
Bohužel synovo bloudění nemoc-
ničními chodbami, neustálé zavírání 
a  otvírání dveří (případně nemožnost 
dveře otevřít vůbec), sekvence v  rudě 
ozářené suterénní chodbě, to vše jsou 
tentokrát příliš doslovné metafory, které 
tvůrce Kadrnkova formátu snad ani ne-
měl zapotřebí.

Václav Kadrnka zůstává i po třetím ce-
lovečerním filmu solitérem kráčejícím 
mimo vyšlapané cestičky tuzemské 
kinematografie. Ačkoli je jeho režijní 
rukopis lehce rozpoznatelný, nebojí se 
nových věcí, nedrží se stále stejného 
štábu nebo herců, nechává se inspi-
rovat. Divákovi ovšem nedaruje nic 
zadarmo, cestu k  jádru  jeho snímků si 
každý musí vybojovat sám.

Naprosté přehlédnutí Zprávy o  zá-
chraně mrtvého z  hlediska nominací 
na tuzemské výroční filmové ceny po-
važuji za selhání jak Sdružení českých 
filmových kritiků, tak České filmové 
a televizní akademie.

Jaroslav Stuchlý

VÁCLAV KADRNKA (1973)
FILMOGRAFIE:

2017 Křižáček
2011 Osmdesát dopisů
2009 Druhý život dřeva  
(dokumentární, krátkometrážní)
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Zlínský rodák Václav Kadrnka se v roce 
1988 vystěhoval s  matkou do Velké 
Británie, kam jeho otec emigroval rok 
předtím. V  Londýně vystudoval diva-
delní vědu. Po návratu do vlasti dě-
lal asistenta režie Vojtěchu Jasnému 
(1925–2019), v  letech 1999–2008 stu-
doval na FAMU režii hraného filmu. 
Od roku 2008 je na volné noze a pra-
cuje jako scenárista, režisér, producent 
a  pedagog na pražské FAMU. Zaujal 
například krátkometrážní filmovou 
esejí Druhý život dřeva, inspirovanou 
dílem valašského lidového řezbáře 
Jana Šimka (1860–1955). Tento snímek, 
sestávající z  fascinujícího sledu static-
kých záběrů, lze zhlédnout na webové 
stránce kameramana (a čerstvého drži-
tele Českého lva) Jana Baseta Střítež-
ského.

Ve svém celovečerním hraném de-
butu se Kadrnka opřel o vlastní životní 
zkušenost. Ve filmu Osmdesát do-
pisů zobrazil jeden den v  životě ženy 
(Zuzana Lapčíková) a  jejího čtrnácti-
letého syna jako odyseu po úřadech 
s  cílem získat povolení k  vystěhování 
za manželem (a  otcem), který emig-
roval do Velké Británie. Minimalistický 
a  fragmentárně pojatý film zachycuje 
velmi věrně atmosféru prázdnoty, od-
cizenosti a  nehybnosti konce druhé 

(a  naštěstí poslední) dekády tzv. nor-
malizace, zároveň je citlivým, až intim-
ním portrétem příslušníků rodiny, kteří 
touží po vzájemném shledání. Snímek 
disponuje precizní kamerou s důrazem 
na detail a  zvláštním rytmem, který je 
tvořen buď nekonečným vysedáváním 
a  čekáním, nebo naopak rychlým po-
hybem (chůze, běh, jízda autobusem). 
Osobně mě potěšila přítomnost dvou 
rekvizit, které si (coby Kadrnkův vrstev-
ník) velmi dobře pamatuji: také jsem 
měl ty modré boty se suchým zipem 
a  jako malý jsem si hrál s  kostkami, 
které chlapec skládá na podlaze cizího 
bytu. Za film získal tvůrce cenu Objev 
roku na Cenách české filmové kritiky.

