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Sharon J. Bolton
UŽ MĚ VIDÍŠ?

Konec devatenáctého století. Londýnskými
ulicemi obchází vražedný přízrak, který si
nechává říkat Jack Rozparovač. Své oběti
zohavuje a vyřezává jim vnitřnosti. Policii
posílá výsměšné dopisy a je na své činy
zjevně pyšný. Nikdy není dopaden.
Začátek jednadvacátého století. Jack Roz-
parovač se vrací. Jako by se zhmotnil jeho
duch, jen tentokrát nevraždí laciné prosti-
tutky, ale dobře situované ženy středního věku. Postupuje systematicky a bru-
tálně, přesně podle svého vzoru: obětem podřízne hrdlo a vyjme orgány. Opět
posílá dopisy na policii. A policie je bezradná stejně jako tenkrát.
Jeden rozdíl tady ale přece jenom je: vrah je podivně fixovaný na mladou poli-
cistku Lacey Flintovou. Proč se jí v dopisech vysmívá? Proč si vybral zrovna
ji? Co od ní chce? Možná je klíč k dopadení pachatele právě v odpovědích na
tyto otázky. A možná si nakonec bude Lacey přát, aby ty odpovědi nikdy ne-
nalezla...

Překlad: Hana Čapková
Vázaná, 504 stran, 349 Kč, ISBN: 978-80-7498-276-7

https://www.dominoknihy.cz/napeti/uz-me-vidis

Zakoupit můžete zde

Ukázka z knihy a rozhovor s autorkou na dalších stranách

Novodobý Jack Rozparovač 

děsí Londýn. Je tady ovšem
jeden podstatný rozdíl...
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Pátek 31. srpna 
O auto se mi opírala mrtvá žena. Nechápu, jak se jí povedlo
udržet se ve vzpřímené poloze, ale stála tam s rozpřaženýma
rukama, prsty svírala rám dveří spolujezdce a chrlila krev na
karoserii. Jednotlivé stříkance se spojovaly a vytvářely pavu-
činu. Vzápětí se otočila a její oči se střetly s mými. Měla v nich
smrt. V krku jí zela příšerná rána, z břicha jí zbyla rudá kaše.
Napřáhla ke mně ruku. Nedokázala jsem se pohnout. Pevně
se mě držela. Na to, že byla mrtvá, měla hodně silný stisk. Já
vím – stála na nohou a ještě se hýbala, ale nebylo možné dívat
se jí do očí a považovat ji za živou. Tělo setrvačnou silou ještě
žilo a slábnoucí srdce tlouklo. Žena do určité míry mohla ovlá-
dat své svaly, ale nic víc. V jejích očích se zračilo vědomí, že
nastal konec. Najednou mi bylo vedro. Než se slunce začalo
klonit nad obzor, byl teplý večer a londýnské budovy a chod-
níky sálaly horko, jež se v nich přes den nastřádalo. Když se
člověk odvážil vyjít ven, zasáhla ho vlna přehřátého vzduchu.
Tohle pulsující, lepkavé teplo jsem ale neznala. Nemělo nic
společného s počasím. Původně jsem si nože nevšimla, ale
teď jsem cítila, jak se jeho rukojeť dotýká mého těla. Žena se
mě držela tak pevně, že si čepel nástroje zarážela hlouběji do
těla. Ne, tohle nedělejte! Pokusila jsem se ji od sebe o kousek
odstrčit, jenom natolik, aby netlačila na nůž. Zakašlala, ale
zvuk jí nevyšel z úst, nýbrž z rány v krku. Cosi mi vyšplouchlo
na obličej a svět se roztočil. Upadly jsme. Svezla se k zemi 
a strhla mě s sebou. Tvrdě jsem dopadla na asfalt a uhodila se
do ramene. Žena ležela roztažená na chodníku a upřeně hle-
děla k nebi. Klekla jsem si ve dle ní. Pořád se jí téměř ne-
znatelně zdvihal hrudník. Ještě zbývá trocha času, říkala jsem
si, i když jsem věděla, že je to nesmysl. Potřebovala jsem
pomoc, ale žádná nepřicházela. Malé parkoviště bylo prázdné.
Obklopovaly nás šesti- a osmipatrové věžáky s byty a já na
jednom balkonu postřehla rychlý pohyb. Pak nic. Soumrak
rychle houstl. Na ženu zaútočili před malou chvílí. Pachatel
nemůže být daleko. Sáhla jsem po vysílačce a poplácala si
kapsy, ale nenašla jsem ji. Celou tu dobu jsem se ženě dívala
do očí. Taška mi upadla o půl metru dál. Prohrabala jsem ji 
a vylovila z ní mobil, jímž jsem na parkoviště před Viktoriinou
věží na Brendonově sídlišti v Kenningtonu přivolala policii 
a záchranku. Když jsem ukončila hovor, uvědomila jsem si, že
mě žena chytila za ruku.

