
strážce mravů tak, že představitele hlavních rolí ne-
chal líbat v tomto intervalu s maličkými pauzami stá-
le dokola, takže z  toho vznikla pěkná scéna trvající 
skoro minutu a půl. V době natáčení s Ingrid pravdě-
podobně vznikl onen hitchcockovský mýtus „blon-
dýnek ze severu“. Navíc je možné, že právě Ingrid se 
trochu vymykala konceptu „nedosažitelných plavo-
vlásek“. I  Irsko-americký spisovatel, fi lmový historik 
a  životopisec Patrick McGilligan byl jejich vztahem 
ve svém bádání zaujat a to se vždy velmi úzkostlivě 
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snažil vyhnout všem nepodloženým spekulacím 
a bulvárním senzacím. Žádné důkazy nepřináší ani 
on, ale přichází s  teorií o  „spřízněnosti duší“. Oba 
byli cizinci, kteří se dostali do Hollywoodu, stejně tak 
jim chyběla stará dobrá Evropa a nároky amerických 
studií nečinili ani jednoho z nich šťastným. Dokon-
ce prý měli podobný smysl pro humor „Dost na  to, 
aby mezi nimi vzniklo minimálně romantické přátel-
ství“ tvrdí. 

„Není nic krásnějšího než děsit lidi za peníze.“

Kárová dáma Janet Leigh
Psycho /1960/ role: Marion Crane

Janet Leigh si svou nejznámější scénu zahrá-
la ve  sprše. Ať je to jak chce, tuhle herečku naro-
zenou jako Jeanette Helen Morrison v kalifornském 
Mercedu roku 1927, poznal díky této scéně celý 
svět. A nemůže za to nikdo jiný, než režisér se sklo-
nem k poněkud zvláštnímu humoru. Janet byla je-
dináček a  její rodiče Helen Lity a Frederick Robert 
se velmi často stěhovali z místa na místo. Po svých 
předcích jí v žilách koluje anglická, skotská a němec-
ká krev. Byla velmi bystrým dítětem a  střední ško-
lu ukončila v předstihu, již ve svých patnácti letech. 
Jako dítě, které se často stěhovalo, neměla příliš 

kamarádů a  také díky absenci sourozenců se sta-
lo, že spoustu svého času trávila v kině. Pro stříbr-
ná plátna ji pak objevila herečka Norma Shearerová 
a to díky fotografi i, kterou si zapůjčila od jejího otce. 
Ona fotka stála na pracovním stole v kanceláři lyžař-
ského střediska v Severní Karolíně. Fotku viděl agent 
Lew Wasserman a na  jejím základě Jeanette zajistil 
smlouvu u fi lmové společnosti MGM. Budoucí hereč-
ka kvůli ní zanechala studií ve Stockholmu na Paci-
fi cké univerzitě, kde studovala obor hudba a psycho-
logie, a vydala se vstříc vábení stříbrného plátna.

Filmový debut si odbyla  romantickou komedií 
v roce 1947 s názvem The Romance of Rosy Ridge. 
MGM hledalo dívku, která by dobře ztvárnila naivku 
z venkova a pro tuhle roli se jim Janet jevila jako stvo-
řená. Ztvárnila prosté děvče z vesnice, jenž se stalo 
středem zájmu hlavní mužské postavy, v podání Vala 
Johansona. Jak to někdy bývá, tak postava naivky se 
jí po dlouhou dobu stala osudnou a velmi často byla 
v dalších svých fi lmech obsazována právě do tako-
véto role. Po boku jí stanuly takové herecké hvězdy 
jako Errol Flynn, Gary Cooper či Orson Welles. Díky 
účinkování vedle velkých mužských hvězd tehdejší 
doby její hvězda stoupala strmě vzhůru a padesá-
tá a počátek šedesátých let se staly vrcholnou érou 
její slávy. V  té době již nehrála jen mladistvé naiv-
ní dívky, její herecké portfolio se rozrostlo i do žánrů 
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komedií, westernů, dramat i muzikálů. Velká jména 
v partnerských rolích ji neopouštěla, namátkou si za-
hrála v muzikálu My Sister Eileen (1955) s Jackem 
Lemonem, v  thrilleru The Manchurian Candidate 
(Mandžuský kandidát, 1962) po boku Franka Sinatry 
či sekundovala Paulu Newmanovi v kriminálce Har-
per (1966). Od poloviny šedesátých let začala její he-
recká kariéra zvolna uvadat a  tak z hlediska naše-
ho zájmu se ještě třeba zmiňme o hlavní roli v hororu 
The Fog (Mlha, 1980) nebo o štěku v bijáku Steva 
Minera Halloween H20: 20 Years Later (Halloween 
H20, 1998). 

„Délka fi lmu by měla být přímo úměrná objemu 
lidského močového měchýře.“

Jako jediná ze zde zmiňovaných Hitchockových 
„favoritek“ se objevila pouze v  jednom jeho fi lmu. 
Ovšem nebylo to nic menšího, než kultovní Psycho 
z roku 1960. Ano, zahrála si Marion Crane, která se 
proslavila scénou v koupelně, i po více než padesá-
ti letech schopné vyvolat nepříjemné mrazení v zá-
dech. Časem bulvární tisk vyšťoural, že se herečka 
od jisté doby odmítá sprchovat. Na přímo položenou 
otázku Janet Leigh odpověděla: „Je to tak. Ale ne 
kvůli natáčení. Až potom, co jsem to viděla. Nikdy mi 
nedošlo, jak snadno jsme zranitelní. Ale takhle to on 
[Alfred Hitchcock] dělal. Sprcha. Pták. Ze všech tě-
chhle absolutně obyčejných věcí dělal neobyčejnos-
ti“. Přesto všechno Leigh tvrdila, že do Hitche byla 
„doslova zblázněná“. Tu samou diagnózu u  sebe 
zpozorovala i  další herečka, tentokráte tmavovlás-
ka fi lmu Ptáci, Suzanne Pleshett: „Hitch nebyl nepří-
tel žen, ba právě naopak,“ tvrdila. A přidává se i dal-
ší neplavovláska Karen Black hvězda fi lmu Family 
Plot (Rodinné spiknutí, 1976) „Měl je rád. Rozuměl 

si s nimi, uměl s nimi skvěle komunikovat, a právě 
proto o nich také dokázal tolik říct,“ a dodává „Ženy 
jeho snů, to byly Janet Leigh, Eva Marie Saint, Ti-
ppi Hedren. Nedosažitelné plavovlasé bohyně, ty ho 
fascinovaly“. Janet Leigh tedy měla k Hitchovi velmi 
pozitivní vztah a dokázala přijmout i  jeho, ne vždy 
příjemné, manýry. Však o  jednom jeho režisérském 
rozmaru například říká: „Hitch mě s chutí děsil. Když 
jsme točili „Psycho“, dělal různé pokusy s mrtvolou 
matky a mě přitom používal jako jakési měřítko. Vrá-
tila jsem se třeba z oběda, otevřela dveře do šatny 
a o moji židli tam byla opřená tahle příšernost. Zděše-
ní v mém křiku, zaznamenané na Richterově stupnici, 
pak rozhodlo, kterou fi gurínu použije.“

„Jeden pohled na svět stačí na zjištění, že horor 
není nic jiného než realita.“

Piková dáma Tippi Hedrenová

The Birds (Ptáci) /1963/ role: Melanie Daniels
Marnie /1964/ role: Marnie Edgar

Ani Tippi Hedren, jako většina slavných here-
ček, nepoužívala tak úplně své vlastní jméno. Naro-
dila se jako Nathalie Kay Hedren ve státě Minneso-
ta, ve městě proslaveného za  „indiánských válek“, 
v New Ulm 19. 1. 1930. Do rodiny Dorothy Henrietty 
a Bernarda Carla Hedrenových. Kořeny rodiny, jako 
všech amerických přistěhovalců, sahají samozřejmě 
na Starý kontinent, tentokráte do Norska, Švédska 
a Německa. Co se týče jména Tippi, pod kterým byla 
posléze proslavena, tak původně se jednalo o pře-
zdívku, kterou jí častoval její otec, vlastník malého 
obchůdku v  Minnesotě. Prý šlo o  švédský dialekt 
a význam slova je holčička či děvčátko, v původním 
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znění tedy „Little Girl“ chcete-li. Jako některé jiné he-
rečky i Tippi se k herecké kariéře dostala z jiné strany. 
Původně se rozhodla budovat kariéru profesionální 
modelky. V osmnácti odjela sama do New Yorku, kde 
začala pracovat pro modelingovou agenturu. Ve dva-
ceti dostala první nabídku na stříbrné plátno a debu-
tovala v muzikálové komedii The Pretty Girl (1950). 
Žádná velká sláva z toho nebyla a tak se často za její 
fi lmový debut považují právě Hitchcockovi The Bi-
rds, kteří však měli premiéru až o třináct let později. 
Hitch ji objevil pro stříbrná plátna, ale z pozdějších 
názorů Tippi na něj je patrné, že si toho sama hereč-
ka příliš neváží. 

Z jejích pozdějších snímků jsou známy například 
A Countess from Hong Kong (Hraběnka z Hongkon-
gu, 1967), kde se objevila ve společnosti hereckých 
hvězd Marlona Branda a Sophie Loren, dále napří-
klad Pacifi c Heights (Psychopat ze San Francisca, 
1990) či Darkwolf (2002). Stejně jako to šlo s její he-
reckou kariérou od desíti k pěti, tak ani v soukromém 
životě to nebyla žádná hitparáda. Tippi byla čtyřikrát 
vdaná. První manželství vydrželo devět let a za ženu 
ji pojal Peter Griffi th, se kterým zplodila v pozdější 
době populární herečku Melanii Griffi thovou. Dal-
ší její manželství, které trvalo také celkem dlouho, 
bylo s fi lmovým producentem Noelem Marschallem. 

Ten se proslavil při produkci jednoho z nejznáměj-
ších horrorů všech dob The Exorcist (Vymítač ďábla, 
1973). Ke cti této herečky slouží i fakt, že je známou 
ochránkyní zvířat v Shamala Preserve. Zde natáče-
la, zahrála si a produkovala dokument Roar (1981), 
při kterém byl celý štáb napaden místními lvy. Sama 
o  tomto snímku říká: „Byl to pravděpodobně jeden 
z nejnebezpečnějších fi lmů, co kdy Hollywood viděl. 
Je skvělé, že nikdo nebyl zabit.“ Poté se rozhodla pro 
založení nadace Roar Foundation, jejímž účelem je 
chránit zvířata v Shambala Preserve v Kalifornii.

„Sňatek je jediný trest na doživotí, při němž může 
být poskytnuta milost na základě špatného chování.“

Kolem Alfreda Hitchcocka a  jeho plavovlasých 
hereček v  hlavních rolích se vždy točila spousta 
mýtů, polopravd a nařčení. Sám režisér se k  tomu 
nijak nevyjadřoval, vždy k  tomu ale dostal chuť ně-
kdo jiný. Kolem jeho vztahu k Tippi Hedren se toho 
napovídalo dost. Prý nejosudovější z  jeho div, rov-
něž zdatně přilévala olej do ohně, ale jestli se jednalo 
o pravdu a nic než pravdu nebo o poněkud pošramo-
cené ego samotné herečky, je dodnes záhadou. Prá-
vě vztah mezi Hitchem a Tippi je hlavním mottem již 
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zmíněného dramatického snímku The Girl z produk-
ce HBO. Vše vychází z jejího obvinění, že byla režisé-
rem na scéně doslova týrána a ponižována. V tomto 
snímku je režisér vykreslen jako bestiální monstrum, 
které svou vysněnou plavovlásku dovede až na dno. 
Těžko říct co herečka, kterou režisér objevil v rekla-
mě na  dietní nápoj, od  samotného natáčení čeka-
la, ale jisté je, že se její představy naprosto nesešly 
s  realitou. Místo mechanických ptáků na ni režisér 
vypustil z  klece rozdivočené špačky, kteří herečce 
způsobily šok a zranění. „Ty bestie mi málem vyklo-
valy oko!“ říká ve fi lmu, kde jí tuhle scénu režisér nutil 
natáčet nesčetněkrát. Tvrdila, že následky z natáčení 
si s sebou nesla ještě dlouho. „Cary Grant mě tehdy 
obdivoval, jak jsem byla statečná,“ řekla pro americ-
ká média v době, kdy jí bylo třiaosmdesát. Faktem 
však je, že Grant k tomu nemohl říci už nic, protože 
byl již sedmadvacet let po  smrti. Na další podivný 
fakt, že pokud to bylo takové peklo, jak herečka po-
pisuje a přitom kývla na další fi lm pod Hitchcockovou 
taktovkou, říká „Byla jsem matka samoživitelka, po-
třebovala jsem peníze a Marnie mi je mohla zajistit“. 
Ano, v  té době samozřejmě pečovala o malou Me-
lanii Griffi thovou, což je vidět i ve zmíněném snímku 
The Girl. Natáčení druhého hitchcockovského fi lmu 
je v jejím podání vylíčeno již jako čisté zlo. „Jednoho 
dne mi dal jasně najevo, co ode mne očekává. Bylo to 
nechutné. Já ale stejně jasně odpověděla, že intimní 
vztah nepřichází v úvahu“ a v sypání popela na Hit-
chcockovu hlavu ještě přitvrzuje: „Nepopírám, že Hit-
chccock je brilantní fi lmař, že mě toho spoustu naučil. 
Práci s ním jsem si užívala. Ovšem jen do chvíle, než 
jsem zjistila, že je mnou naprosto posedlý“. Odmítnutí 
návrhů „tlustého smilníka“ pak shrnuje tak, že si nad 
sebou vyřkla ortel smrti. Minimálně 
co se herecké branže týká. S Hit-
chcockem totiž podepsala smlou-
vu na výhradní hraní pouze v  jeho 
snímcích a  to po  dobu dvou let. 
„Doslova mi řekl, že mi zničí karié-
ru, což taky udělal. Producenti, kte-
ří se mnou chtěli pracovat – vím, že 
mě tehdy sháněl například François 
Truffaut, měli smůlu. Řekl jim, že 
nejsem k dispozici, i když to samo-
zřejmě nebyla pravda. Když jsem 
pak konečně dostala svobodu, ne-
štěkl už po mě ani pes“. Všechny 
tyto své problémy té doby svěři-
la poprvé Donaldu Spotovi, bě-
hem psaní jeho knihy Hitchcock´s 
Dark Side (1983). V  rámci kampa-
ně ke snímku The Girl, který je in-
spirován právě jejím osudem, zno-
vu všechny své výroky zopakovala. 
Nešlo však prý o mstu. „Chci jen 
podpořit ženy, které se nacháze-
jí v podobné situaci jako tehdy já“. 

Jako zajímavý fakt se v tomto kontextu jeví skuteč-
nost, že ostatní kolegyně Hedren, dokonce i hvězda 
Psycha Janet Leigh, s  těmito výroky absolutně ne-
souhlasí. V rozhovoru pro Literature Film Quartely re-
žiséra označují jako osobitou, avšak neskonale inspi-
rativní a slušnou bytost, jíž si hluboce váží. Sice se 
shodly na tom, že herci pod jeho vedením se mohli 
cítit poněkud přehlíženi, což si v jistém smyslu mohli 
vyložit i jako zneužívání, neboť jak je všeobecně zná-
mo, Hitchcock hereckou práci považoval za přece-
ňovanou. Vždy totiž kázal: „Nejdůležitější je kamera, 
vy se jen pohybujete podle ní!“

„Kde se dva bijí, tam má třetí šanci být odsouzený 
za křivé svědectví.“

Křížová dáma Alma Reville, Král Alfred, Eso 
Grace Kelly a ostatní karty

Alfred Hitchcock je jedna z  nejznámějších ce-
lebrit stříbrného plátna. Narodil se na  konci století 
(13. srpna 1899) v londýnském Leytonstone. Pozdě-
ji, jako mnoho jiných, přesídlil do Spojených států, 
kde se jeho režisérská hvězda rozzářila naplno. Už 
během své kariéry patřil mezi nejúspěšnější a veřej-
ností nejvíce uznávané světové režiséry. Muž malého 
vzrůstu, kterého s nadsázkou můžeme nazvat Napo-
leonem fi lmu, je často přezdíván „Mistrem horroru“. 
Pravda je však poněkud jiná, jeho fi lmy jsou vesměs 
thrillery či kriminální fi lmy. Přesto v nich klade vel-
ký důraz na obavy, které by měl divák sdílet spolu 
s hlavními hrdiny a pocit strachu, který se v nich sna-
ží vyvolat. Jeho snímky jsou rovněž velmi oceňová-
ny pro svou uměleckou hodnotu a preciznost, kterou 
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jim jejich tvůrce dal do vínku. Je proslulý dokonalým 
zvládnutím tempa fi lmu a  jeho napětí, což důsled-
ně presentoval po  dobu celé své režisérské karié-
ry. Jeho snímky byly vždy považovány za inteligent-
ní a ke svému natáčení nikdy nepotřeboval rozlehlé 
prostory. V ateliérech a za použití jen několika málo 
míst dokázal rozehrát svoji psychologickou hru, při 
které se divákům tajil dech. Rovněž dokázal mistrov-
sky pracovat s  fantazií samotného diváka, kterého 
umně pohltil svým dobře promyšleným dějem. Často 
se v  jeho fi lmech setkáváme s velice překvapujícími 
dějovými zvraty a nečekanými rozuzleními v podá-
ní různých postav z jeho produkce. Ve fi lmech nikdy 
nechyběl ani onen pověstný hitchcockovský humor. 
Hitch točil své snímky více než šedesát let a prošel si 
počáteční fází vývoje kinematografi e. Přes němé fi l-
my, které byly vzápětí následovány fi lmy mluvenými, 
až po konečnou fázi barevné fi lmové tvorby. Jako re-
žisér se podílel na více než padesáti fi lmech. Ve vět-
šině jeho fi lmů ho můžeme spatřit v drobných cameo 
rolích, jejichž délka stěží převyšuje několik sekund. 
Je až s podivem, že Alfred Hitchcock obdržel pou-
ze jednu Cenu akademie. Filmového Oscara za nej-
lepší fi lm získal jeho snímek Rebecca (Živá a mrtvá, 
1940). Další čtyři jeho snímky byly „pouze“ nomino-
vány. Rovněž nikdy nevyhrál cenu za nejlepší režii.

Jeho režisérská kariéra započala v  Anglii roku 
1922. Od roku 1939 již převážně pracoval za mořem, 
kde roku 1956 zažádal o americké občanství. Během 
počátků své kariéry byl spíše oblíben u samotných 
diváků, než u odborné fi lmové kritiky. V roce 1940 se 
přestěhoval do Kalifornie, kde strávil převážnou část 
své režisérské éry. Až v padesátých letech byl fran-
couzskými kritiky tzv. Nové vlny postaven na piede-
stal uznání. Jeho fi lmy se začaly vnímat jako umělec-
ká díla a byl považován za jednoho z prvních režisérů, 
na  které francouzští kritici aplikovali svou „auteur 
theory“, která velmi zdůrazňuje uměleckou roli sa-
motného režiséra v procesu výroby fi lmu. Hitchcoc-
kovy fi lmové inovace a  jeho režisérské představy 
poté ovlivnili, a dodnes ovlivňují, velké množství fi l-
mových režisérů, producentů a tvůrců. Krom režisér-
ské taktovky se Hitchcock uměl chopit také psaní. 
Byl spisovatelem a  jeho knihy byly vesměs považo-
vány za jakési záhady. Také byl vášnivým sběratelem 

detektivních povídek. U nás například vyšel v  roce 
1992 výběr těchto povídek, ještě na magnetofonové 
kazetě, nazvaný Jen pro silné nervy. Tato kazeta byla 
namluvena mužem žánru, svého času populárním 
majorem Zemanem, Vladimírem Brabcem. 