„ Smutně k nebi vypínal své věže, 
mocné věže zámek Svojanovský…

Také druhý film Václava Kadrnky se 
zabývá tématem rozdělené rodiny, byť 
autor tvrdí, že to nebylo vědomé roz-
hodnutí. Tentokrát se námětem stala 
rozsáhlá básnická skladba Jaroslava 
Vrchlického Svojanovský křižáček (1906). 
Příběh otce, rytíře Bořka (Karel Roden), 
hledajícího svého nedospělého syna, 
který pod dojmem zkazek o  dětské 
křížové výpravě zatoužil po podílu na 
osvobození Božího hrobu a utekl z do-

mova, předložil režisér divákům opět 
v  podobě nekompromisního naplnění 
své umělecké vize. Jde o  pomalé vy-
právění s  minimem dialogů, v  němž 
zvuk hraje stejně důležitou roli jako 
obraz, znovu se projevuje Kadrnkova 
záliba nechat záběr doznít i  poté, co 
byl děj ukončen. Křižáček ještě více 
než Osmdesát dopisů cílí na vstřícně 
naladěné festivalové publikum, které 
se nelekne artového zpracování a spi-
rituálního přesahu, a stal se nejen vítě-
zem v kategorii režie na Cenách české 
filmové kritiky, ale vyhrál také Křišťálový 
glóbus na MFF v Karlových Varech.

„ Vždyť silná jako smrt je láska. (Píseň 
písní 8, 6)

Při dokončování Křižáčka podstoupil 
Kadrnkův otec operaci kvůli mozkové 
příhodě. To se ovšem neobešlo bez 
komplikací, část mozku odumřela a on 
se octl v  kómatu. Události a  dojmy 
z návštěv u nemocničního lůžka si Ka-
drnka zaznamenával do deníku, což se 
stalo výchozím materiálem pro snímek 
Zpráva o záchraně mrtvého.

Ačkoli tvůrce zdůrazňuje, že nejde 
o autobiografický film a že ho ve filmu 
osud jeho vlastní rodiny nezajímá (po-
stavy ani nemají jména), divák znalý 
Osmdesáti dopisů ihned identifikuje 
jednak motiv synových (Vojtěch Dyk) 
potíží se srdcem, jednak typickou tvr-
došíjnost matky (Zuzana Mauréry). Se 
stejnou umanutostí, s  jakou obíhala 
úřady, nyní dosáhne toho, že se může 
do nemocnice „přestěhovat“, aby byla 
manželovi nablízku. A stejně jako s ním 
na dálku komunikovala prostřednictvím 
mnoha dopisů, snaží se jej teď verbální 
i neverbální komunikací přivést zpátky 
k životu. Opět se tedy vrací motiv otce, 
který je někde daleko, i  když tentokrát 
nejde o  nepřítomnost fyzickou, nýbrž 
o nepřítomnost vědomí.

A  možná ještě více než Osmdesát 
dopisů akcentuje Zpráva o  záchraně 
mrtvého téma lásky, takové, která pře-

může nejen fyzické odloučení, ale také 
smrt. Nebo hodně nepříznivou dia-
gnózu.

Kadrnkovy filmy jsou spirituální, ale 
niterným způsobem, nikoli tak, že by 
diváka prvoplánově tloukly do hlavy 
křesťanskou symbolikou. Jestli bych 
měl najít ke Zprávě o záchraně mrtvého 
nějakou biblickou paralelu, tak nejspíš 
Kristovo vzkříšení Lazara, které se ode-
hrálo slovem („Lazare, pojď ven“, Jan 11, 
43).

„ Peklo doslovných metafor

Co diváka zaujme na první pohled, je 
nestandardní formát obrazu. Zatímco 
Křižáčka uzavřel Kadrnka do klasic-
kého formátu 4:3, ve Zprávě je obraz 
zúžený a  postavený na výšku. Vzhle-
dem k  tomu, že až na několik záběrů 
z  okna, které ukazují stavební práce, 
je celý příběh situovaný do nemocnič-
ních interiérů, diváka to brzy přestane 
rušit (samozřejmě v  případě, že jej to 
vůbec rušit začalo). Velká pečlivost byla 
evidentně věnována práci se světlem. 
Divák se (jak je u  Kadrnky obvyklé) 
musí napojit na velmi pomalé tempo, 
postavy více než v předchozích filmech 
připomínají spíše naprogramované fi-
guríny, deklamující repetitivní texty, než 
živé bytosti.

NOC NA ZEMI
Česko, Slovensko, Francie 2021 | 90 min.  
REŽIE: Václav Kadrnka SCÉNÁŘ: Václav 
Kadrnka, Marek Šindelka, Jiří Soukup KAMERA: 
Raphaël O‘Byrne HUDBA: Irena Havlová, Vojtěch 
Havel HRAJÍ: Vojtěch Dyk, Zuzana Mauréry, Petr 
Salavec ad. 