Už mě vidíš?
Ruku mi svírala mrtvá žena a já skoro neměla sílu pohlédnout
jí do očí a dívat se, jak se na mě snaží upřít zrak. Musela jsem
s ní mluvit a udržet ji při vědomí. Nechtěla jsem poslouchat
hlas v mé hlavě, který mi říkal, že je konec. „Jen klid,“ konejši-
la jsem ji. „Je to dobré.“ Jenomže dobré nebylo vůbec nic. „Už
nám jedou na pomoc,“ ujišťovala jsem ji, i když jsem věděla, že
jí už nic nepomůže. „Všechno dobře dopadne.“ Toho večera,
právě když jsem z dálky zaslechla zvuk prvních sirén, jsem si
uvědomila, že umírajícím bez ostychu lžeme. „Slyšíte je? Už
jedou. Hlavně vydržte.“ Každá z nás měla jednu ruku ulepenou
od krve. Do zápěstí se mi zaryl kovový řemínek jejích náram-
kových hodinek. „No tak, neomdlívejte.“ Hlas sirén sílil. „Slyšíte
je? Už jsou skoro tady.“ Ozval se dusot běžících nohou. Zvedla
jsem hlavu a v několika oknech jsem spatřila modré záblesky.
Vedle mého golfu zastavilo policejní auto a rozběhl se k nám
strážník v uniformě. Za běhu mluvil do vysílačky. Když k nám
dorazil, sehnul se. „Vydržte,“ řekla jsem ženě. „Jsou tu lidi,
postaráme se o vás.“ Na rameni jsem ucítila strážníkovu ruku.
„Jen klid,“ řekl stejně jako já před chvilkou, s tím rozdílem, že
jeho slova platila mně. „Už sem jede sanitka. Jenom klid.“
Policistovi bylo kolem pětačtyřiceti, měl robustní postavu a říd-
noucí šedé vlasy. Připadal mi nějak povědomý. „Kde jste zra-
něná?“ zeptal se. Otočila jsem se zpátky k ženě. Teď už byla
opravdu mrtvá. 
„Mluvte se mnou, děvče moje. Jak se jmenujete? Kde jste zra-
něná?“ Nebylo o tom pochyb. Světle modré oči zíraly do
prázdna a tělo se nehýbalo. Slyšela vůbec něco z toho, co
jsem jí řekla? Všimla jsem si, že má překrásné vlasy, svět-
lounký odstín popelavě blonďaté. Rozprostřely se jí kolem
hlavy jako svatozář. V náušnicích se jí odráželo světlo pou-
ličních lamp a jejich kamínky jiskřily mezi prameny vlasů.
Pustila jsem její ruku a začala se zvedat z chodníku. Kdosi mě
jemně zarazil. „Myslím, že byste se neměla hýbat, drahoušku.
Počkejte, až přijede sanitka.“ Neměla jsem sílu se s ním do-
hadovat, a tak jsem jenom dál zírala na mrtvou. Spodní část
obličeje měla celou zkrvavenou. Její krk a hrudník se koupaly
v šarlatu. Pod tělem se jí dělala kaluž krve, která v tenoučkých
pramíncích odtékala skulinami mezi dlažebními kostkami. Při
pohledu na ženin hrudník jsem zjistila, že na sobě má košili.
Níž se nedalo nic rozeznat. Rána v hrdle v žádném případě
nebyla nejhorší zranění, které utrpěla. Vzpomínám si, jak jsem
jednou slyšela, že tělo průměrné ženy obsahuje kolem pěti litrů
krve. Nikdy jsem neuvažovala, jak to asi vypadá, když se z něj
všechna vyřine ven. 
„Mně se nic nestalo, nejsem zraněná. Tohle není moje krev.“
Chtěla jsem vstát, ale nedovolili mi to. Kolem blondýny se
shlukli tři záchranáři. Vypadalo to, že jí na ránu v břiše tisknou
tlakové obvazy. Zaslechla jsem zmínku o tracheotomii a pak
něco o periferním pulsu. Nevzdáme to? Asi ano, je mrtvá. Teď
se obrátili ke mně. Vstala jsem. Kůži jsem měla lepkavou od
ženiny krve, která už v teplém vzduchu zasychala. Zapotácela
jsem se a zahlédla jsem nějaký pohyb. Bytové domy kolem
náměstí lemovaly dlouhé balkony. Ještě před několika minuta-
mi zely prázdnotou, ale teď se na nich mačkali lidé... 
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Co vás nutí psát o bru-
tálním zločinu?