„Všechny špatné vlastnosti se vyvíjejí v  rodi-
ně. Začíná to vraždou a pokračuje to přes podvody 
a opilství až ke kouření.“

Alfred byl od  dětství komplikovaná a  ne vždy 
zcela pochopená osobnost. Díky své obezitě, kte-
rá se vyskytla již v útlém věku, žil ve velikém osa-
mocení a  izolaci. Jako nejmladší ze tří dětí se naro-
dil Williamu a Emmě Hitchcock, kteří jej posléze dali 
na katolickou Školu svatého Ignáce v Londýně. Jeho 
matka měla poněkud despotický přístup a v případě 
nevhodného chování jej nutila hodiny stát v nohách 
její postele. Což mu později bylo inspirací pro posta-
vu Normana Batese ve snímku Psycho. Ani jeho otec 
nebyl žádný mílius. Když bylo malému Alfi mu pět, 
poslal jej na místní policejní stanici, aby tam požádal 
důstojníka o trest za své špatné chování. Zaúkoloval 
jej, aby se na deset minut nechal zamknout do cely. 
I  toto se později odrazilo v  režisérově tvorbě. Otec 
zemřel, když bylo Hitchcockovi čtrnáct let. V tom sa-
mém roce opustil jezuity spravovanou Školu sv. Ig-
náce a  rozhodl se studovat strojírenství a navigaci. 
Po ukončení této školy se stal bankovním úředníkem 
a bokem si přivydělával kreslením v té době velmi po-
pulárních karikatur. Díky této praxi se dostal konečně 
k fi lmu. To se psal rok 1919 a Hitch kreslil ony pověst-
né titulky pro němé fi lmy. Pak to všechno vzalo rychlý 
spád a Hitchcockova kariéra se rozjela na plné obrát-
ky. Začal dělat v oddělení fi lmu a následně se zhostil 
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funkce asistenta režie. Časem se dostal i na pozici 
scénáristy. Což byl výborný základ pro jeho pozdější 
autorskou tvorbu. V roce 1925 dostal šanci na svůj 
první fi lm The Pleasure Garden (Zahrada rozkoše). 
Případný neúspěch tohoto fi lmu mohl samozřejmě 
ohrozit jeho slibně se rozjíždějící kariéru. Naštěstí 
o rok později dostal možnost natočit svůj první thriller 
The Lodger: A Story of the London Fog (Příšerný 
host). Film byl úspěšný nejen komerčně, ale překva-
pivě zabodoval i u kritiků. Jako mnoho raných děl, 
byl i  tento snímek ovlivněn technikami expresionis-
mu, které měl Hitch možnost z první ruky sledovat 
v Německu, kde často také natáčel. Tento snímek je 
veřejností i kritiky označován jako opravdu první „Hit-
chcockovský fi lm“. Což v rámci tohoto článku zdů-
razňuje i fakt, že vypráví o sériovém vrahovi, který se 
zaměřuje na blondýnky. Po kladném přijetí a úspěchu 
fi lmu začal režisér usilovat o vlastní zviditelnění se. Je 
třeba říct, že Hitch nebyl jen slovutným režisérem, ale 
vždy byl i výborným marketingovým stratégem, což 
od této chvíle dodržoval po celou svou kariéru. Chtěl 
sám sebe propagovat v médiích a za tímto účelem si 
najal zkušeného publicistu, jehož úkolem bylo upev-
nit režisérovu pozici coby stoupající hvězdy britské-
ho fi lmového průmyslu. Když v roce 1929 začal pra-
covat již na svém desátém (!) fi lmu Blackmail (Její 
zpověď) během výrobního procesu se fi lmové studio 
rozhodlo, že z tohoto snímku udělá jeden z prvních 
britských zvukových fi lmů. Za zmínku jistě stojí i fakt, 
že vyvrcholením fi lmu byla honička přes kopuli Brit-
ského muzea. Z toho se poté stala jakási hitchcoc-
kovská tradice, kdy režisér využíval známých pamě-
tihodností jako kulis pro natáčení napínavých scén. 
Ve třicátých letech poprvé v jednom ze svých sním-
ků představil koncept nazvaný „MacGuffi n“. Pointou 
bylo, že se jednalo o nějakou věc či záležitost, kolem 
které se celý příběh točil, ale ona samotná neměla 
na průběh děje vůbec žádný vliv. V roce 1939 přijal 
nabídku od hollywoodského producenta Davida O. 
Selznicka, aby začal točit za oceánem pro ta nejvě-
hlasnější fi lmová studia na světě. Problém byl v tom, 
že i když režisérovi mohla zaoceánská studia nabíd-
nout mnohem větší kreativitu, tak jeho producent ho 
doslova dusil a nedával mu mnoho práce. Což byla 
rapidní změna proti hektickému tempu práce, na kte-
ré byl Hitch z Evropy zvyklý. Jenže na Starém konti-
nentě v té době zuřila Druhá světová válka a tak mu 
nezbývalo než zatnout zuby a držet krok. Na tok dě-
jin Hitchcock reaguje ve  svém druhém americkém 
snímku Foreign Correspondent (Zahraniční dopiso-
vatel, 1940), který zasadil do evropského prostředí. 
Bohužel kvůli pozornému oku amerických cenzorů 
se do fi lmu samotného nedostala ani jedna zmínka 
o Německu či Němcích. Ovšem díky tomu si otevřel 
dveře a  čtyřicátá léta pro něj byla opravdu plodná. 
Hitchcock pro své fi lmy stále vymýšlel nové nápa-
dy a techniky. Například ve fi lmu Vertigo (1958) po-
užil snímací techniku kameramana Irmina Robertse, 

při které je zoom kamery v opačném pohybu než je 
její pohyb, čímž vytváří naprosto neuvěřitelný plas-
tický efekt na pozadí scény. V šedesátých letech se 
zrodily ty nejslavnější Hitchovy fi lmy, které si posléze 
získaly kultovní status. Například Psycho, kde reži-
sér opět vsadil na  černobílý fi lm a  vyplatilo se mu 
to. Následoval jeho asi nejhorrorovější fi lm The Birds 
a dva špionážní thrillery z doby studené války. Tem-
po, které Hitch nasadil, mělo vliv na jeho zdraví. Chtě 
nechtě musel sundat nohu z plynu a tak v sedmde-
sátých letech natočil jen pouhé dva snímky. Během 
přípravy dalšího v dubnu roku 1980 zemřel na ledvi-
nové selhání. Jeho věrná žena Alma jej následovala 
o dva roky později. 

„Muž se ožení dobře tehdy, když chápe každé 
slovo, které jeho žena nevyslovila.“

Druhého prosince 1926 se oženil se svou asis-
tentkou režie a  femme fatale, ambiciózní Irkou Al-
mou Reville, která byla Hitchovým nejbližším spo-
lupracovníkem po  celou dobu jeho dlouhé kariéry. 
Napsala pro něj několik scénářů, i když kolikráte ne-
potvrzeně a  tato zásluha je jí často upírána. Alma 
spolupracovala na  všech jeho fi lmech a  často pl-
nila funkci jakéhosi alter ega, Hitchova druhého já, 
se kterým konzultoval své vize a nápady. Dva roky 
nato se jim narodil jediný potomek, dcera Patricia, 
která se později stala herečkou. Celkem třikrát ji otec 
požádal o roli ve svých fi lmech a pokaždé bez váhá-
ní přijala a  roli si zahrála ve snímcích Stage Fright 
(Hrůza na jevišti, 1950), Strangers on a Train (Cizinci 
ve vlaku, 1951) a také samozřejmě v kultovním a  již 
několikrát zmíněném Psychu. 

V době, kdy se Alfred Hitchcock stal bankovním 
úředníkem, kromě kreslení karikatur také publiko-
val krátké povídky a zajímal se o fotografi i. Již tehdy 
ve svých povídkách odhaloval temné stránky svých 
hrdinů a  jejich duševní pohnutky. Dokonce se mu 
v příběhu Fedora povedlo popsat svou budoucí ženu 
Almu, to bylo ještě v době, kdy se spolu vůbec ne-
znali. Pokud se bavíme o tom, že Hitch miloval blon-
dýnky nebo alespoň si na nich zakládal ve svých fi l-
mech, je třeba nyní konstatovat jeden důležitý fakt, 
Alma byla zrzavá jako stará trubka. Tato osudová 
žena vydržela po boku často nestravitelného režiséra 
více než půl století. Ať se o režisérovi a  jeho vztahu 
k blonďatým herečkám říkalo cokoliv, vždy stála pev-
ně po jeho boku a zachovávala si potřebný nadhled. 
To, jak k celé věci přistupovala, ji přineslo označení 
„Lady Hitchcock“. Její vliv na Hitche také ukazuje ži-
votopisný snímek, zmíněný v úvodu, Hitchcock s fe-
nomenální hereckým výkonem Anthony Hopkinse, 
jenž si slovutného režiséra zahrál s pořádným gus-
tem. Alma v podání neméně okouzlující Helen Mirren 
je tajemnou dámou v pozadí, která jakoby nenápad-
ně tahala za provázky, na kterých je režisérova lout-
ka zavěšena. To, že ji to stojí velké úsilí, snad není 
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třeba ani zmiňovat. Manželé sedí u  stolu, probíra-
jí děj právě vznikajícího fi lmu Psycho „Hlavní hrdin-
ku by si měl zabít během prvních třiceti minut fi lmu!“ 
radí Alma svému muži. Stejně tak je mu do hlavní role 
vnucen Anthony Perkins a v konečné fázi i smyčcová 
hudba k vraždící scéně ve sprše, složená Bernardem 
Herrmannem. A  to si na  začátku Hitch stojí pevně 
za svým, „Vražda a hudba? Nikdy!“ Určitě se nedá 
říct, že vše, co nosil Alfred Hitchcock v hlavě, mu tam 
nasadila nějaká žena, ale jisté je, že Alma coby vel-
mi zkušená dramaturgyně a scénáristka měla na jeho 
dílo značný vliv. Filmový historik Patrick McGilligan 
v  jednom rozhlasovém rozhovoru říká „Gervasiho 
fi lm samozřejmě v lecčems nadsazuje, ale pravda je, 
že Alma a Hitch vytvořili fungující tvůrčí duo.“ To ne-
popírá ani samotný Mistr horroru, který v roce 1979 
při přebírání ceny za celoživotní přínos řekl: „Dovolte 
mi poděkovat čtyřem lidem, kteří mě v životě dokáza-
li nejvíc ocenit a povzbudit, a také se mnou celou tu 
dobu nepřetržitě spolupracovali. Prvním z nich je dra-
maturg, druhým scénárista. Třetím matka mé dcery 
Pat a čtvrtým kuchařka, jež umí zázraky na poli domá-
cí kuchyně. Všichni se jmenují Alma Reville.“

„Představitelé milostných scén v  Hollywoodu 

berou své role tak vážně, že v nich pokračují ještě 
večer po natáčení.“

Svůj specifi cký režijní styl piloval Hitch po celou 
svou kariéru. Jednou z jeho dalších blonďatých prin-
cezen byla také Grace Kelly. Povedlo se mu s touto 
kráskou, která se proslavila legendárním westernem 
High Noon (V pravé poledne, 1952), natočit tři fi l-
my. Následně režisérovi dala nadobro sbohem a pro-
vdala se do Monaka. I touto blond kráskou byl slav-
ný režisér nepochybně fascinován neb o ní prohlásil: 
„Je dokonalá dáma. Elegantní, vzdělaná, neskuteč-
ně krásná, prostě prvotřídní. Zvenčí chladná, zevnitř 
plná ohně“. Ale přes všechna svá vzplanutí nezapo-
mínal na to, že je především režisérem, který se navíc 
snaží udávat trendy. V prvním jejich společném sním-
ku Dial M for Murder (Vražda na objednávku, 1954) 
například poprvé použil 3D obraz, byť jen v  jedné 
scéně. Ještě v  témže roce spolu stihli natočit další 
fi lm, který sklidil velký úspěch, Rear Window (Okno 
do dvora, 1954). Spolupráce to byla plodná z obou 
stran, protože Kellyová kvůli tomuto snímku odmítla 
nabídku na natáčení fi lmu On the Waterfront (V pří-
stavu, 1954) s půvabným Marlonem Brandem v hlav-
ní roli. Příběh fotografa, který je po zranění připoután 
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na kolečkové křeslo, a jehož jedinou zábavou v této 
situaci je voyeursky šmírovat své sousedy, dodnes 
fascinuje jednak svým ztvárněním, ale také pomalu 
se stupňujícím napětím celého snímku. Grace Kelly 
se v rozhovorech velmi nerada bavila o osobních vě-
cech, a těch, které považovala za intimní. Díky tomu 
si vybudovala image ledové královny. Pokud se z vás 
však stali přátelé, dokázala doslova šokovat tím, jak 
se najednou proměnila ve vřelou a milou bytost. Hit-
chcock, který rád stavěl své fi lmy na tom, že nic není 
tak, jak se původně zdá, tomu přitakával. „Využíval 
jsem fakt, že měla sexappeal, ale ne očividný. Ni-
kdy jsem nebyl nadšený ženami, které si sex kolem 
krku věší jako cetky. Dokonalá tajuplná žena musí být 
blond, štíhlá a nordický typ“. Hitch mimo jiné tvrdil, 
že publikum má tendenci podezřívat blondýny mno-
hem méně než brunety a také, že v černobílém fi lmu 
vypadají mnohem lépe. A tím také zcela cíleně naru-
šil odvěké divadelní pravidlo, a  totiž že blond vlasy 
mívají kladné hrdinky, zatímco ty záporné mají vla-
sy tmavé. V Grace Kelly tak našel dokonalý paradox 
studené krásy na povrchu a vřícího vulkánu uvnitř. To 
splňovalo všechny režisérovy požadavky na sexuální 
vyzývavost u jeho postav. Hitchcock byl velmi zasa-
žen, když dala Grace Hollywoodu nadobro sbohem 
a stala se monackou kněžnou. Ještě v šedesátých le-
tech se ji snažil naposledy přemlouvat, aby si zahrá-
la v jeho připravovaném fi lmu Marnie. Kdo se nako-
nec ujal hlavní role, již z předchozích vět víme. Grace 
Kelly by si v tomto snímku zahrála ráda, ale vzhledem 
ke svému postavení si to nemohla jednoduše dovolit. 
Jak by se na to díval monacký lid, kdyby jeho důstoj-
ná kněžna ztvárnila na stříbrném plátně roli dušev-
ně vyšinuté lhářky… Robert Lacey ve své biografi c-
ké knize jednoduše nazvané Grace Kelly píše „Ale 
ani mistr nečekaných zvratů netušil, jaký druh sopky 
v Grace ve skutečnosti je. Před natáčením chladná 

profesionálka se v okamžiku, kdy se rozběhla kamera, 
změnila jako mávnutím kouzelného proutku a režisé-
rovy představy naplňovala takovým způsobem, který 
ho možná ani nenapadl.“

Po „rozchodu“ s Grace Kellyovou Hitchcock hle-
dal náhradu na její místo. Někdo tvrdí, že se mu to již 
nikdy nepovedlo. Zkoušel třeba americkou držitelku 
Oscara Evu Marii Saint nebo přitažlivou modelku Kim 
Novak, ale už nikdy to nebylo ono. Byla by chyba ale-
spoň slovem nezmínit jednu další blonďatou hrdin-
ku Hitchcockova fi lmu Její zpověď. Hlavní roli v něm 
hraje, jak jinak než blonďatá, nejúspěšnější česká he-
rečka přelomu 20. a 30. let, Anny Ondráková. 

McGilliam také upozorňuje na další důležitý fak-
tor Hitchcockova života: absenci sexu. „Sám otevře-
ně mluvil o své impotenci“. Domnívá se, že všech-
ny své sexuální představy vetknul právě do postav 
svých ženských fi lmových hrdinek. Tuto jeho teo-
rii svým způsobem potvrzuje i  zmínka Hitchcocko-
vy scénáristky Jay Presson-Alenn. Ta říká, že během 
psaní scénáře ke snímku Marnie se jí svěřil o svém 
„životě v celibátu“. Míní však, že jej to příliš netrápilo. 
Svým poznatkem přispívá i další z Hitchových pla-
tonických lásek, Francouzska Brigitte Auber, hvězda 
fi lmu To Catch a Thief (Chyťte zloděje, 1955) „Hitch 
si připadal ošklivý, a vybudoval si tak nevědomky vůči 
ženám blok“. Poté co jí neúspěšně dělal návrhy, ho 
poněkud soustrastně nazvala „nebohou hlávkou zelí 
s nádhernou duší“. Je jasné, že Hictchcock byl podi-
vín. Sám o sobě tvrdil, že doma vždy sedával někde 
stranou a pozoroval, co dělají jiní. A jeho vztah k že-
nám a  sexu samotnému byl ještě problematičtější. 
Tvrdí se i, že ho neměl vůbec rád. Český fi lmový his-
torik Věroslav Hába k tomu dokonce přidává: „Sám 
říkal, že měl s manželkou Almou jenom jeden sexu-
ální zážitek, aby zplodil dítě. Pak už se  jejich vztah 
odehrával v platonické rovině. Alma pro něj nebyla 
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symbolem krásy, ten představovaly blonďaté krásky 
v jeho fi lmech“. 

„Televize přivedla vraždu do  lidských domovů – 
kam ostatně patří.“

Alfed Hitchcock a ženy kolem něj byly a jsou věč-
né téma, které nedá spát kde komu a  to platilo jak 
během samotného fi lmového natáčení, tak samozřej-
mě i mimo něj. Odborné fi lmové příručky dokonce 
používají terminus technicus „hitchcockovská žena“. 
Vždy se jednalo o plavovlásku, perfektní a chladnou 
a  rovněž nebezpečnou. Opak vyzývavých blonďa-
tých sexbomb, které v té době například ztělesňovaly 
Jane Russell a Marilyn Monroe ve fi lmu Gentlemen 
Prefer Blondes (Páni mají radši blondýnky, 1953). 
Sám Hitch k  tomu poznamenává „Archetyp vyvinu-
té blondýnky mě neoslovuje, připadá mi málo záhad-
ný. Dokonalým ztělesněním „ženy s  tajemstvím“ je 
pro mě křehká plavovláska ze severu“. Všechny jeho 
fi lmy mu přitakávají. Nikdy nepresentoval vyvinuté 
blondýnky v upnutých šatičkách. Ty by stěží moh-
ly ve  fantazii provokovat jeho samotného a  podle 
něj ani jeho diváka. Samozřejmě bulvární tisk a ně-
kteří diváci se pídili po kořenech tohoto režisérova 
„vrtochu“. Proč Hitch předkládá divákům blondýnky 
jako „vychytralé mrchy“, když jiní režiséři je presen-
tují jako ztělesnění mužských snů? Proč jim ve svých 
fi lmech „dává za  vyučenou“, trestá je a  ponižuje? 
Vzpomeňme si na jeho vztah s matkou, brzkou ztrátu 
otce a  také berme v potaz mysl obézního chlapce, 
který je díky své váze oddělen od svých vrstevníků. 
A na druhé straně přidejme blondýnku jako ztělesně-
ní mužského snu, pubertálních polucí či tlaků v po-
klopci. V nejednom zde použitém citátu se dá vycí-
tit jeho vztah k hercům. Některé „hvězdy“ jeho fi lmů 
na něm kolikráte nenechaly nit suchou a najednou 
tady máme mýtus o režisérském monstru jako z  la-
ciného psychologického bijáku. Alfredu Hitchcockovi 
zprvu tento status vyhovoval. Dobře si uměl spočítat, 
že to vzbudí zájem o jeho osobu a ten se samozřejmě 

rovná popularitě. A navíc rád provokoval! A nikdy ne-
trpěl nedostatkem ega. Ovšem tahle hra mu poněkud 
začala přerůstat přes hlavu. Tisk více zajímal režisé-
rův sexuální život než jeho tvorba. Objevily se různé 
spekulace, třeba že manželství s Almou je jen pouhá 
blamáž. I herci a fi lmový štáb, kteří kdy měli s  jeho 
fi lmy co do činění, byli podrobeni výslechu. Hrůzné 
historky z placu vířily bulvárem a každý kdo mohl, si 
k nim něco přidal. A co na to Hitch sám? 

Toho ten zájem přeci jen těšil, takže nikdy nic 
nepopřel a nikomu nic nevyvracel. I oba fi lmy, které 
jsem v úvodu označil jako podněty k napsání toho-
to článku více či méně staví na  legendě o „pošaha-
ném“ režisérovi. Despotický šéf, který by pro svou 
vizi klidně zlikvidoval půlku svého štábu, jen aby bylo 
po  jeho. Již zmíněný Patrick McGilliam trošku jíz-
livě konstatuje, „Myšlenka, že se v muži, který točí 
fi lmy o  sériových vrazích, nutně musí skrývat násil-
ník, je prostě holý nesmysl.“ Ve své biografi i Alfred 
Hitchcock: A Life in Darkness and Light vyvrací i te-
orie o  týraní herců na place. „V  tlustém obřím těle 
bude zkrátka snazší vidět bezduché monstrum, než 
prakticky smýšlejícího jedince“. Rovněž striktně od-
mítá, že Hitch své herečky někdy manipuloval nebo 
dokonce sexuálně obtěžoval. I  tak mýtus nabubřel 
na síle a i nejoddanější hitchcockologové vlastně do-
dnes neví, co se skutečně stalo a co jsou jen výplody 
bujných fantazií. Ale znáte to… na každém šprochu 
je pravdy trochu… nebo ne? Světlo do problemati-
ky nevnáší ani Norman Lloyd, muž, kterého může-
me znát z fi lmu Saboteur (Sabotér, 1942), kde padá 
ze Sochy svobody. V rozhovoru pro New York Times 
řekl: „Nezapomínejte, že Hitch a Sam Goldwyn byli 
marketingoví géniové. Koncept hitchcockovských 
blondýn tak nebyl ničím jiným než skvělým reklamním 
trikem“. A teď, blondýno, raď?!?

„Mým největším přáním je vejít do  obyčejného 
obchodu s pánskými oděvy a koupit si tam oblek.“

Roman Bílek
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Každý den,
od půlnoci

do rána.

hororfi lm.tv
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Mart in Štefko je jihočeský autor, který si ne-
dávno splnil sen, vydal svůj první román Mrtví kráčí 
po zemi. Kromě toho to je aktivní nejen horrorový fa-
noušek. Co všechno to obnáší, nám odhalí v našem 
podrobnějším nahlédnutí za oponu, kdy si ho v klin-
či, natlačeného do rohu podali Honza Vojtíšek a Ro-
man Bílek. Doufejme, že jste natolik senzibilní, abyste 
z těch krvavých fl ekanců něco vyčetli.

Kdy, kde a čím jsi prvně veřejně publikoval?
No, tak to jsem se musel podívat do záznamů. 

Všechno si eviduji. Nejen to, kde publikuji, ale kdy 
jsem to napsal, apod. Takže určitě bylo nejprve něco 
internetového, ale tak tam může publikovat každý 
cokoli. První publikování, kterého si docela vážím, 
bylo ve  sborníku ze soutěže Stříbřitělesklý halmo-
chron, jednalo se o sborník z 15. ročníku, který vyšel 
v  roce 2004. Tam jsem měl sci-fi  povídku Skokan, 
kterou osobně považuji pořád za jednu ze svých nej-
lepších. Pak následovalo publikování v dalších roční-
cích sborníku z této soutěže. I když jsem ji nikdy ne-
vyhrál, ale nějaká lepší umístění byla. Jenže sborník 
se tiskl pouze v omezeném nákladu 50 kusů. První 
antologie, na které jsem se podílel dokonce dvěma 
povídkami (Osmnáct let a  Chcete víc?), se jme-
novala Technokouzla aneb příběhy z  jiných svě-

tů. Dostal jsem se k ní přes Scarlett Rauschgoldo-
vou, která si mě všimla právě díky různým soutěžím, 
do kterých jsem přispíval. Náš kontakt trvá v podsta-
tě neustále, dostala mě ještě do další sbírky, kterou 
dávala dohromady, a také do elektronického časopi-
su Lemurie.

Jaký jsi z toho měl pocit? Obavy, strach, oče-
kávání, radost? Dají se ty pocity srovnat s  těmi, 
které jsi měl (nebo stále ještě máš) při vydání své-
ho prvního románu?

Tak v první řadě, vzhledem k tomu, že to byla sou-
těž, to byly asi obavy z  toho, jak se povídka umístí. 
Věřil jsem jí, myslel jsem si, že je opravdu dobrá a ona 
asi celkem byla, protože se umístila na osmém místě. 

Je to moje nejlepší umístění v soutěži o Stříbřitělesklý 
halmochron. Účastnil jsem se celkem šesti ročníků.

Ano, nejvíce asi obavy z  toho, jak se umístím. 
Samotné publikování už pak bylo jen třešničkou. To, 
že pak vidím povídku vytištěnou s tím, že se dosta-
ne mezi lidi a  ti si ji mohou přečíst, to už je takové 
zadostiučinění. Navíc, já jsem vždycky měl sen vy-
dat knihu, vlastní, která bude jen moje, kde bude jen 
můj text. To se mi povedlo právě až v roce 2014, kdy 
jsem vydal román Mrtví kráčí po zemi. A to jsem byl 
šťastný, ale zároveň se mi neskutečně ulevilo, pro-
tože za tím bylo opravdu hodně měsíců práce, času 
a úsilí. Tam pak převážily pocity spokojenosti z toho, 
že je hotovo, a toho, že se konečně můžu plně věno-
vat i něčemu dalšímu.

„Inspirace 
je prostě všude.“

Mart in Štefko
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Jak začínající autor dostane svou povídku 
do vysílání Českého rozhlasu? Je její záznam ně-
kde veřejně dohledatelný?

Náhodou, díky štěstí a opět musím zmínit Scar-
lett Rauschgoldovou alias Darth Ziru, která mi jednou 
napsala e-mail, že tu ta možnost je, že jedna ze sta-
nic Českého rozhlasu má pořad Nula-jednička, kde 
dávají možnost autorům, aby jim zaslali krátkou sci-fi  
povídku, kterou pak oni ve vysílání přečtou. O dra-
matizaci se asi úplně nedá mluvit. Líbilo se mi to, tak 
jsem napsal tři krátké sci-fi  povídky. Ani si nejsem jis-
tý, jestli jsem je pak někdy, byť jen na internetu, pub-
likoval. V záznamech to nemám, tak asi ne.

Poslal jsem do Rozhlasu všechny tři povídky, oni 
si jednu vybrali, poslali mi hezký malý honorář a  já 
už jen čekal na to, až svou povídku uslyším. Byla to 
zase nová, zajímavá zkušenost, ale dál už jsem své 
štěstí nezkusil. Ani nevím proč. Ta povídka je v audio-
verzi dostupná zde: http://www.rozhlas.cz/leonardo/
scifi /_zprava/martin-stefko-svati-prichazeji--826406. 
Mimochodem, taková perlička. V době, kdy jsem měl 
psát povídku, se mi celkem líbila coververze písně 
The Saints Are Coming od U2 a Green Day. Ale ještě 
více se mi líbil ten název, který jsem pak použil pro 
povídku i pro její základní dějovou konstrukci. Inspi-
race je prostě všude.

Začne-li mladý, začínající autor se svým dílem 
obesílat vydavatelství, zpravidla mu často přichá-
zí stejná odpověď: „Zkuste nejdříve nějaké sou-
těže.“ Literárních soutěží u nás není zrovna málo, 
ať už více či méně prestižních (otázkou možná je, 
nakolik jsou příznivé horroru), ty sám jsi v něko-
lika z nich zabodoval a sám jednu v rámci vašich 
stránek organizuješ. Existuje nějaký (konkrétní, 
zásadní) přínos těchto soutěží pro autora, a pokud 
ano, tak v čem?

Ano, přínos 
existuje. Ten zá-
sadní bych viděl 
v  tom, že autoři 
mají pocit, že ně-
koho ty povídky 
zajímají, a  pokud 
se umístí dobře, 
tak jim to pomů-
že zvednout se-
bevědomí. Může 
se stát, že pak 
výherce nějaké 
známější soutě-
že publikuje svůj 
román, že si ho 
n a k l a d a t e l s t v í 
opravdu vybere, 
ale viděl bych to 
spíš jako výjim-
ku. Jde hlavně 

o konexe, a pokud je autor nemá, neškrtne si a ne-
vydává. To už by musel být nějaký zázrak, skutečný 
talent, který ohromí každým slovem, které napíše.

Já jsem měl ze soutěží celkem depku, protože 
jsem viděl, že to nemá smysl. Člověk se neumisťuje, 
u povídek, o kterých si myslí, že jsou zajímavé, zís-
kává výrazně horší místa, než čeká, navíc ani nemá 
zpětnou vazbu, což je na tom to nejhorší. Dost jsem 
se také setkal s  tím, že někdy porotci ani povídky 
nečtou a prostě známkují podle jména. Tohle na Ho-
ror Webu neděláme a opravdu všechno čteme. A že 
toho je pořád čím dál víc… Naše literární soutěž je 
zde pak i proto, že si myslím, že horrorové soutěže 
odpadly a dává se prostor hlavně sci-fi  a fantasy, což 
je nesmírná škoda.

Takže osobně si myslím, že soutěže ano, ať je 
lidé zkusí, ale ať od nich nečekají, že se díky nim sta-
nou známými a dostanou se do nakladatelství. Sem 
tam možná získají nějaký ten hodnotný kontakt, a to 
je asi to nejvíc, co mohou čekat. Jestli nakladatelství 
napíše autorovi, který poslal svůj rukopis, aby zkusil 
soutěže, je to jen klasická výmluva k tomu, že ruko-
pis stejně nebudou číst, protože ten člověk nic ne-
vydal.

Živíš se jak copywriter (existuje nějaký český 
ekvivalent této profese?), tedy psaním. Co vlast-
ně copywriter dělá? Jak ses k tomu dostal, jak tě 
to baví a nakolik to ovlivňuje tvou tvorbu? Jakože 
mezi pracovním psaním se odreagováváš vlastní 
tvorbou? Nebo opačně? Nemáš „po šichtě“ toho 
psaní plné zuby, abys psal něco tvůrčího?

Asi textař je ta nejbližší profese, ale copywriting 
je přece jen primárně spojen s  reklamou a snahou 
prosadit společnost na  trhu. Lidé by mě v součas-
nosti asi zařadili spíše k něčemu, čemu se moder-
ně říká ghostwriter. Jsem někdo, kdo za  vás napí-
še text, ale moje jméno není nikde uvedeno. Když 
někdo potřebuje text na internetové stránky, ještě si 
sem tam mohu referenci dát, ale takových zákazníků 
mám stejně poměrně málo. Hodně se zaměřuji na to, 
že chce fi rma vytvořit katalog, který bude obsaho-
vat více textu, chce napsat manuál k nějakému pro-
gramu, jiné příručky nebo internetové manuály, aby 
jejich zákazníci měli snadný přístup k  informacím. 
Společnosti nechtějí, aby bylo jméno autora někde 
zveřejňováno, a tak si mě najmou. Mně osobně tohle 
nevadí, já bych byl radši, kdyby mě čtenáři znali jako 
autora beletrie.

Dostal jsem se k tomu tak, že jsem nejprve psal 
seminárky a další práce pro studenty, což stále ještě 
dělám, postupem doby se dostávám k   zakázkám, 
které jsou profesně zajímavé a  různorodé. Vždycky 
jsem chtěl psát, ale když jsem zjistil, že psaním fan-
tastických knih se u nás neuživím, tak jsem hledal 
způsob, jak psát něco, co mi ty peníze vydělá. A do-
stal jsem se právě k textům na zakázku a jsem za to 
nesmírně rád. Sice celé dny píšu, ale psaní je prostě 
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to, co dělám, co chci dělat, a co mě baví. Osobně 
ale doufám, že mou prozaickou tvorbu to neovlivňu-
je, i když sem tam se přistihnu u větné konstrukce, 
která je příliš věcná a skoro vědecká a do beletrie se 
nehodí. Funguje to pak i opačně.

Texty na zakázku jsou práce, takže ty jdou první, to 
je jasné. Den začínám tím, že píšu něco, za co dosta-
nu zaplaceno. Psaní tvůrčí je pak něco, na co se celý 
den těším. Je to taková odměna za  to, že jsem celý 
den pracoval. Pravda, někdy to vede k tomu, že jsem 
pořádně unavený a že ani nejsem spokojený s výsled-
kem, ale stejně si večer k té tvorbě sednu a něco na-
píšu, alespoň ty dvě normostrany denně. Snažím se 
udržovat v nějakém tempu, abych nezakrněl. Někdy je 
to náročné, ale prostě nechci přestat psát.

Považuješ se (nebo mohl bys být považován) 
za  žánrově nějak vymezeného autora? Lebedíš 
si v určité žánrové poloze nebo se nechceš ne-
chat při vyprávění svých příběhů nějak svazovat 
a omezovat?

Mám rád komedii, mám rád drama, něžné mo-
menty, stejně jako krvavé masakry, mám rád fantasy, 
sci-fi , horror, detektivku, western, thriller… Je toho 
moc, co mi sedí a žánrově se nechci vymezovat. To, 
že jsem vydal knihu, kterou bych označil za zombie 
western, neznamená, že všechny další knihy, co vy-
dám, budou z  tohoto žánru. Nechci se omezovat. 
Chci psát to, co mě baví. Proto mi třeba nesedí sou-
těže. V soutěži něco upřednostňují, nemají rádi expe-
rimenty, apod. Proto nemám šanci se umístit nějak 
dobře, protože nechci psát to, co by se mohlo líbit 
porotě a mohlo získat první místo, ale chci primárně 
psát něco, co mě bude bavit. A pokud to bude bavit 
mě, je zde šance, že se najdou i jiní, které to zaujme, 
ale logicky to nebude většina.

Nechci se nechat svazovat, ale obecně je zde je-
den spojující prvek, který se většinou v mých příbě-
zích vyskytuje. A to je nějaký prvek fantastický. Nevím, 
jestli mi přijde normální svět tak nudný, ale fantastické 
prvky mi v příbězích prostě sedí. Může to být něco 
naprosto banálního, něco, co se najednou objeví, ale 
ve většině mé tvorby něco takového je. Poslední do-
bou jsem ale zjistil, že ani to není pravidlo a zajímá 
mě i něco, co se může stát, je to reálné, ale většinou 
dostatečně drsné, násilné, psychologické, zábav-
né nebo jiným způsobem zajímavé. Literatura sama 
o sobě nemá hranice, takže pokud mě zrovna baví 
tohle, proč to nezkusit, i když sem to ještě nepsal?

Je to pár týdnů, co ti vyšel tvůj první román 
Mrtví kráčí po  zemi. Mohl bys ve zkratce nastínit 
celou jeho historii, i s jejími mrtvými a nikam ne-
vedoucími rameny, jsou-li nějaké?

Nechci tvrdit, že to bylo martyrium, to určitě ne, 
protože nakonec jsem knihu vydal, což se jiným au-
torům se zajímavým románem nemusí povést, ale 
rozhodně byly momenty, kdy jsem si myslel, že kni-
ha ani nevyjde. Tak ale trochu té historie. Román 
byl hotový za necelý měsíc. Začal jsem ho psát 30. 
prosince 2010 a dokončil 21. ledna 2011. Když jde 
něco dobře, tak to jde samo. Jenže pak nadešla ta 
nejhorší fáze – korektury. Ty mi trvaly skoro rok, až 
pak jsem byl ochoten to nabídnout nakladatelstvím. 
Rukopis šel asi do 28 nakladatelství, jestli se ozvala 
polovina, je to moc. Většina z těch, co odpověděli, 
mi napsala, že nemají o knihu zájem, protože mají 
plány na několik let dopředu, je špatná ekonomická 
situace, došlo ke zvýšení DPH, apod. Jediná pozitiv-
ní reakce, kdy jsem měl opravdu pocit, že to někdo 
četl, přišla s  tím, že knihu vydají, ale jen pokud si 
40 000 Kč zainvestuji sám.

Celkový nezájem o nového autora ze strany na-
kladatelství mě naprosto rozhodil. Ne proto, že by 
neměli zájem, ale proto, že to bylo tak masové. Jas-
ně, ono jim přijde strašně moc rukopisů, ale tak u ně-
kterých se dá na první pohled poznat, že ten člověk 
neumí psát. Někdy vás nezaujme synopse, apod., 
fajn, ale když jasně vidíte, že ta nakladatelství ab-
solutně nemají zájem ten rukopis číst, proč vlastně 
fungují? Ať si teda dají na stránky, že nemají zájem 
o  rukopisy neznámých autorů, že je stejně nevyda-
jí, pokud se neznají s  ředitelem. Nebo jeho dcerou. 
Nejvíce mě naštvalo, když se ani po půl roce a ně-
kolika urgencích neozve ani nakladatelství, které má 
vyloženě uvedeno, že se do dvou měsíců ozve. Ne-
přišel mi od něj jediný mail. V tu chvíli jsem věděl, že 
to nemá cenu a na nějakou dobu jsem román odložil.

V  roce 2013 jsem na Mrtvých pracoval znovu, 
protože jsem se na  popud jedné známé, která už 
něco vydala, rozhodl trochu upravit Kovbojův slov-
ník, který byl v původní verzi opravdu vulgární. V té 
době se více rozmáhal Kickstarter a objevovaly se 
první servery, které se crowdfundingu věnují i u nás. 
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Ty servery mi moc neseděly, 
až přišel Startovač, který se 
mi hodně zamlouval. A  tak 
jsem se rozhodl, že bych to 
mohl zkusit přes něj. Založil 
jsem kampaň a doufal jsem, 
že se za dva měsíce nasbírá 
40 000 Kč, za které bych kni-
hu vydal přesně v takové po-
době, jakou chci. Za dva mě-
síce se nasbíralo něco málo 
přes čtvrtinu ceny. Takže ani 
Startovač nevyšel.

Vložil jsem do knihy a  je-
jího vydání už tolik úsilí (i pe-
něz, protože už jsem měl 
od Terky Šedové hotovou ce-
lou obálku), že jsem se na-
konec rozhodl, že už ji pros-
tě vydám sám. Díky Honzovi 
Vojtíškovi jsem znovuobjevil 
tiskárnu/vydavatelství Nová 
forma, které mělo dobré ceny 
a které jsem kdysi zazdil, že to 
zkusím přes klasické naklada-
telství, že do toho nebudu vkládat vlastní peníze. Jen-
že to nešlo jinak. Když jsem se přesvědčil, že Honzo-
va kniha, kterou si u Nové formy vydal, vypadá dobře, 
tak jsem do toho šel. Kniha vyšla ve sto kusech, pro-
dává se na  stránkách http://www.stahuj-knihy.cz/ 
v tištěné podobě nad rámec těch 100 kusů a já jsem 
konečně spokojený, že tu svou vysněnou knihu mám.

S vydáním vlastním nákladem jsem také napros-
to spokojený, a  když je kniha venku, uvědomuji si, 
že bych to vlastně ani jinak nechtěl. Zaprvé, ta kni-
ha opravdu vypadá tak, jak jsem chtěl, takže já jsem 
spokojený, a pokud v ní někdo udělal chyby, budu to 
pořád jen já, nikdo jiný, kdo by to po mně třeba ješ-
tě upravoval. Nemusím se tak na nikoho zlobit, jedi-
ně na sebe. Navíc jsem si položil otázku: Co kdyby 
po mně vydavatelství, které by knihu přijalo, chtělo ně-
jaké úpravy v textu, že se jim nelíbí konec, že je to moc 
drsné, apod.? Já bych nechtěl knihu měnit. Já jsem 
ji napsal tak, jak jsem ji napsal proto, že jsem to tak 
chtěl, a protože to pro mě v téhle podobě má nějaký 
smysl a něco jsem do toho dal. Řekl jsem to, co jsem 
říct chtěl. Já nechci, aby to bylo dílo nějakého editora, 
který to změní, ale plně dílo moje. V tomhle je nesku-
tečná výhoda vlastního nákladu. Takže i další kniha, 
kterou vydám, bude fi nancována z mých peněz, bude 
opět v omezeném menším nákladu, ale čtenáři budou 
mít možnost získat knihu podepsanou, s věnováním, 
za dobrou cenu anebo se se mnou případně i při pře-
dání setkat, protože se snažím a budu snažit jezdit 
na nějaké akce, kde si ji budou zájemci moct koupit.

Pro vydání románu ses pokoušel využít i Star-
tovač, ale neuspěl jsi. Čím myslíš, že to bylo 

způsobeno? Je podobný 
postup vhodným výcho-
diskem pro, řekněme, pu-
blikačně začínajícího, ne 
zrovna všeobecně známého 
autora?

Tak v první řadě jsem na-
střelil částku, která se mi dnes 
zdá nemožná. 40 000 Kč bylo 
prostě moc, možná i proto, že 
lidé nemají o knihy obecně ta-
kový zájem, lidé mě pořádně 
neznají a  já pořádně netušil, 
jak je taková kampaň náročná. 
Docela jsem sledoval Kick-
starter a pár projektů na něm 
podpořil. Jenže tam je to 
o něčem jiném. To je obrovská 
komunita, kde je aspoň něja-
ká malá šance, že si vás najde 
někdo, kdo vás nezná, prostě 
jen náhodou, že ho zaujmete. 
U nás je komunita oproti tomu 
minimální, Startovač je pořád 
novinka, a pokud nemáte dost 

známých, nepřesvědčíte je, aby investovali, a  ještě 
před tím jim nevysvětlíte, jak vlastně taková kampaň 
funguje, neuspějete. Já jsem neuspěl, protože jsem si 
myslel, že to půjde samo. Jenže snad 90 % takového 
úspěchu je propagace, kterou jsem ošklivě podcenil. 
Zjistil jsem, že lidé Startovač neznají a nechápou prin-
cip, navíc některé propagační kanály (Facebook, Goo-
gle AdWords, apod.) prostě nefungují.

Osobně si ale pořád myslím, že tohle je možnost 
pro začínající autory, jak se vydat, jak se prezento-
vat, jak se dostat do povědomí. Jen je potřeba, aby 
se do povědomí nejprve dostal crowdfunding a  lidé 
si na něj zvykli. Chce to ale hodně úsilí a hodně trpě-
livosti. Těch lidí je pořád strašně málo, a pokud ne-
přesvědčíte ty známé, stejně knihu neprodáte. Vydat 
knihu vlastním nákladem je strašně složité, proto-
že ji musíte nejen umět napsat a zaplatit, ale musíte 
ji umět i propagovat. To se ještě učím, protože ani 
na VŠ s  ekonomický zaměřením, kterou mám, vás 
tohle nenaučí. Alespoň ne v případě, pokud jste au-
tor, který má hodně omezené fi nanční možnosti. Tak-
že pro začínající autory ano, ale nelze čekat zázraky.

Jaké jsou ohlasy na  román? Ať už recenzní 
nebo kamarádské? Jak to vypadá s prodejností?

Ohlasy jsou celkem pozitivní. Jak od  známých, 
tak i od recenzentů. Mám za sebou dvě recenze, kte-
ré jsou až překvapivě pozitivní, protože jsem tak ně-
jak čekal, že si na knihu někdo něco vyštrachá. Snad 
taková autorská paranoia. U  známých už je trochu 
problém, protože tam se kniha dostala i  k  lidem, 
kteří by tohle normálně nečetli a  je na  nich vidět, 
že se snaží na knize najít něco pozitivního, i když je 
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vyloženě nebavila, protože to je prostě něco, co ne-
mají rádi. Ale jsem rád, že byli aspoň tak hodní a kni-
hu si koupili. Trochu mě mrzí, že ty reakce na knihu 
musím z některých doslova dolovat, že ji třeba ani 
nečtou, ale tak nemůžu čekat, že mi každý bude nad-
šeně psát a aplaudovat mi.

S  prodejností se to má celkem dobře. Zhruba 
40 kusů je prodaných, s  tím, že sem za ně skuteč-
ně získal plnou cenu. Pár kusů jsem rozdal, pár jich 
ještě rozdám, protože máme soutěž na Horor Webu, 
kde bych chtěl dát knihu jako jednu z cen, možná 
se objeví ještě jinde jako cena, uvidíme. Vrátilo se 
mi zatím zhruba 50 % nákladů, což beru také jako 
úspěch. Jen doufám, že si mě lidé nezaškatulkují 
jako toho, kdo píše jen o zombie, protože to rozhod-
ně dělat nechci. Zombie příběhy mám ještě připrave-
né, některé napsané, ale to je do budoucnosti. Další 
kniha o zombie určitě nebude. Ty pozitivní reakce – 
a opravdu jsou většinově spíše kladné – mě motivují 
k  tomu, abych dál vydával, protože to nebyl až tak 
špatný nápad.

Existuje už teď něco, co bys na té knize, ať už 
obsahu nebo formě, změnil?

Na  to mám jednoduchou odpověď. Ne. Ten ro-
mán je tak napsaný proto, že jsem ho tak napsat 
chtěl. Jsou tam chyby, určitě, divil bych se, kdyby 
ne, ale je pravda, že mě na nějaké výrazné nikdo ne-
upozornil. Já když píšu, tak je pro mě rozhodující ta 
cesta. Pokud mě psaní baví, tak jsem šťastný. Jsem 
skoro smutný, když je dopsáno. Většinou si musím 
dát pár dní oraz, než začnu psát něco nového, proto-
že na mě padne taková zvláštní nostalgie. Po dopsá-
ní delšího příběhu je pauza 
většinou silnější a vydrží déle. 
Z  tohoto důvodu jsem spo-
kojený s tím, jak jsem román 
napsal. Já jsem ho tak napsat 
chtěl. Strávil jsem dost času 
korekturami, abych si ho vy-
piplal, a tak nechci nic měnit. 
Moc nechápu ty autory, kteří 
se vracejí po  letech ke svým 
dílům a přepisují je. Je to je-
jich věc, ale já se raději sou-
středím na další věci. To, co je 
hotové, je hotové. Jsem s vý-
sledkem spokojený. A čtená-
řům se bude líbit, nebo ne. 
Tak už to prostě je.

Hlavní hrdina tvého ro-
mánu hledá Stephena Kin-
ga. Proč zrovna jeho? Tobě 
samotnému pravidelně vy-
chází povídky v  sérii Anto-
logií českého hororu, jejímž 
mottem je hledání českých 

Kingů. Jak se díváš na úroveň této antologie a co 
si myslíš o tom mottu? Je opravdu důležité hledat 
zrovna české Kingy?

Tak nejprve k tomu, proč Kinga. King je autorem, 
díky kterému jsem se dostal k psaní. V pubertě a pak 
ještě později, jsem od něj přečetl všechno, co u nás 
vyšlo. Většinou jsem měl všechno z veřejné knihov-
ny, ale dnes už mám ty knihy doma. Je to autor, který 
mi ukázal, jak je zajímavé psát, jak rozsáhlé a krásné 
příběhy mohou vzniknout. Je to taková moje pocta 
tomuto autorovi, kterému jsem vděčný za  to, že mi 
ukázal fantastické světy a jejich krásu. A samozřejmě 
krásu horroru, i když není jen horrorovým autorem. 
Stal se osobou, která mě provázela, a nějak se jí ne-
mohu zbavit, i když už nečtu každou jeho novinku, 
která u nás vyjde. Dostal jsem se postupně i k jiným 
autorům, i k těm, kteří s fantastikou nemají nic spo-
lečného. Kovboj tak nemohl ani hledat nikoho jiného.

King dál zůstává na piedestalu těch, které uzná-
vám jako velké tvůrce. Proto jsem rád, že tu je pro-
jekt „100 českých Kingů“. Nemyslím si, že je potřeba 
hledat sto Kingů, ale myslím si, že je potřeba hledat 
české horrorové autory. A za každého, kterého tenhle 
projekt přivede mezi publikující tvůrce, ať už v anto-
logii, na internetu či ve vlastní knize, můžeme být jen 
rádi. Český horror potřebuje utvářet, možná dokonce 
vytvořit a  tohle je zajímavý projekt, který je určitým 
sítem, jež může ukázat, že zde autoři jsou, ale také, 
že zde je zájem o tento žánr. Právě díky téhle antolo-
gii jsem objevil některé zajímavé autory, které rád čtu 
a na jejichž povídky se pokaždé těším. Díky tomu pro 
mě tenhle projekt má obrovský smysl. Motto už je 
pak jen taková věta, která moc hezky zní.

Kromě toho je onen 
hlavní hrdina také Kovbo-
jem, westernovou postavou 
jak vyšitou. Máš rád wes-
terny? John Wayne nebo 
Charles Bronson? Clint 
Eastwood nebo Lex Barker?

John Wayne. Clint 
Eastwood. Bez rozmýšlení. 
Ale popravdě, je málo wes-
ternových fi lmů, které by se 
mi opravdu líbily. Westerny 
Sergia Leoneho však rozhod-
ně patří mezi ty, co můžu. Ty 
krásné dlouhé záběry, ikonic-
ké postavy. Myslím, že v Kov-
bojovi je něco z Eastwooda, 
ale je v něm i něco z Kingo-
va Pistolníka, no a nakonec je 
v něm i něco ze mě. Ty hláš-
ky, to budu asi já. Když jsem 
ve  společnosti a  ty lidi mi 
sednou, snažím se být pořád 
vtipný… Ani Eastwoodovy 
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postavy, ani Kingův Pistolník v sobě ten humor ne-
mají. Většinou.

Na westernu se mi líbí ta atmosféra, to prostředí. 
Zasadit do westernového prostředí zombie, mi přišlo 
prostě zajímavé. Mám napsaný ještě jeden román, 
který je výrazně delší a  který už je skutečně wes-
ternem z doby Divokého západu. To prostředí mě fas-
cinuje a myslím, že je tam pořád místo pro zajímavé 
příběhy. Jen to vzít trochu originálně a zajímavě. Jinak 
já jsem westerny jako dítě moc rád neměl, dostávám 
se k nim a k jejich poetice až v poslední době.

Jsi jedním z  hlavních motorů stránek horor-
-web.cz. Jak dlouho ty stránky fungují? Proč do-
šlo k přejmenování ze starého Necro-web? Kolik 
lidí, kromě tebe, se na jejich chodu podílí? Dá se 
v podstatě v  jednom člověku udržet tempo, aby 
stránky byly pravidelně aktualizovány a neztratily 
na kvalitě? Co všechno je náplní  stránek? Letos 
proběhne už třetí kolo povídkové soutěže Horro-
rová soutěž Necronomiconu, jaký je zájem?

Stránky fungují, mám ten pocit, od  roku 2006, 
ale byly tam strašné pauzy. V  takové podobě, jaká 
je dnes, funguje Horor Web od roku 2011, kdy jsme 
2. ledna zveřejnili první článek. Od té doby jede ne-
přetržitě. Postupně se navyšoval počet článků, kdy 
v současné době je to osm článků týdně, které píši 
já, plus sem tam ještě nějaký další článek od  jiných 
autorů. Teď máme aktivní dvě autorky, ale jen jedna 
přispívá pravidelněji.

Míša – ta pravidelněji přispívající autorka – je 
skvělá recenzentka videoher. Za to jsem rád, protože 
web je tak mnohem pestřejší. Vzhledem k tomu, že já 
jsem hlavní autor článků a moje doména jsou fi lmy, 
jsou zde převážně fi lmové recenze. Sem tam přispěji 
recenzí na nějakou knihu a díky naší soutěži je možné 
zveřejňovat i tvorbu. Necronomicon měl být původně 
pestřejší, ale to se prostě nedalo. To by chtělo mno-
hem více lidí, ale za celou dobu se nám nepodaři-
lo naverbovat nikoho, kdo by se udržel příliš dlouho. 
Ale snažíme se, aby zde byly pravidelné aktualizace, 
výběr z různých fi lmů, různých žánrů a každý čtenář 
sem tam mohl narazit na něco, co ho zaujme, ať už je 
to snímek známější nebo zapadlejší.

Člověkem, bez kterého by web nemohl nikdy 
fungovat, je pak můj bratr Roman, který se stará 
o design, o to, že všechno funguje, jak má, o reklamu 
a prostě všechno, co nesouvisí se samotným psaním 
článků. To on nakonec přistoupil k  té zásadní změ-
ně z Necronomiconu na Horor Web. Důvod je spo-
jený s tím, že je jméno Horor Web mnohem zajíma-
vější z hlediska vyhledávání, ale i pro zapamatování. 
A měl pravdu. Horor Web nachází více lidí, poslední 
dobou se i zvyšuje aktivita, která je ale i  tak bohu-
žel slabá. Takže podobný web se dá udržet dlouho-
době s tím, že více méně jeden člověk píše více jak 
90 % článků, ale ne z hlediska funkčnosti. To bych 
nedal. Pokud se týká kvality, asi je na čtenářích, aby 

rozhodli. Nemyslím si, že by kvalita výrazně upadala, 
ale je fakt, že nemůžu každému fi lmu věnovat tolik 
času a prostoru, kolik by si někdy zasloužil. Logicky 
to ale znamená, že tak hodinu až dvě denně musím 
Horor Webu věnovat.

Co se týká naší literární soutěže, tak zájem je. 
V prvních dvou ročnících (hlavně ve druhém) mě až 
překvapilo, jak moc velký ten zájem byl. V prvním to 
bylo 24 soutěžících, ale ve druhém už 52, což bylo 
úžasné. Kvalita je někdy tristní, ale to je prostě tím, 
že to lidi zkoušejí, když vidí možnost vyhrát peníze. 
Já si myslím, že ty jsou dobrou motivací, co do kvan-
tity. Ale objeví se i kvalitní díla, která mě velmi potěší. 
V současnosti je zájem celkem dobrý, ale většina po-
vídek přichází až poslední měsíc, takže nával teprve 
čekáme. Loni touhle dobou jsem měl více povídek, 
ale o nezájem se nebojím. Spíše jsem zvědavý, jak 
se lidé dokážou poprat s tím tématem, protože z loň-
ského pojetí tématu jsem obecně nadšený nebyl.

Takřka denní aktualizaci má i blog fi lmovy-de-
nik.cz, na který pravidelně přispíváš i pěti minire-
cenzemi denně… Nebojíš se, že ti dojde šťáva? }Ž 
se těmi 2-3 zhlédnutými fi lmy denně přehltíš?

Ani se nebojím, protože někdy prostě přehlcený 
jsem a ty fi lmy se stávají jen kulisou. Je to takové od-
reagování, ale někdy je přestávám vnímat, když vi-
dím, že za nic nestojí. Vybírám si všechno možné, 
a  tak je celkem snadné narazit na něco, co nestojí 
za nic. Dřív jsem hodně poslouchal hudbu, ale to už 
nedělám. Filmy ji nahradily a já chci vnímat ty vjemy, 
co v nich jsou. Jednou jsem se díval na fi lm a  tam 
byla krátká závěrečná scéna, kde přistával vrtulník 
s podezřelým. Jen z  téhle jedné scény mě napadlo 
něco, z čeho se nakonec ukázala zápletka pro nový 
román. Je to naprosto něco jiného, než o  čem byl 
fi lm, ale vyrostlo to právě z té jedné scény. Filmy jsou 
tak velkou inspirací. Mimochodem, ta scéna je z fi l-
mu Zmrzlá zem s Nicolasem Cagem. Když se na tu 
fi nální scénu podíváte, nejspíš vám nepřijde nějaká 
zvláštní, ale mě při ní prostě napadl jeden příběh.

Co přesně najdeme v  tvých „Zápiscích kapi-
tána?“

To, co většina lidí nebude číst. Jsou to takové 
moje týdenní informace o tom, co jsem psal, na čem 
pracuji, co publikuji, co chystám, co mě inspirova-
lo, apod. Pokud někoho zajímá moje kniha, zaujala 
ho nějaká moje povídka, tak tady se dozví novinky 
o tom, co chystám a třeba i něco o tom, jak jednotli-
vá díla vznikala. Snažím se prostě trochu ukázat, jak 
se tvoří. Primárně to jsou ale opravdu aktuality z mojí 
tvorby. A samozřejmě jsou v každém článku odkazy 
na  recenze a další články, které jsem během týdne 
publikoval. Je toho opravdu celkem dost.

Aby toho nebylo málo, spravuješ i  comics-
-blog.cz, řekneš něco o  těch stránkách? O  tvém 
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vztahu ke  komiksům, ob-
zvláště těm horrorovým? 
O  tvých komiksových scé-
nářích? Diktuješ kreslířům 
striktně svoji vizi nebo jim 
necháváš vizuální svobodu?

Komiksy jsou úžasné mé-
dium, které dokáže spojit text 
a kresbu. Když jsem se ke ko-
miksům dostal, tak to bylo 
hlavně proto, že se mi strašně 
líbil Spider-Man a měl jsem rád 
mainstream, ale jakmile jsem 
se prokousal i  jinými kusy, 
mnohem více mě zajímá to, co 
všechno komiks dokáže. On je 
skutečně univerzální. Je mož-
né jej použít pro všechny žán-
ry, je možné jím vytvořit úchvatný životopis nebo do-
kument způsobem, jak by to kniha nedokázala. Tím 
neříkám, že je komiks lepší, ale je jiný, má jiné vý-
razové prostředky. Z téhle lásky ke komiksu a z ne-
schopnosti sám nějaký tvořit, protože kreslení prostě 
zabírá moc času, který už tak využívám maximálně, 
se zrodil Comics Blog. Navíc, když je člověk celkem 
známý a dobrý recenzent, už si ty komiksy ani nemu-
sí kupovat.

Co se týká komiksové tvorby vlastní, byly zde 
snahy, z těch snah něco vzešlo, ale bylo toho straš-
ně málo. Jediné skutečné publikování bylo v magazí-
nu Aargh!, konkrétně v devátém čísle, kde se poprvé 
objevil dvoustránkový komiks Rodinné foto. Nic, co 
by se dalo někde publikovat s vědomím toho, že je to 
dobře odvedená práce, už nemám. V hlavě a na po-
čítači mám rozsáhlý komiksový scénář, takový tem-
nější detektivní thriller z malého města, kde se dějí 
i  fantaskní věci – ano, inspirace Twin Peaks je cel-
kem jasná – jenže ten jsem zkoušel realizovat už ně-
kolikrát a nevyšlo to. Mám mnoho návrhů, skic, do-
konce i hotových stran, některé v angličtině, protože 
jsem kreslíře už pak hledal opravdu všude, ale neza-
dařilo se. Ono se není čemu divit, je to rozsáhlý pří-
běh a kdo by se s tím páral několik měsíců, když ani 
nemá jisté, že z toho něco bude a ono se mu to úsilí 
vyplatí? Ty kreslíře teď už chápu, ale byl jsem z toho 
hodně zklamaný. Což vedlo i k tomu, že už jsem ně-
jakou dobu žádný scénář nenapsal.

Při tvorbě komiksového scénáře jsem velmi strikt-
ní. Mám přesně rozpracovaná jednotlivá okna, a co se 
v nich bude dít. Mám i úhly, z  jakých se to má nahlí-
žet, kolik postav tam je, co přesně říkají. Já jsem v to-
mhle strašný pes. Mám vizi a chci, aby ji kreslíř reali-
zoval, což bude také problém některých spoluprací. 
Nevadí mi, když něco změní, ale musím vědět, že to 
je ku prospěchu věci. To, jaký styl pojme, to už je pak 
plně na něm, do toho mu nekecám. Například Rodin-
né foto právě kreslířovým stylem – byl jím Petr Hlaviz-
ňa a jak mi nedávno řekl, byl to jeho první a prozatím 

i  poslední komiks – dostalo 
naprosto nový náboj a  je díky 
tomu lepší. Do  stylu jsem mu 
nemluvil a  on z  toho kraťasu 
udělal něco mnohem víc. To-
hle beru jako spolupráci, která 
funguje, ale je mi jasné, že pro 
kreslíře to bude někdy problém. 
No, kdyby tohle nějaký submi-
sivní četl, mám v šuplíku scénář 
na zhruba 240 stran…

Co všechno skrývá Kapi-
tánův šuplík? Co od tebe mů-
žeme očekávat v nejbližších 
dnech, týdnech, měsících?

Je toho strašně moc, co 
bych chtěl napsat a  realizo-

vat, jenže jak pořád píšu, tak pak těžko hledám čas 
na korektury, což je docela problém, protože bez ko-
rektur prostě nemůžu nic vydat. Jako druhou knihu 
bych chtěl vydat román Nikdy se nepřestala usmí-
vat, což je thriller s fantaskním prvkem, který vychází 
z  fascinace sériovými vrahy. Asi by se to dalo shr-
nout jako brutální rozjímání o  trestu a smrti. V sou-
časné době asi nejvíce času věnuji povídkám, kte-
ré by dohromady měly tvořit seriál Agentura, což je 
sci-fi  příběh o paranormálních vyšetřovatelích, kte-
rý bych strašně rád viděl jako mangu, ale musím se 
spokojit s holým textem. Zároveň je to takový trochu 
akční cestopis, protože se díky němu snažím pozná-
vat i  různá místa na  světě, většinou ta, která jsem 
skutečně navštívil, aby to bylo pěkně věrohodné.

Ještě bych chtěl někdy zkusit Startovač, ale ne-
vím kdy. Rozhodně jsem mu nedal sbohem a  téhle 
formě docela věřím. Crowdfundingem bych pak do-
cela rád zkusil vydat svou první sbírku povídek. Je to 
pětice povídek, které jsem nazval Temné romance. 
Romance obecně nemám rád, protože jsou prostě 
moc jednoduché. Já jsem se jim pokusil dát něco na-
víc což ten název, myslím si, docela dobře vystihuje.

V šuplíku je toho pak ještě hodně, protože mám 
rád delší příběhy a povídky jsou na mě moc rych-
lé. Mám několik dopsaných románů, které by potře-
bovaly korektury. Pak by se teoreticky daly vydat. 
V poslední době si ale stále více pohrávám s myš-
lenkou se zase vrátit k zombie a napsat něco, co by 
mohlo, ale nemuselo mít nějakou spojitost s Kovbo-
jem a světem románu Mrtví kráčí po zemi. V hlavě 
je příběh vymyšlený, tak se s ním snad někdy poperu 
a napíšu ho. Potřeboval bych ale víc času, víc rukou 
a víc psychické síly, protože psát celý den je někdy 
snad namáhavější než manuálně pracovat. Určitě 
o mně ale dále uslyšíte, ať už třeba tady v Howardovi 
nebo v magazínu Lemurie, no a případně se pokusím 
znovu objevit v Antologii českého hororu.

Děkujeme za rozhovor.
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Měl jsem tu čest s částí povídkové tvorby Mar-
tina Štefka, znám anabázi pokusů o  vydání tohoto 
románu. Nutno podotknout, že jsem se kombinace 
názvu a anotace románu o postapokalyptickém kov-
boji hledajícím Stephena Kinga bál. Hrozně moc bál.

Vydavatel: Nová Forma, 2014
Počet stran: 166

Roy Gruber je moderní Kovboj, putující zpustoše-
nými Spojenými státy obývanými převážně hladovými 
zombíky. Je plánovaně sám, protože je to bezpečněj-
ší, do kulaté tisícové desítky sejmutých zombíků mu 
chybí již jen pár kousků a má svůj cíl. Neboť v posta-
pokalyptickém světě je třeba nějaký mít. Ať už jím je 
cokoliv. Třeba návštěva Stephena Kinga. Jenže v Bos-
tonu narazí na skupinku lehkovážné omladiny, setkání 
se nevyvrbí zrovna šťastně a Kovboji zůstane na krku 
mladičká Em. Z čehož není zrovna moc nadšený, ob-
zvláště proto, že se na ní na  čas stane závislý. Jen-
že cesta je daleká, zombíci hladoví a všudypřítomní, 
po ulicích Bostonu se najednou pohybuje cosi monst-
rózního natolik, že i zombie před tím prchají a ani ti nor-
mální lidé nepatří zrovna ke kladným postavám.

Jak již bylo řečeno, vidina dalšího příběhu ze 
země zamořené potulujícími se zombie, navíc ještě 
popkulturně okořeněného hlavním hrdinou stylizu-
jícím se do kovboje, hledajícího nejznámější horro-
rovou osobnost, mi rozblikala varovnou červenou 
kontrolku. A  ano, ať už na  následujících řádcích 
budu Štefkův román označovat za jakýkoliv, rozhod-
ně, po obsahové stránce, není nějak zvlášť originál-
ní. Prakticky vše zásadní a hlavní, co se v  románu 
děje, ať už jde o pozadí a ukotvení zápletky a příbě-
hu, nebo zápletku a příběh samotný, si lze v různých 
formách vybavit z jiných příběhů nebo lehce domys-
let a očekávat.

Jenže vezmeme-li v potaz existující poučku, že 
vše již bylo řečené a zaměříme-li se na ostatní as-
pekty románu, lehce necháme myšlenku považo-
vat předchozí odstavec za něco negativního daleko 
v prachu za našimi zády. Myslím si, že i samotnému 
autorovi bylo jasné, že obsahově nepíše nic převrat-
ného, a snad to mu umožnilo vybičovat se ohledně 
formy. Protože máte-li něco „všedního“, co samo 

o sobě neohromí, musíte umět ohromit tím, jak to po-
dáte. A tohle je Štefkovo eso přímo do mého teniso-
vého pole. Již první kapitola totiž tu blikající kontrol-
ku nejen zhasla, ale patou kovbojské boty zadupala 
do prachu.

Může se stát, že na styl a jazyk hrdiny vypravěče 
se bude déle zvykat, nakonec ale strhne a zaujme. 
Román samotný, jak ukáže již první kapitola, která 
by stejně dobře mohla být samostatnou povídkou, se 
nehrne bezhlavě kupředu, plyne spíše pozvolna, epi-
zodicky, kapitolu za kapitolou. Každá z nich je svým 
způsobem uzavřenějším příběhem, epizodou, povíd-
kou ze života hlavních hrdinů. Podstata příběhu ne-
spočívá v  jeho závěru a pointa se jeví nedůležitou. 
Důležitý je totiž příběh samotný, aktuální tady a teď. 
Což je asi největší sílou románu a Štefkovy vypra-
věčské schopnosti. Příběh netlačí k nějaké vzdálené 
metě, zalézá dovnitř a nutí prožívat právě čtenou rea-
litu a skutečnost. Přesto natěší na věci příští (v mém 
případě hned ve dvou oblastech). Štefko prostě ví, 
jak nakládat se slovy, větami a  jejich významy tak, 
aby dosáhl svého. Vybarvuje popisy jak prostoru, tak 
situací i charakterů. Akce, střety, atmosféra, napětí, 
romantika, mrazení, humor. Nic z  toho výrazně ne-
drhne ani nevyčuhuje, vše plyne souměrně a přelévá 
se jedno do druhého. Změněn ve stavbaře s bujarou 
představivostí, autor slova používá jako cihly. Cihla 
sama o sobě není nic moc, je to jen tvrdá vytvaro-
vaná hrouda čehosi červeného. Těžká, drsná, nepří-
jemná na omak. Ale jaké krásné a strhující budovy se 
z nich dají postavit, když to člověk umí. A pod údery 
Štefkových kláves čtenář lehce zapomene na vlastně 
trošku zavádějící anotaci a  falešné představy, které 
v něm vyvolala.

Kovboj je klasickým „americkým“ hrdinou. Není 
tím, kým se zdá být. Tím, kým se jeví, tím kým se 
snaží být. Přesto má dobrý úsudek, dostatečnou zá-
sobu ironických poznámek a metaforických hlášek, 
kterých je na celý román možná až příliš. Ne, že by 
nebyly humorné, trefné a  tu a  tam odzbrojující, ale 
možná si jich autor mohl pár schovat pro svou příští 
tvorbu a nevystřílet si svůj hláškový kolt hned v prv-
ním baru.

Že se v románu, jehož děj se odehrává na úze-
mí Spojených států a  jeho hlavním hrdinou a  vy-
pravěčem je typický Američan, setkám s klasickým 

Martin Štefko

Mrtví kráčí po zemi
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metrickým systémem a ne palci, stopami, yardy a mí-
lemi, které bych očekával, bych nepovažoval za něja-
ký zvlášť negativní faktor, ubírající na kvalitách, jako 
spíše za zajímavé a překvapivé opomenutí…

Stejně tak bych nechtěl za nějaké výrazné nega-
tivum označit pocit nadbytečnosti poslední kapitoly. 
Ta sama o sobě není obsahově ani formálně špatná 
(vlastně je jaksi nutná, což ale taky není zrovna argu-
ment k dobru), ale předposlední kapitola končí tak 
skvěle, že mi ta poslední kapitola trošku zkazila do-
jem, který ve mně předposlední kapitola vyvolala. Tak 
nádherný závěr celého toho příběhu by to byl, tolik 
krásných dojmů by to zanechalo… 

Závěrem tedy jen několik subjektivních závěrů. 
Mrtví kráčí po zemi mě mile překvapili, s důrazem 
na slovo překvapili. Je to dobré čtení, při němž jsem 
se ani na okamžik nenudil. Štefko mě táhl na nud-
li celých 160 stran, zabalených v poutavé, výstižné, 
barevně příjemně laděné a oku lahodící ilustrované 
obálce. Zdá se, že Štefkovi románová forma sedí 
lépe než povídková. Ale hlavně, Štefkovi zombie ne-
mluví, nemyslí a NEUTÍKAJÍ. A za to mu patří mé ne-
skonalé díky.

Honza Vojtíšek
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„Proč tohle vlastně děláš?“ kroutil Manny hlavou.
„Proč?“ odfrkl si Reggie, který nastavoval re-

fl ektor na správný úhel a intenzitu. Možná by ho měl 
postavit ještě trochu dál. Světla se mu zdálo pořád 
moc, ale co. Neměl celou noc na  to, aby se s  tím 
patlal. Sfoukne to rychle. Tohle není místo, kde by se 
mělo v noci a potají cokoli fotit.

„Já ti řeknu proč. Protože tahle varianta má hned 
několik výhod. Zaprvé, máš umělý světlo, takže si 
nemusíš dělat hlavu z toho, jestli se ti nepřiřítěj mra-
ky. Zadruhé, modelka je ve skvělý scenérii, která má 
toho správnýho ducha. Zatřetí, tahle koza se ti ani 

nepohne. No a začtvrté, s jídlem roste chuť.“
„S  jídlem roste chuť?“ nechápal Manny, který 

nad Reggiem postával a sledoval každý jeho pečli-
vý pohyb, z něhož bylo poznat, že to nedělá poprvé.

„Jojo, s jídlem roste chuť.“ Reggie svou odpověď 
nerozváděl. Díval se na modelku skrz objektiv své-
ho moderního fotoaparátu, který trůnil na stativu jako 
čáp, jenž se dívá jen do jednoho místa, protože ví, že 
právě tam je dobře rostlá žába.

„Jak jako? To nechápu.“
„To říkal můj táta. Když má člověk něco, chce 

toho víc.“

Fotograf
Martin Štefko
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„A jak to s tímhle jako souvisí?“
„To je jednoduchý. Když fotíš a jde ti to, jako mně 

třeba, tak si uvědomuješ, že dělat jedno a  to samý 
je nuda. Chceš něco víc, protože víš, že ti to něco 
víc přinese. Chceš výzvu, chceš se pustit do něčeho 
novýho. A tak zacházíš pořád dál a dál. Až nakonec 
skončíš třeba tady. S jídlem se zvětšuje hlad. Čím víc 
možností máš, tím víc toho chceš zkusit. Možná pro-
to se táta uchlastal k smrti, protože čím víc pil, tím víc 
pít chtěl. Anebo umřel proto, že mu máma dala něco 
do pití? Kdo ví.“

„Si děláš srandu, ne?“
„Tu si dělám často, ale v tomhle případě nevím.“ 

Reggie odpovídal, jako kdyby svého kolegu ani ne-
vnímal. „Já si pořád myslím, že ho máma otrávila, ale 
nikdo jí to nedokázal.“

„Vy jste teda povedená rodina.“
„To mi povídej. Hele, je to nastavený. Chceš si to 

zkusit?“
„Ne, vole, neblbni, já jsem se přišel dívat.“
„Jak chceš,“ pokrčil Reggie rameny. „Já myslel, 

že se taky necháš vyfotit.“
Cvakla spoušť a první fotka byla na světě.
„No jo, na nějaký fotce, ale ty vole, to budu mu-

set nejdřív trochu rozdejchat. Jsme právě vytáhli mrt-
volu. To je fakt normální, že nechávají rakve takhle… 
jako nezasypaný?“

„Celkem normální to je, když za to hrobníkovi za-
platíš.“

Manny se vyděsil. „Cože? On někdo ví o tom, že 
tu… něco děláme?“

Cvak.
„Tak pochybuju, že ví, co tu děláme, ale co si my-

slíš? Kdyby sem někdo přišel, asi bys z  toho nebyl 
odvařenej. Navíc pochybuju, že by se ti chtělo mrt-
volu vykopávat, co?“

Cvak,
„No jo, ale ty vole, tohle může bejt průser.“
„Teď tohle budeš řešit? Já nevím, kdo se mnou 

chtěl jít.“
Cvak.
„Tak ale víš co, tohle není prdel. Vždyť tu fotíme 

mrtvou holku. Se na ni podívej, je úplně mrtvá. Je 
bledá. To je jasný.“

Cvak.
„Buď rád, že je mrtvá jenom chvíli, protože jinak 

by to byl, kámo, hodně jinej pohled.“ Reggie uvolnil 
fotoaparát, aby udělal několik fotografi í z jiných úhlů.

„To mi chceš jako říct…“
„Co?“
Cvak.
„To jako fotíš… jako hodně mrtvý taky?“
„Zas tak mrtvý ne, ale trochu nahnilý, to jo.“
„Ty vole, ty seš fakt hustej magor.“
Cvak.
„Já to vím už dávno. Chceš se teda s ní vyfo-

tit? Na památku. Nebo na  to kašleš?“ Reggie po-
stával s foťákem u pasu, jako kdyby byl westernový 

pistolník, snad střelec dnešní doby, který by tím foťá-
kem mohl i zabíjet. Na hřbitově, mezi náhrobky, se 
vyjímal nepatřičně, ale jemu samotnému celková at-
mosféra připadala nádherně okouzlující. Hodná za-
chycení na fotografi i.

„Ty vole, já nevím.“
„Tak se rozmysli. Celou noc tu nebudem. Musíme 

ji položit zpátky a zmiznout.“
Manny ještě chvíli váhal. Oči mu těkaly z Reggie-

ho na mrtvou dívku, která nehybně ležela v otevřené 
rakvi, potom se zahleděl kamsi do  tmy, i když tam 
díky refl ektoru nemohl pořádně nic vidět. Snad dou-
fal, že se někdo objeví a oni budou muset utíkat. Ni-
kdo se neukázal, a tak Manny několikrát dupnul. Po-
třeboval se pohybem přesvědčit. Nakonec vyhrkl: „Ty 
vole, tak jo, ale je to kurva divný.“

„Jo, já vím, proto jsi sem šel.“
Reggie počkal, až se Manny usadí. Nevěděl, jak 

by měl pózovat. Nakonec si vybral místo za  rakví, 
aby se nějak mrtvoly přímo nedotknul, nebo se nevy-
stavil těsné blízkosti.

„A je to bezpečný?“
Reggie unaveně svěsil hlavu i rameny. „Co to je 

sakra za otázku? Co by na tom nemělo bejt bezpeč-
nýho?“

„Tak vole, já nevím, je to mrtvola, ne? Co když…“
„Co? Obživne?“
„Tohle není žádná prdel. V televizi to máš pořád.“
„Jeden úspěšnej seriál o zombie a lidi z toho úpl-

ně zblbnou,“ kroutil Reggie hlavou.
„Ještě řekni, že ty na to nevěříš.“
„Nevěřím. Proč bych na to měl věřit?“
„Tak fotíš mrtvoly. To je dost divný.“
„Ale to nemá žádnou… to je jedno. Seš připra-

venej?“
„Jo, asi jo.“
„Ty vole, taky furt to tvoje asi. Budu fotit, oukej?“
„Jo, jo, oukej. Prostě běž do toho.“
„Skvělý.“ Reggie si připravil fotoaparát, zkontro-

loval světlo, trochu ještě pohnul refl ektorem, ale když 
se pustil do focení, Manny vyskočil.

„Co zas sakra děláš?!“ vyjel na něj Reggie nevrle, 
protože už skoro mačkal spoušť. Ten záběr se mu za-
mlouval. Ne, mnohem víc. V tom záběru bylo něco… 
něco speciálního. Něco, co možná hledal. Záběr, pro 
který tohle celé podstupoval. Dokonalý záběr… Bylo 
to polohou těla? Bledostí kůže? Nasvícením? Něco ho 
upoutalo, ale neodkázal určit, co přesně to je. Že by 
zlatý řez? Něco tak dokonalého, že to člověku okamži-
tě padne do oka, ale on nedokáže určit, co to přesně 
je, protože nemá potřebné schopnosti? Ve smrti bylo 
něco nádherného a on byl jen okamžik od toho, aby to 
objevil. Jen chvilinku od toho, aby všechno, co dopo-
sud dělal, dávalo smysl. Skutečný smysl, ne jen před-
stíraný cíl, za kterým se musí dát, protože to takhle má 
být. Snad její zavřené oči? Její nehybnost? Všechno 
dohromady? Dokonalost v jediném momentu? V jedi-
ném momentu, který Manny ještě rychleji zkazil.
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„Ty vole, ona se pohnula.“
„Co to meleš, ty pako. Jak se asi mohla po-

hnout?“
„Prostě se pohnula! Normálně se hejbla. Je vů-

bec, vole, mrtvá?“
„Jasně, že je mrtvá. To byly plyny.“
„Jak jako plyny?“
„Tak hnije, ne? To je jasný, že se v ní dělají plyny. 

Někdy vyjdou ven, tak to vypadá, že se pohnula, ale 
je to jen mrtvola.“

„To je hnusný.“
„Jo, to říkej, až jednou umřeš. Bude teda něco? 

Nebo máš nasráno?“
„Jo, vole. Foť, ať odsaď vypadneme.“
„Tak chvíli zůstaň v klidu.“
Reggie začal fotit, když se mrtvola posadila. Man-

ny s křikem přepadl. Po zemi se plazil pryč od rakve. 
„Ty vole! Ty vole! Ty vole!“ opakoval s hrůzou v očích. 
Reggie automaticky dál mačkal spoušť. Bledá dívka 
se vsedě ani nepohnula. Hlavu měla natočenou jed-
ním směrem, ale nevnímala nic.

„Co to kurva je, vole?!“ křičel Manny. „Co to kur-
va…“ Dívka se otočila po jeho hlase. Pohled se jí roz-
jasnil. Viděla ho. Cítila ho. Manny si to uvědomil. Začal 
křičet. Neohrabaně vylézala z rakve. Ječel ještě víc.

„Utíkej!“ zařval na  něj Reggie. „Utíkej. Jde 
po tobě!“ Dál fotil celou scénu.

Dívka se vydrápala z  rakve a zamířila si to rov-
nou za Mannym. Snažil se dostat na nohy. Podaři-
lo se. Byla téměř u něj. Udělal několik prvních nejis-
tých kroků. Ohlédl se přes rameno. Doslova mu šla 
po krku. Přidal. Rozeběhl se jako nikdy. Za chvíli zmi-
zel kdesi za náhrobky. Mimo hřbitov. Reggie běžel 
za nimi. Doběhl k nemrtvé dívce, která padla na kole-
na a tiše se smála do rukávu, aby ji Manny neslyšel.

„Viděls ho?“ doslova hýkala, když vedle ní Re-
ggie padl na kolena.

„Jo, to teda viděl. Dokonce to mám vyfocený.“
„On se snad… se snad pochcal,“ vypískla a mu-

sela se znovu utišovat.
„Počkej, jako fakt?“
„Jo fakt!“
„Doufám, že to na těch fotkách bude. Jak utíkal, 

nestihnul jsem nasadit blesk.“
„Určitě! Byl celej mokrej. Fakt skvělej nápad!“ Mi-

cca musela zmlknout, protože další slova by z ní vy-
cházela neartikulovaně.

„Jo, ani jsem nečekal, že to půjde tak dobře.“
„Ten byl posranej celou dobu.“
„To asi jo. Ty seš v pohodě? Není ti zima?“
„Ne, dobrý. To rozhodně stálo za to. Fakt, kde ty-

hle nápady bereš?“
„Jsem jen takovej magor.“
„To teda!“ Micca si tiskla posmrtný rubáš k tělu, 

očividně jí zima byla.
„Cítíš se ještě na nějaký focení?“ zeptal se Re-

ggie.
„Cože? Na jaký focení?“

„No… v  tý rakvi,“ řekl pomalu, protože si nebyl 
jistý, zda je jeho žádost vhodná.

„Co?“ zašklebila se nedůvěřivě, takže se jí roz-
košně nakrabatila kůže nad kořenem nosu. V umě-
lém osvětlení vypadal krásně, ale tenhle záběr ho ne-
zajímal. „Si mám lehnout zpátky?“

„Nemusíš. Jenom kdyby se ti chtělo.“
„Tobě se to líbí?“
„Tak líbí… Ta fotka bude vypadat dobře,“ snažil 

se hrát své úmysly na umění.
„Proč ne, ale nezabiješ mě, že ne?“ zasmála se, 

což na hřbitově najednou znělo přirozeně jako zdě-
šený výkřik na svatbě. Až teď si uvědomili, kde jsou. 
Micca zmlkla. Podívala se na rakev a pomalu k ní do-
šla. „Mám ti nějak zapózovat?“

„Akorát si lehni, zavři oči, jako bys spala. Já my-
slím, že z toho něco vyleze.“

„Dík,“ mrkla a poslechla. Ležela v  rakvi, zavře-
la oči, ruce natáhla podél těla. Vešla by se do  rak-
ve snad dvakrát, jak byla její truhla velká. Reggie se 
na mladou ženu díval, na její pózu, na její tělo, které 
bylo díky nalíčení skutečně mrtvolné, ale i když se 
Micce iluzi mrtvé krásy podařilo vystihnout, on věděl, 
že tohle už není to, co viděl prve. Tohle není ta doko-
nalost, po níž toužil. Několikrát zmáčkl spoušť, i když 
věděl, že s fotkami nebude spokojený.

Prohlížel si fotografi e na počítači. Neměl temnou 
komoru, nevěděl, ani jak vypadá vývojka a z  jakých 
sloučenin se skládá. Možná by si myslel, že je to do-
konce nějaký přístroj, který se používá, aby se z ne-
gativu dostala na  světlo světa fotografi e. Netoužil 
po tom, aby poznal, jak se klasická fotografi e vytváří. 
Ne v dnešní době. Měl v pokoji zhasnuto, zatažené 
žaluzie, aby jediné světlo, které osvětlovalo místnost, 
vycházelo z  jeho velkého monitoru. Ne proto, že by 
to bylo příjemné na oči, ale proto, že měl monitor na-
stavený přesně tak, že mohl dokonale rozeznávat 
barvy, detaily, mohl ocenit krásu odstínů, stejně jako 
fotografi i přizpůsobit spektru šedi a na velké obra-
zovce se tím nechat unášet.

Právě se díval na fotografi i Miccy.
Ležela v rakvi jako skutečně mrtvá. Na  fotogra-

fi i vypadala jako mrtvola ze starého ruského fi lmu. 
Tohle se mu nelíbilo. Špatné nasvícení? Ne, nejspíš 
prostě jenom špatný mejkap. Příště budou muset 
doladit i tohle. Jestli nějaké příště bude.

Pak se dostal k obrázku, který vyfotil těsně před 
tím, než na scénu přišel Manny.

Prohlížel si fotografi i. Nebylo na ní nic speciál-
ního. Na první pohled se nelišila od ostatních, které 
zatím projel. Čím déle se na ni díval, tím více mu však 
připadala jiná, zvláštní. Nechápal, proč na něj tak pů-
sobí, ale nedokázal od ní odtrhnout oči. Alespoň do-
kud nepřijde na to, co ho tak upoutalo. Snažil se najít 
nějaké divné barvy, nějaké divné rozložení objektů, 
ale nic se nezdálo nějak výjimečné, odlišné od toho, 
co očekával. A pak si toho všiml.
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Přes dívčino tělo ležel stín. Jako kdyby přes ni 
zalehl, aby si odpočinul. Na stínu by nebylo nic tak 
divného, stíny prostě jsou, jenže vzhledem ke zdroji 
světla a tomu, že v cestě nestál žádný objekt, co by 
stín vrhal, musel nad tím přemýšlet.

Přejel na další fotku. Stín nezmizel.
Překlikl na další fotku. Stín se zvětšil. Ne, to je pi-

tomost. Určitě se nezvětšil. Předtím byl ten stín stej-
ně velký. Je už pozdě, měl by jít spát. Stejně mu to 
nedalo. Přepínal fotografi e a  opravdu se ujišťoval, 
že ten stín roste. Projížděl sérii, kde utíkal za Miccou 
a Mannym. Stín rostl a pronásledoval Mannyho spolu 
s nemrtvou dívkou. Nasnímal něco, co se zvětšovalo, 
rostlo. Stín nabíral na objemu, rostl jako nenasytné 
těleso, nafukoval se.

Reggie přestal klikat. Něco nebylo v pořádku. To-
hle se s fotkami přece neděje. Opravdu se mu to ne-
zdá? Poškrabal se na klíční kosti a sledoval fotogra-
fi i s klečící dívkou. Vypadala až neskutečně krásně. 
Jen ten stín. Vlastně… ne, ten stín nic nekazil. Přes-
ně naopak. Jako kdyby ji doplňoval, jako kdyby to 
bylo přesně to, co potřebovala. Stín překrýval Mann-
yho siluetu v pozadí. Pochcanou siluetu jeho známé-
ho. Reggie z té fotky něco cítil. Něco, co vnímal při 
pohledu na ležící Miccu v tom jednom jediném oka-
mžiku osvícení. Nebylo to dokonalé. Snad kdyby se 
tomu ještě pomohlo… Jako blázen přecházel na dal-
ší obrázek a vracel se k tomu předchozímu. Ač to ne-
bylo možné, stín stále rostl, i při zpětném prohlížení, 
a nabíral na konkrétnějších obrysech. Stín člověka. 
Postava, která se chce na Mannyho vrhnout. Kde se 
tam ten člověk vzal? Co tam dělal? Nikdo tam přece 
nebyl. Nikdo další. Že by hrobník? Že by je sledoval? 
A to v ruce držel nůž? Přesně tak to totiž vypadalo.

Micca?
Ne, Micca klečela vedle navíc v  naprosto jiné 

póze.
Reggie v ruce pevně svíral myš počítače a hleděl 

na fotku. Poslední, kterou v noci udělal.

Stín ležel přes Mannyho tělo hned vedle mrtvého 
těla Miccy.

Něco se mu stále nezdálo.
Mrtvé tělo…
Najednou ho to uhodilo.
Stín zmizel!
Fotografi i chybělo k  dokonalosti jedno jediné. 

Jedno jediné. Jak mu to mohlo tak dlouho unikat?

Zaklepal na dveře. Vyčkával a na  tváři vykouzlil 
nejvřelejší úsměv. Lidé už odešli do práce, na chod-
bě bylo ticho.

Dveře se otevřely.
„Ahoj,“ řekl Reggie provinile.
„No nazdar,“ zpražil ho pohledem Manny. „Co tu 

chceš?“
„Chci se omluvit za ten včerejšek.“
„Jo, vážně super vtip. Jsem se pochcal, vole.“
„No jo, promiň, jsme to přehnali. Můžu s  tebou 

mluvit?“
„A o čem?“
„Chtěl bych ti to nějak vynahradit.“
Manny chvíli váhal. „Tak fajn,“ řekl nakonec, „ale 

jako už žádná taková sviňárna.“
„Slibuju,“ ujistil ho Reggie a  pevně sevřel nůž, 

který držel v ruce za zády.
„Doufám, že to není nadlouho,“ pozval Reggieho 

dovnitř.
„Ne, to bude chvilka.“
„Tak jo, protože mi zrovna přijeli rodiče s malou 

ségrou.“
„Fakt?“ zamyslel se Reggie, ale pak jen pokrčil 

hlavou. „To nevadí. Vlastně to může být ještě lep-
ší.“ 

„Lepší? Jak lepší?“ divil se Manny a  otočil se 
na kamaráda.

„Lepší, protože…“ Reggie se zarazil. Nůž mu vy-
padl z  ruky. Uvědomil si, co provedl. Taková pito-
most. Zapomněl si foťák.

Martin Štefko (*1986) vystudoval českokrumlovské gymnázium. Poté absolvoval 
na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích magisterské studium s ekonomickým 
zaměřením. Od roku 2008 se živí jako copywriter. Psaní považuje za zálibu, kromě od-
borných textů a pracovních zakázek tedy nepřekvapí, že se mu věnuje i ve svém vol-
ném čase. Vlastní příběhy, ve valné většině fantastického žánru, píše již od patnácti let. 
Povídky publikoval jak v tištěných antologiích: Technokouzla aneb příběhy z jiných 
světů, Pěna dějin aneb příběhy, které se nestaly, 2., 3., 4. a 5. antologie českého 
hororu, 66+6 hororů ve sto slovech nebo v letech 2004-2008 pravidelně ve sborní-
cích Halmochronu, tak i ve virtuálním prostoru: Lemurie, Howard, Almanach Vlčí bou-
dy. V  roce 2008 byla jeho povídka Svatí přicházejí vysílána v pořadu Nula-Jednička 
Českého rozhlasu Leonardo. Na příznivé pozice se probojoval v několika soutěžích: 
Svět Fantazie Liter Cup 2006, Zrcadlo Fantazie 2006, Povídka roku 2006, Mistrovství 
ČR v amatérském tvůrčím psaní. Na svém kontě má také scénář komiksu Rodinné 
foto, který se v provedení Petra Hlavizni objevil v časopise Aargh! Před pár týdny mu 
vyšel první román Mrtví kráčí po zemi!
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Pes je přítel člověka. To je obecně známá věc. 
Možná neexistuje člověku věrnější a oddanější tvor. 
Jenže vše má dvě strany. I ten největší přítel se může 
stát nepřítelem. A čím byl přítulnější, věrnější a od-
danější coby přítel, tím nebezpečnější, agresivnější 
a důslednější může být coby nepřítel. Psi jsou fajn. 
Pokud jste jejich kamarád. Jenže tohle spojení by 
v horrorech moc nefungovalo a nebylo zrovna záživ-
né. Podívejme se tedy na pár fi lmů, kdy psi a lidi moc 
kamarádi nejsou. Alespoň někteří.

Co si uvědomuji, první čtyřnohá psovitá šelma, 
která mi opravdu nahnala strach, je Gmork z The Ne-
verending Story (1984). Jenže to není horror a ani 
skutečný druhový původ Gmorka není zrovna očivid-
ný (rozhodně má blíž k vlkovi než k psovi), proto hned 
přejděme k fi lmu i bytosti tématicky vhodnější. Sa-
tanský majstrštyk The Omen (1976), pravda, o psech 
není. Přesto jsme neváhali jej do našeho výběru zahr-
nout. Už pro ten původ matky hlavního hrdiny a fakt, 
že jej skoro celý fi lm pes doprovází a chrání. Čest-
né úvodní místo si zde však zasloužil díky nepříjem-
ně úchvatné hřbitovní scéně, která vám, stejně jako 
svého času mně, máte-li fóbii ze psů, může připra-
vit velmi nepříjemné chvilky. Útok smečky rottwei-
lerů na dvojici mužů je totiž natočen tak sugestivně 
a akčně, že mě málem vyhnal z kina.

Film Dogs (1976) určitým spôsobom pripomína 
katastrofi cké fi lmy. Krajom sa totiž potuluje mimori-
adne agresívna svorka psov, ktorá naoko bezdôvod-
ne trhá dobytok i  ľudí. V  tomto prípade však nejde 
len o hračku prírody ale o tajný vedecký experiment, 

ktorý verné a neškodné psy náhle premení na smrtia-
ce beštie pomocou feromónov. Film začína dosť nud-
nými intelektuálnymi debatami. Postupne však chva-
labohu začnú pribúdať psie útoky, ľudia s puškami 
neschopní zasiahnuť z 10 metrov stodolu a nechce-
ný humor. Posledná polhodina je skutočný skvost – 
najmä časť, kde sa psy dostanú do knižnice a vďaka 
pažravému študákovi, čo sa vybral hľadať čosi pod 
zub, zmasakrujú celý kampus.

Vyznavače starých klasických horrorů plných 
starých dobrých působivých ručních triků a masek 
a umně vystavěné mytologické zápletky jistě potěší 
japonský démonický kousek Inugami no tatari (Cu-
rse of the Dog God, 1977). Ten sice přímo o psech 
není, ale úzce s nimi souvisí. Vypráví totiž o jednom 
podnikavci v  jaderné energetice, který se se dvěma 
kolegy vydá na venkov, kde objeví obrovské nalezi-
ště uranu. Při své cestě však učiní dvě základní chy-
by – rozbijí svatostánek místního psího boha a přeje-
dou psa. Čímž nejen na sebe, ale i mnohé obyvatele 
blízké vesnice, uvrhnou kletbu Psího boha. Na níž je, 
v souvislosti s příběhem a fi lmem jako celkem, za-
jímavé a krásné to, že přeskakuje z  jednoho člově-
ka na druhého. Jeden kolega hlavního hrdiny je tak 
posednut a dohnán k sebevraždě, druhého roztrhá 
smečka vlčáků, a hrdina začne jednat až v okamžiku, 
kdy kletba přeskočí na jeho manželku. Vcelku mno-
hovrstevnatý příběh (démoni, ekologická agitka, vy-
mýtání, sociální kritika, podléhání pomluvám, nesná-
šenlivosti a mýtům a i vyznavači romantiky si přijdou 
na své) překvapí zajímavými triky, vysokým (a pest-
rým) body countem, typickým japonským mytologic-
kým pozadím a příjemnou atmosférou.

Trošku netradičním upírským fi lmem je Dracula-
‘s Dog aka Zoltan… Hound of Dracula (1978). Zde 
totiž upírskou zhoubu roznáší vampýrští psi a to ještě 
převážně jen mezi sebou. Rumunská (nebo sovětská? 
Čert se v tom vyznej) armáda objeví starou hrobku ro-
diny Draculů. Aby byl příběh zajímavější, zemětřesení 
otevře jednu z  rakví a hrobku hlídající voják, patrně 
díky řádnému marx-leninskému proškolení nevěřící 
v místní báchorky, z mrtvoly vytáhne dřevěný kolík. 
Že jde o mrtvolu upírského psa Zoltána, zjistí takřka 
okamžitě, neboť je náhle oživlým psem napaden, po-
kousán a vysát (v rámci hereckého výcviku psa zají-
mavá scéna, která se ve fi lmu objeví ještě několikrát, 
v nejlepším provedení v případě, kdy pes vysává jiné-
ho psa). Zoltán nás pak provede několika fl ashbacky 
(mimo jiné tím, jak se stal upírem) a oživí svého upír-
ského pána, s nímž se vydá do Ameriky za posledním 
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přeživším (ovšem neupírským) potomkem rodu. V pa-
tách jim však je rumunský detektiv. Zpočátku krásně, 
vzhledem k době vzniku, až archaicky atmosféricky 
rozjetý fi lm, se později utopí v docela nezáživné uke-
cané nudě, kde psi koušou a vysávají jen sami sebe 
a jen tu a tam zaútočí na člověka. Dokonce i ten titul-
ní pes působí trošku divně, což se nedá omluvit ani 
jeho upírskou podstatou. Navíc, neustálé telepatické 
volání jména Zoltán jeho pána se za chvíli stává tak-
řka protivné. Nejvýraznějším zážitkem a složkou fi lmu 
se tak stává jen Zoltánův páníček, opravdu nádher-
ně škaredý člověk s obličejem zmačkaným jak papír 
od salámu. Brrr…

Úvod fi lmu Devil Dog: The Hound of Hell (1978) 
hovorí za všetko: satanisti si prídu kúpiť sučku, aby 
mohli jej démonické šteňatá náhodne rozdať do rodín 
a opantať ich dušičky. A tak v usporiadnej predmest-
skej rodine Barryovcov s príchodom nemeckého ov-
čiaka stráca rozhodujúce slovo otec – mimochodom 
jediný člen domácnosti, ktorý dokáže vzdorovať jeho 
psiemu pohľadu. Napriek lacno pôsobiacemu začiat-
ku a trochu smiešnemu koncu ide o štandardný po-
ssesion horror s niekoľkými ozaj vydarenými scéna-
mi. Hoci nie je veľmi originálny, je napínavý a na svoje 
si prídu aj etnológovia, keďže zrejme všetci juhoame-
rickí indiáni ovládajú angličtinu. Za čo si fi lm vyslúžil 

u mňa body navyše? Použili v ňom moju obľúbenú 
horrorovú rekvizitu – kosačku na  trávu – a vykúzlili 
ňou dlhú scénu, v polovici ktorej traja zo štyroch čle-
nov našej rodiny radšej opustili miestnosť.

White Dog (1982) Samuela Fullera sem na první 
pohled nezapadá. I když příběh mladé herečky, kte-
rá v horách srazí krásného bílého psa, ujme se ho 
a než se přihlásí majitel (nádherná scéna), stačí ji pes 
zachránit před znásilněním a ukázat, že není bílým 
psem jen vzhledem, ale i vychováním, dokáže vyvo-
lat, kromě dojetí a slz, i velmi funkční mrazení. Není 
to příběh o psí bestii, ale lidské. Titulní hrdina byl totiž 
vychován k nenávisti vůči černé kůži a tak bez varo-
vání okamžitě napadá a zabíjí jakéhokoliv náhodného 
černocha (řidič náklaďáku) nebo černošku (hereččinu 
kolegyni). White Dog zcela jistě nebyl točen se zámě-
rem vyděsit, spíše sociálně kriticky vyštěknout proti 
rasismu, ale funkčních napínavých, mrazivých a at-
mosférických scén je v něm dost, ono čistě bílý pes 
celý zamazaný krví a  cenící zuby nevypadá vůbec 
špatně. Kéž by takhle působila a podobné horroro-
vému srdci příznivé pocity vyvolávala alespoň třetina 
současných horrorů. Kromě toho všeho je to hodně 
povedený fi lm, od hereckých výkonů, přes psí útoky 
až po Morriconeho hudbu.

Nie je ľahké spraviť dobrý fi lm, v ktorom hrá hlav-
nú úlohu svorka krvilačných psov. To sme si dokázali 
na už predošlých príkladoch. Snímka Dogs of Hell 
(1982) sa len ťažko zháňa, čo je veľká škoda, keďže 
je ukážkou toho, ako sa to určite robiť nemá. Popis 
na  IMDB sľubuje svorku rotvajlerov vytrénovaných 
armádou na zabíjanie, masakrujúcu mestečko v Se-
vernej Karolíne. Tvorcovia sa však blamovali hneď 
na  začiatku, keď ho nazvali Hickville (Vidlákovo). 
Trvá celé veky, kým sa psy dostanú z auta, ktoré ich 
preváža, a zaútočia na ľudí, ktorí na ulici riešia mali-
cherné problémy miesto toho, aby sa zamkli niekde 
doma. A čo je vrchol, nikdy sa psy a ľudia neocitnú 
spolu v  jednom zábere. Kapitolou samou osebe je 
zvuková stopa. Vrčanie psov znie ako keby kame-
ramanovi škŕkalo v  žalúdku, takže  ťahavé klavírne 
melódie už ten fi lm viac pokaziť nemohli.
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Cujo (1983) verne zobrazuje románovú predlohu 
Stephena Kinga. Niekto by povedal, že ju až kopí-
ruje. Skutočne, v porovnaní s knihou ide o minimál-
ne rozdiely – režisér Lewis Teague vynechal jednu 
vedľajšiu dejovú líniu a dal fi lmu šťastnejší koniec. 
Stredobodom veľmi realistického príbehu je bernar-
dín Cujo. Chlpatý spoločník sa vďaka besnote zme-
ní na agresívnu beštiu väzniacu v pokazenom aute 
matku s malým synom. Ťažko povedať, či viac ner-
vy potrápil neustály plač štvorročného chlapca, ob-
rovský pes driapajúci pazúrmi po dverách auta ale-
bo nešťastná súhra náhod. Nedá sa povedať, že by 
mal fi lm rýchly spád. Herecké výkony sú však skvelé 
a prinajmenšom tie spôsobia zimomriavky.

Vo fi lme Play Dead (alebo Killer Dog, 1983) opäť 
má na zuboch krv nevinných obetí rotvajler. Príbeh 
začína zábermi psa útočiaceho na ženu zvíjajúcu sa 
na zemi. Zrazu sa na obrazovke objaví pohreb a za-
číname tušiť, že hlavná postava, stará Hester, psa 
poštvala na  svoju vlastnú sestru. To všetko preto, 
lebo kedysi, než sa vydala, mala Hester vzťah s  jej 
mužom. Ostala jej len sučka Greta a  znalosti čier-
nej mágie. Po pohrebe daruje psa neteri a neskôr ho 
nadiaľku pomocou odriekania latinských rýmovačiek 
donúti zabiť jej brata, suseda, priateľa a  tak ďalej. 
Námet samotný by bol dobrý, bohužiaľ, fi lmu chý-
bajú tri veci: spád, napätie a  rozuzlenie. Človek by 
čakal, že Greta ako rotvajler nebude potrebovať má-
giu na to, aby sa niekomu zahryzla do krku. A neča-
kal by, že pes môže mať sklony k voyerizmu.

Na  vlnách rodinné podívané se nese televizní 
Atomic Dog (1998). A slovo rodinný je klíčové, ne-
boť se jím fi lm zaobírá hned ve dvou rovinách. A to 
klasické lidské rodiny, žijící nedaleko jaderné elek-
trárny, která byla z důvodu úniku radiace uzavřena. 
A pak zvířecí rodiny titulního psa, který přežívá právě 
v té elektrárně, zamiluje se do feny naší lidské rodiny 
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a zplodí s ní dvě štěňátka (ano, je tu ten prvek radia-
ce, ale že ze dvou různých ras vzniknou úplně jiné 
dvě rasy – neboť každé to štěně je jiné rasy, je docela 
zábavný moment fi lmu), která se po smrti feny dosta-
nou zpět k rodině. Jenže psí taťka chce mít svou ro-
dinu pohromadě (je to přeci rodinný fi lm) a začne být 
(i proto, že je radioaktivní) zlý a nebezpečný. Pro do-
jemnou stránku fi lmu tu je pak ještě ten rozpor jeho 
synů, kdy jeden se potatil a druhý ctí klasické ame-
rické hodnoty o  rodině držící pohromadě (i když to 
je jinodruhová rodina). Prostě takový dramatický do-
jáček. Celkově prostému fi lmu se dá vytknout prak-
ticky cokoliv, kromě samotných psů a práce s nimi. 
A  taky nespornému faktu, že budete-li chtít trošku 
napnout nebezpečnými psy své šestileté dítě, určitě 
ho nebudete hned traumatizovat Cujem, tohle je pře-
ci jen příhodnější forma.

Ak bola doteraz reč o bizarnostiach, jednoznačne 
im kraľuje Rottweiler (2004) z dielne Briana Yuznu. 
Vraví sa, že jeho fi lmy sú plné skvelých nápadov – 
ale nikdy nie sú dobré. Tento je zasadený do dnes 
už blízkej budúcnosti (2018). Hoci je dej fi lmu v pod-
state nudný, neprehľadný a plný fashbackov, opla-
tí sa ho vidieť. Prinajmenšom je zábavné päť minút 
sledovať nahého väzňa na úteku bežiaceho o život, 
ktorý keď už si myslí, že sa z najhoršieho dostal, pad-
ne do pazúrov milf-ke, ktorá ho doma znásilní. Celý 
čas ho prenasleduje psí kyborg, ktorý má svietiace 
modré oči ako domorodci z planéty Duna, zuby ako 
Marilyn Manson vo videoklipe Tainted Love a v záve-
rečných scénach sa mení na starší model terminátora 

T-600. To, čo fi lmu chýba na deji, čiastočne vyváži vi-
zuál a s troma pivami v sebe sa na ňom dá aj zabaviť.

Zápletka jihoafricko-amerického survivoru The 
Breed (2006) je zcela tuctová. Banda ne zcela sym-
patických hlupáků se odjede rekreovat na  pustý 
ostrov, na  němž čistě náhodou fi guruje opuštěná 
vojenská základna, kde, naprosto odříznuti od civi-
lizace, jsou vystaveni smrtelnému nebezpečí. Prostě 
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klasika. Nebezpečí má tentokrát podobu smečky 
vzteklých, hladových a tak trošku zmutovaných psů. 
Jenže první útok na sebe nenechá dlouho čekat, psi 
jsou opravdu akční a jde z nich strach a samotný fi lm 
(společně s Michelle Rodriguez) nakonec i díky závě-
rečnému akčnímu tempu, pozvedají hodně vysoko. 
Prostě, zradíte rasu a budete fandit čtyřnohým, nebo 
kadit maggi v kostkách, trpíte-li kynofobií.

U nás prakticky neznámý americký videofi lm De-
vil Dog (2007) vypráví příběh o  tragických událos-
tech jedné malé holky, která byla adoptována párem 
z malého města. Noví rodiče vlastní dítě mít nemo-
hou. Když si pár přijede dívku vyzvednout, najdou 
víc, než chtěli. S dívkou je obrovský pes, kterého se 
za nic nechce vzdát. Na její úpěnlivý nářek a přání pár 
souhlasí, aby si zvíře nechala. Krátce na to začíná kr-
vavé vraždění.

Byl-li v  článku věnovaný literárním horrorovým 
příběhům žánrovou výjimkou Herbertův Fluke, výjim-
kou, a  to přímo tématickou, tohoto článku je ame-
rický horror s přímočarým názvem Dog (2009). Na-
vzdory svému názvu (a tématu článku) totiž technicky 
není o psech. Vypráví příběh dvou bratrů, kteří vlastní 
rozsáhlé vrakoviště uprostřed lesů s rozlehlým dvo-
rem, který využívají ke svým brutálně krvavým hrát-
kám. Oba jsou to totiž sadističtí maniaci, kteří léta 

týrali a mučili svého dalšího bratra, až z něj vycho-
vali nelidskou zrůdu, kterou využívají jako hlídacího 
psa. A běda tomu, kdo se odváží na jejich pozemek 
vstoupit nepozván.

Honza Vojtíšek
Lucia Andaľová
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Když vám prodavač v komiksovém shopu, kte-
rý je zároveň zapáleným fanouškem horroru a vaším 
dobrým přítelem, doporučí novou komiksovou řadu, 
tak neremcáte. Prostě jdete a přečtete si ji. Výsled-
kem pak může být třeba krátká recenze do horroro-
vého magazínu, jako je tahle.

Scénář: George A. Romero
Kresba: Alex Maleev

Vydavatel: Marvel
Rok prvního vydání: 2014

Ti bystřejší z vás už asi pochopili, že mi Honza 
Gál doporučil první třetinu marvelovského Empire of 
the Dead, za kterou nestojí nikdo menší, než George 
A. Romero. Který tím mimo jiné naznačuje mladším 
fandům komiksu fakt, že zombie žánr nezačal sérií 
The Walking Dead  a už vůbec ne stejnojmenným se-
riálem podivných kvalit. Mimochodem seriálem, kte-
rý sám Romero v lásce nemá. 

Slavný režisér se ve scénáři Empire of the Dead 
vrací do vesmíru své hexalogie o oživlých mrtvolách. 
A vkládá příběh komiksu jako další tvárnici do obrov-
ské stavby, věnované sociální kritice a myšlenkám 
o inteligenci, chování a morálce zombie. Může však 
čtyřiasedmdesátiletý nestor ještě promluvit do žánru, 
který kdysi založil? Může, ale nemá to lehké.

Těžko soudit podle prvních pěti sešitů z patnácti 
(akty 2 a 3 ještě nevyšly), ale první, čeho si po několika 

Empire of Dead, 
Act 1
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stranách všimnete je, že Romero žongluje s opravdu 
hodně míčky. Prakticky co dvě tři strany sledujeme 
jinou skupinku lidí / zombie a doufáme, že se jejich 
osudy brzo protnou. Neprotnou. A pokud ano, zase 
se rychle rozejdou, aby se snad setkali v nějaké další 
scéně v dalších aktech. 

Příběh se odehrává v New Yorku, který je více 
méně odříznut od zombie nákazy díky záporáckému 
starostovi a  jeho gardám. Zombie jsou tu využívány 
v aréně coby novodobí gladiátoři. Hlavními kladnými 
postavami jsou pak mladá vědkyně, věřící v možnost 
domestikace a  „zklidnění“ zombie a chlápek, který 
má na starosti právě ony gladiátorské hry. Do  toho 
vstupuje ještě řada dalších výrazných postav, které 
na pozadí blížící se volby starosty rozehrávají poli-
tické hry. 

Neprozradil jsem ještě jednu zásadní věc, kterou 
se sice dozvíte záhy, ale chcete-li být překvapeni spí-
še páně Romerem, přestaňte číst právě teď. Většina 
záporných partů, včetně super silných vojáků je ob-
sazena upíry. Ano, to je poměrně brutální novinka, 
kterou Romero do svého světa (a je to opravdu jeho 
svět, což dokazuje minimálně nádherným odkazem 
na Noc oživlých mrtvol, kdy poněkud mění její vyzně-
ní) přináší a těžko říci, zda je to zajímavý krok vpřed, 
nebo dementní úkrok stranou. Výsledek nezjistíme 
dříve, než celá série skončí. 

Zatím jsem však poměrně spokojený. Rozkoša-
tělý příběh je sice lehce ukecaný, ale stále se něco 
děje. Charaktery jsou vykreslené skvěle a  poprvé 
máme možnost vidět do hlavy zombie. Tedy to už 
jsme viděli mnohokrát, ale tentokrát kromě hnijícího 
mozku můžeme na stránkách komiksu sledovat také, 
jak oživlé mrtvoly myslí. 

První akt bez většího zaváhání doporučuji, ale 
plné hodnocení si schovávám až pro celý příběh. Bu-
de-li stát zato.

Roman Kroufek
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Tak už je tu zase ta magická noc, ve které se dějí 
zázraky. Ne, nemyslím Vánoce. Nacházíme se v Ame-
rice režiséra Jamese DeMonaca a magickou nocí je 
každoroční Očista, v rámci které přestanou na 12 ho-
din platit všechny zákony a pořádkové síly si berou 
dovolenou. No a zázraky pak mají formu usekaných 
hlav, znásilněných sousedek a zapálených aut. 

Režie: James DeMonaco
Scénář: James DeMonaco

Délka: 103 min
Původ: USA, Francie

Rok: 2013
Hrají: Frank Grillo, Carmen Ejogo, 

Zach Gilford, Jack Conley

V úvodu je samozřejmě vhodné hodit za hlavu re-
žisérem proklamovanou teorii, že taková noc očiště-
ní by vedla k vymýcení zločinnosti. Spíše se zasně-
me při představě, kdyby taková výjimka ze zákona 
opravdu existovala. Do  jaké skupiny občanů byste 

patřili? Zůstali byste doma v  zabedněném sklepě 
a modlili se, že si vás nadržení zabijáci nenajdou? 
Anebo byste naopak vyrazili do ulic pouze v ponož-
kách a s mačetou a během dvanácti hodin navštívi-
li všechny spolužačky ze střední, které vás odmítly? 

Zatímco v  prvním díle jsme sledovali poměrně 
nudné eskapády první popsané skupiny, ten druhý 
nám představí i tu druhou. Jednička nebyla žádný zá-
zrak a režisér po právu dostal vyčiněno, že zajímavý 
nápad nevytěžil. A  tak přichází dvojka s podtitulem 
Anarchie a přenáší děj do ulic. Což s sebou samozřej-
mě nese řadu změn, v drtivé většině k lepšímu.

Zvyšuje se bodycount i  brutalita jednotlivých 
zabití. Na ulicích se setkáváme s nejrůznějšími par-
tičkami, které jsou přesvědčené, že právě jim bude 
patřit noc. Většina z nich je velmi rychle a s řádně kr-
vavým začvachtáním vyvedena z omylu (hezký vtípek 
s autobusem). Bohužel, s postupující stopáží se náš 
pohled stále více a více soustřeďuje na titulní nesou-
rodou skupinku přeživších, jejíž základní vlastností je 
nezajímavost. Pár dní po projekci si pamatuju už jen 

The Purge: 
Anarchy
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hlavního klaďase, toužícího pomstít synka. Všichni 
ostatní se rychle proměnili v Holdstockova mytága 
někde na okraji zorného pole.

A, ačkoli hodnotím relativně vysoko, mám tako-
vý pocit, že stejně dopadne celý snímek. Pro vylože-
ně horrorového fantu je asi až příliš akční a nesou-
středí se na budování atmosféry či strachu. Většině 
ostatních, stejně jako mě, může vadit, že nahlédnutí 
na to, jak noc očisty probíhá je příliš letmé a to nejza-
jímavější si zatím schovává. Protože to, jak nocí utí-
ká partička loserů je docela nezajímavé. Zato řádění 

vyšinutých maniaků, kteří se tu a tam, jako titáni, se-
tkají na bojišti, jeden s plamenometem, druhý s dvou-
břitou sekerou, pokrytí krví a vnitřnostmi svých před-
chozích obětí…to by bylo něco!

Pardon, nechal jsem se unést. Druhá Očista roz-
hodně není špatná, určitě je lepší než jednička, ale 
k  dokonalosti a  k  vytěžení nápadu jí ještě mnoho 
chybí. No, třeba u trojky.

Roman Kroufek
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Krzysztof Gonerski
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Byla to obyčejná náhoda. Jen ji šťouchl. Nechtěl 
ji zabít. Nemohl vědět, že se ten posraný roh stolu 
najednou objeví zrovna v místě, kde se bude nachá-
zet hlava jeho ženy. Opravdu to nebyla jeho vina. Sa-
mozřejmě, mohl udržet nervy na uzdě, tak jako to dě-
lal po celých deset let manželství. Ale tentokrát řekla 
o jedno slovo navíc a on to prostě nevydržel. Chytil ji 
za ramena a vší silou jí mrštil na kanape. Trochu sil-
ně, no.

Teď na  něj hleděla mrtvým pohledem, ztuhlým 
v ponuré nehybnosti.

*

„Nová zpráva,“ v dolním rohu monitoru zablika-
lo upozornění. Klikl na ikonu elektronické pošty, aby 
si prohlédl její obsah. Odesílatelem byl tajemný „X“. 
V první chvíli ho napadlo, že je to další blbá reklama, 
zasviňující jeho e-mailovou schránku. Kurzor myši 
se už přesunul směrem k  ikoně „smazat“, když se 
jeho překvapený pohled zasekl na jediné větě zprávy: 
„Vím, co jsi provedl se svou ženou.“

Mužovo srdce nespokojeně vynechalo a  přes 
čelo mu proběhlo nepříjemné zamrazení. Kursor zne-
hybněl. Jerzy přisunul tvář blíže k monitoru. V  tu-
pém zamyšlení hleděl na napsaná slova. Nervózně 
se rozhlédl kolem sebe, jako by v  jeho pokoji mohl 
být kromě něj ještě někdo. I  tak místnost sjel po-
zorným pohledem. Stočil zrak k oknu a na sousední 
blok tonoucí ve večerním soumraku, nacházejícím se 
za ním. Zdálo se mu, že z jednoho z bytů na něj hle-
dí nehybná temná postava. Je možné, aby jej někdo 
sledoval?

Nemohl tu zprávu přijmout jinak, než jako hloupý 
žert. Takže ze srandy „iksovi“ odpověděl: „A co, že 
jsem udělal ženě?“

*

O dva dny později, kdy už na vůbec ne zábav-
ný e-mailový vtip začal zapomínat, se v  e-mailové 
schránce objevila další zpráva signována zlověst-
ným písmenem „X“. Chvilku doufal, že to není au-
tor ponurého vtípku z před několika dní, ale již prv-
ní slova zprávy rozvály všechny jeho falešné naděje: 

„Na  učitele v  důchodu sis se čtvrcením jejího těla 
poradil docela dobře.“ Odtrhl oči od  čtení, ve  své 
pravdivosti překvapující slova se mu totiž roztanči-
la po obrazovce. Náhlé zatmění mu zakrylo oči. Jer-
zy zbledl, kdyby neseděl na židli, určitě by se svalil 
na podlahu. Sebral však dost síly, aby dočetl obsah 
e-mailu do konce. Anonymní pisatel přesně popsal 
způsob, jakým Jerzy rozčtvrtil manželčino tělo, jaké 
nástroje k  tomu použil, zmínil dokonce i nůž, který 
zlomil o  její stehenní kost. Nepřipravil se o  radost 
popsat nemalé těžkosti, s nimiž Jerzy nacpal části 
manželčiny mrtvoly do čtyř velkých kufrů, které pak 
postupně vynesl z bytu. Byl natolik nelítostný, že si 
na závěr e-mailu neodpustil napsat zlostný políček: 
„Tolik ses nadřel, nebylo by ale lepší jít na policii a říct 
celou pravdu?“

Když se srdcem, bijícím jako kostelní zvon, doče-
tl zprávu do konce, neměl žádné pochybnosti o tom, 
že „X“ nežertuje. Zdál se být neviděným společníkem 
jeho ohyzdného zločinu. Neboť i když nacházel nová 
a nová ospravedlnění svého hrůzného jednání, zločin 
zůstával zločinem. Odkud ale „X“ o něm toho tolik 
věděl?

Ještě ten samý večer naťukal rychlou odpověď: 
„Kdo jsi? Co ode mě chceš?“ Hned poté poslal dru-
hý e-mail s dotazem administrátorovi pošty o zjištění 
adresy a zdroje odesílání zpráv od – jak ho popsal 
– obtěžujícího vtipálka. Uvědomoval si, že musí „X“ 
doběhnout, než ho znudí vtipkovat na jeho účet a při-
jde s konkrétními požadavky. Musel tedy zjistit, kdo 
se za záhadným pseudonymem „X“ skrývá.

*

Na reakci neznámého nebylo třeba čekat dlouho. 
Hned následujícího dne se v Jerzyho schránce obje-
vil e-mail od „X“: „Když už tě zajímá, kdo jsem, set-
kejme se. Zítra, ve 20:00. Vím, kde bydlíš.“

Jerzy se nevěřícně usmál. Byl si jist, že jeho kole-
ga blufuje. Následujícího dne, byť se mu slib „X“ zdál 
málo pravděpodobný, se nemohl zbavit nepříjemné-
ho pocitu neklidu. Čím více se ručička hodin blíži-
la k osmé hodině, tím se jeho znepokojení stávalo 
bolestivější. Od člověka, který dopodrobna znal jeho 
temné tajemství, i když stále nevěděl, jak se o něm 
dozvěděl, bylo možné očekávat cokoliv. Měl v úmy-
slu si za opasek kalhot pro všechny případy zastrčit 
nějaký ostrý nástroj. Najednou si však uvědomil, že 
nad sebou zřejmě ztrácí kontrolu.
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Několikadenní strniště na  jeho unavené ble-
dé tváři to jen potvrzovalo. Vždy o sebe dbal a  ješ-
tě nikdy se mu nestalo, že by zapomněl na  tak zá-
kladní činnost jako je holení. Pohlédl na hodiny visící 
na stěně v síni. Měl ještě hodinu čas. Rozhodl se tedy 
zbavit svou bradu štětin. Během holení krku zaklonil 
hlavu a najednou zpozoroval na bílém stropě malou 
skvrnku. Odkud se tam vzala? Zaujalo jej to natolik, 
že si z  kuchyně donesl taburet, na  který si stoupl. 
Teď si mohl svůj objev prohlédnout z blízka. Nebyla 
to ale skvrnka. Někdo do jeho stropu vyvrtal několi-
kacentimetrový otvor. Jerzy do něj strčil prst, který 
díra zcela pohltila. Chvíli v té divné pozici stál, než jej 
náhle osvítilo. Vždyť to přeci právě v koupelně čtvr-
til svou manželku. Vzpomněl si, že několik dní před 
tou nešťastnou náhodou, která potrefi la jeho ženu, 
se do bytu nad nimi nastěhoval nový soused. Muse-
lo s ním být něco divného, protože ho neviděla do-
konce ani sousedka ze čtyřky – nejlépe informovaný 
zdroj novinek z bloku. Určitě celé dny jen seděl doma 
a spřádal pikle. „Je to tedy on?“ zeptal se sám sebe 
udiveně a  takřka spadl z  taburetu, uspokojený tím 
náhlým odhalením, rozjasňujícím jeho zničenou mysl.

Rychle vyběhl po schodech o patro výše. Cestou 
mu přišlo na mysl, že kdyby si všiml dříve, že mu tvář 
pokrývá strniště, zahlédl by díru ve stropě a vyhnul 
by se všem těm stresům. „Život je divný,“ zafi loso-
foval.

Nijak nehleděl na to, jak se během po schodech 
zadýchal, a hned zazvonil na byt, nacházející se pří-
mo nad tím jeho. Dokonce ani nepomyslel na to, co 
udělá, pokud se dveře otevřou. Dveře se ale neote-
vřely. Zůstaly zavřené dokonce i po několika minu-
tách zvonění a bušení pěstí. Když se z protějšího bytu 
opatrně vysunula hlava postarší ženy v natáčkách, 
Jerzy rezignoval. Napadlo ho, že je možná dobře, že 
„X“ doma nezastihl. Teď má on převahu, protože ví, 
kde má svého pronásledovatele hledat.

*

Přesně v domluvenou hodinu se u vstupních dve-
ří rozezněl zvonek.

Jerzy byl náhle vytržen z horečného přemýšlení. 
Teprve teď si uvědomil, do jak těžké situace se dostal, 
a znalost místa bydliště pronásledovatele tu situaci 
nemohla nijak zlepšit. Přímo naopak – došel k závě-
ru, že toho vyděrače musí zabít, ale i takto drastic-
ký krok mu neposkytoval žádnou jistotu, že o  jeho 

zločinu neví ještě někdo další. V jistém okamžiku mu 
myslí proběhlo, že se přihlásí na policii a ke všemu se 
přizná. „Třeba je doživotí lepší než ten zatracený X?“

Vyslal ke  dveřím zaskočený a  užaslý pohled. 
Po odhalení otvoru ve stropě a lokalizování vyděrače 
neměl pochybnosti, že „X“ blufoval, když ohlašoval 
svou návštěvu. Že by se snad opravdu chtěl odhalit? 
Přivedl snad s sebou policii? Ne, ne, to by udělal už 
dávno. Jaké mu tedy chystá překvapení?

Srdce mu zatlouklo silněji. Přistoupil ke dveřím 
a v hloubi duše se uklidňoval, že ho navštívil někdo 
úplně jiný. Nahlédl přes kukátko. Zahlédl muže na-
vlečeného do dlouhého černého dvoudílného dresu 
s kapucí nataženou přes hlavu. Cítil, jak se mu potí 
ruce.

„Kdo je tam?“ zeptal se, obtížně skrývající třes 
hlasu.

„Byli jsme domluveni.“
Hlas zazněl podivně známě, nemohl si však vy-

bavit, odkud ho zná. Neměl žádnou garanci, že to byl 
člověk, který v e-mailu ohlásil svou návštěvu.

„Že by?“ zeptal se Jerzy nedůvěřivě.
„Můžeš mě pustit dál. Jsem X. Včera ve 21:14 

jsem ti poslal e-mail. Ptal jsem se, zda se chceš se 
mnou setkat… Stačí?“

Jerzy neodpověděl. Váhal. Kapičky potu mu 
klouzaly po zádech.

„Moment,“ promluvil ke dveřím, aby získal čas. 
Odběhl do kuchyně a vytáhl ze zásuvky dlouhý ku-
chyňský nůž. Nepřemýšlel proč. Sevřel silně prsty 
na rukojeti nože, cítil, že se může hodit.

Nakonec opatrně otevřel dveře. Když je odsunul 
dostatečně zeširoka, aby vpustil neznámého, náhle 
si vzpomněl, odkud ten hlas zná. Muž, překračující 
práh bytu, si z hlavy stáhl kapuci. Jerzy ztuhl překva-
pením. Moc dobře znal jeho tvář.

*

V Jerzyho e-mailové schránce se objevila nová 
zpráva.

„Vážený Kliente
V odpovědi na Váš dotaz informujeme, že e-mai-

lové zprávy odeslané na Vaši adresu j.grabczyk@wp.
pl uživatelem „X“ byly odeslány z Vaší e-mailové ad-
resy.“

Přeložil: Honza Vojtíšek
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Rok se s rokem sešel a máme tady již pátou an-
tologii vyhledávající české horrorové povídky a po-
skytující publikační prostor jejím autorům a  autor-
kám. I tentokrát se vydavatel s editorem pročetli více 
než půlstovkou zaslaných povídek a vybrali ty, které 
se jim zdály nejlepší.
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Na stránky 5. antologie se nakonec probojova-
lo celkem dvanáct povídek třinácti autorů a autorek. 
A to jak starých známých tak i nováčků a novicek.

Čest otevřít knihu se tentokrát dostalo mé povíd-
ce. Tedy jen informativně. Povídku Autobusák jsem 
napsal před dvěma a půl lety, vydavatelům jsem ji za-
sílal společně s povídkou, která byla otištěna již ve 4. 
antologii českého hororu, prošly obě, tahle si na vy-
dání musela tedy rok počkat. Povídka obsadila třetí 
místo v jedné neprestižní čtenářské soutěži nejmeno-
vané knižní databáze.

Jeskyně přání Hany Chytilové je milý, krásně 
dětský (vždyť jej napsala učitelka), mrazivě mysteri-
ózní příběh o silné knize plnící přání a slabému člově-
ku přání vyslovujícím. Takové lehké, pro dnešní dra-
vou dobu netypicky poklidné a neakční. Tak nějak to 
spíše pohladí, než vyděsí. A snad proto, že formou 
podobně pojatých příběhů není zase tak moc, to pro-
stě obejme.

Má čím dál oblíbenější autorská dvojice Petr Bo-
ček & Miloslav Zubík zřejmě nezklame. Mrazivé, ne-
příjemné, děsivé, tvrdé a úderné Sobotní obřady su-
verénně vyšplhaly na pomyslný trůn antologie a již se 
z něj nehnuly. Boček a Zubík prostě umí vyhmátnout 
ty nejnepříjemnější okamžiky lidského života a omlá-
tit vám je o tváře. Brrrr.

Typičtí, předvídatelní, přesto s  fantazií a příjem-
ným béčkovým duchem. Takoví jsou Koňouři Stani-
slava Mikuleho. Tak akorát krátká horrorová povídka 
o nezáviděníhodných osudech jednoho koňáka. Vše 
podstatné a postačující v několika odstavcích.

Vánoční příběh jedné bydlenky ukazuje, jak dob-
ře rozjetou povídku může shodit jedna jediná „ne-
vhodně“ umístěná věta, která vám okamžitě vy-
zradí veškerou pointu. Ona totiž ta pointa není nic 

překvapujícího ani originálního, ale ta věta působí 
jako facka. Což je u jinak dobře napsané povídky Pe-
try Lukačovičové Nejkrásnější dárek trochu škoda.

Při čtení povídky Davida Nedomy jsem celou 
dobu přemýšlel, proč je její název, jako jediný z celé 
knihy, velkými písmeny. PŘÍCHOD ZLA je lehce lo-
vecraftovsky mysteriózní ne zcela jasný a důsledně 
dořečený příběh. Tajemný. Leč ne moc zajímavý.

S ještě příjemnějším béčkovým duchem než Ko-
ňouři, přichází Ladislav Polanka v povídce Vana. Če-
káte to, čekáte. Celou dobu. A on příběh čerstvě roz-
vedeného muže, který se nastěhuje do nového bytu 
a propadne kouzlu své nové staré vany, přesně tak 
skončí. Je to negativum? Vůbec ne. Protože negati-
vum by zřejmě bylo, kdyby to skončilo jinak. Možná 
zavzpomínáte na všechny ty osmdesátkové bizarní 
béčkové horrory o divně se chovajících běžných vě-
cech. Neb ty jsou opravdovou studnicí horrorové-
ho žánru. Čehož je Polankova dobře strukturovaná 
a dávkovaná povídka ukázkou.

Vděčnou žánrovou součástí jsou také psycholo-
gické příběhy. Třeba zrovna ty podobné Dvojitému 
agentovi Daniela Bartáka. Mají jen jeden problém, 
v určitém okamžiku se musí dobře podat, aby byly 
srozumitelné, pochopitelné a  uvěřitelné (ve  smyslu 
tom, aby to všechno sedělo). Někdy se totiž stane, 
že to dokonalý smysl dává jen autorovi samému a ni-
koliv čtenářstvu. Barták se s tím popral vcelku dobře, 
povídka nakonec pochopitelná je, jen v určitém oka-
mžiku je možné se v tom trošku ztratit. Což ale také 
koresponduje s hlavním hrdinou, který se ve vlastní 
realitě dvou bytů, dvou žen, dvou životů taky tak ně-
jak ztratí.

Svým způsobem nejméně žánrovou (navzdory 
čistě žánrové substanci, leč její výskyt v příběhu ješ-
tě z povídky horror neudělá) a nejslabší povídkou an-
tologie je Vládce myšlenek Michala Epsteina. Hlavní 
hrdina je nesympatický jen o trochu více, než forma 
a styl, jakým je příběh odvykládán. Postavy v něm 
postrádají sebemenší stopu životnosti a příběh jako 
celek jakýkoliv výstupek zájmu, za nějž by se čtenář 
zachytil.

Při brouzdání zatuchlou bažinou horrorové tvor-
by tu a  tam narazím na povídku, která mě opravdu 
vyděsí. Ne svou zápletkou, příběhem nebo formou, 
ale pouhou jednou jedinou větou, která může být 

5. antologie 
českého hororu
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umístěna kdekoliv v  té povídce. K  těmto povídkám 
odteď řadím i Třetí oko Martina Štefka. Dobře formo-
vaný a napsaný příběh. To Štefko umí. Možná škoda, 
že Třetí oko je z těch povídek, které čím více odhalí, 
tím více ztrácejí na atmosféře a napětí. Ale tomu se 
zřejmě nedá vyhnout, možná je to nutná daň za nád-
herně atmosférický rozjezd celého příběhu.

K novickám antologie patří mladá autorka a  fo-
tografka Lucie Bárová, která přispěla velmi nápa-
ditou povídkou Fotograf smrti. Z ní občas zavane 
trošku hodně černý humor, což není vůbec na ško-
du. Zapojení do děje dvou všeobecně známých vtipů 
už možná trochu na škodu je, ale je to lehce odpus-
titelné (třeba je ještě neznáte). Je však třeba uznat 
schopnost strhnout čtenáře natolik, až si sám myslí, 
že blázní.

Jsem rád, že povídka již pravidelného účast-
níka antologie Luboše Štěrby Infernum, byla zařa-
zena až na závěr. Neboť dle mého přesně tam pat-
ří. Nevím přesně co si o ní myslet a co k ní napsat. 
Což je možné brát pozitivně. Štěrba mě totiž docela 
zmátl. Příběh není zrovna moc dvakrát originální, ani 
ta pointa rozhodně nepřekvapí (obzvlášť spojíte-li si 
hned na začátku národnost a profesi hlavního hrdiny, 

čtete dál již poznané) a  prakticky obsahově nemá 
čím zaujmout, ale přesto to vůbec nevadí a nenudí 
to. Protože je to krásně napsaná povídka, s citem, 
rozhodností a záměrem, kterou podezírám z toho, že 
jejím cílem vůbec není vyděsit, ale dojmout. A to se 
u horroru nestává často.

Od předchozí 4. antologie tato kvalitativně po-
skočila opět trošku výše. Obecně za  to může hlav-
ně subžánrově opravdu pestrý výběr. Je zde toho 
hodně, od klasických monster, bizarních béčkových 
potvor, přes mrazivé příběhy, démonické až po  ty 
psychologické. Někteří již tradiční autoři antologie 
nezklamou, je se tedy již na co těšit, nováčci a no-
vicky potěší. Nejen faktem, že se psaný český horror 
neustále snaží, zjištěním, že i když je ještě stále co 
zlepšovat, k  tomu zlepšení dochází, ale i  tím, že se 
snaží stále další a další.

V neposlední řadě 5. antologie českého hororu 
potěší i obálkou. V tomto směru došlo opravdu k vel-
kému zlepšení.

Tak co, budu příští rok recenzovat Vaši povídku?

Honza Vojtíšek
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Během letošního podzimu proběhne natáčení pokračování středometrážní giallo detektivky Šest prstů 

v zeleném. Lukáš Bulava a jeho tým se vrátí v komediální krimi pod názvem Teď ne, Broskvičko. V Karviné 

už zase řádí vrah. Erwin Szarowski a Mieczysław Waloszek po něm tentokrát pasou už ne jako detektivové, 

ale jako obyčejní občané, kteří však mají v odhalení jeho identity osobní zájem. Spolu s nimi se vrátí několik 

starých známých postav, objeví se postavy nové i postavy známé z  jiných fi lmů Horrorwatch. Spolu s nimi 

spousta humoru, místního nářečí a meziměstské rivality, kuriózních charakterů a nečekaných zvratů.