Domnívám se, že nejúspěš-
nější autoři jsou ti, kteří píší
takové knihy, které by sami
rádi četli. Nikdy jsem nebyla
velkým fanouškem tradiční
detektivky. Miluji temnou,
hrůzu nahánějící atmosféru,
situace, v nichž běžná pra-
vidla neplatí a cítíš, že se
každou chvíli může stát něco děsivého (a obvykle se tak
stane).  Ale příběh musí mít vnitřní logiku a nesmí mu chybět
věrohodné vysvětlení.

Když dostanete nápad na román, co upřednostíte: místo
nebo děj?

Na to asi jednoznačně neodpovím, nelze to od sebe
oddělovat. Ale poměrně často je to místo. Miluji řeku Temži,
ráda také objevuji mně méně známá místa kolem Greenwiche,
Deptfordu a Rotherhithe. Jsou naprosto fascinující, takže není
ani žádným překvapením, že mají tolik místa v mých
románech. 
Samozřejmě hodně záleží na příběhu, věnuji spoustu času vy-
mýšlení zápletek a dějových zvratů. 

Jak píšete, vymyslíte nejprve kostru příběhu, nebo se jím
necháte unášet a rozuzlení přijde jakoby samo o sobě? 
Mé knihy jsou poměrně složité. Abych alespoň pravdě-
podobně věděla, jak komplikovaný příběh dopadne, musím
mít přinejmenším nástin děje. Obecně platí, že čím víc mohu
plánovat dopředu, tím snazší je pak samotné psaní. Ale
bohužel můj mozek nemá takovou kapacitu, aby udržel celou

dějovou linii, takže často na-
rážím na hluchá místa a mu-
sím se rozhodovat, jak po-
kračovat. 

Co byste doporučila začí-
najícím autorům krimi? 

Aby si rychle vytvořili první
námět knihy. A pak ne-
naslouchali pochybovačným
hlasům, že je to nesmysl, že
taková myšlenka nikdy ne-
bude fungovat, že je třeba

všechno hodit do koše a začít psát něco jiného. Aby se
nenechali odradit, a pracovali dál na rukopisu, neexistuje
žádná jeho část, která by nešla vylepšit.

Které autory jste si oblíbila?

Především Stephena Kinga. Vyniká nejen působivou
představivostí, ale i skvělým jazykem. Když se začtu do ně-
které z jeho knih, cítím, že jsem v přítomnosti mistra. Dále
mezi mé oblíbené  patří Joanne Harris,  J. K. Rowling, Thomas
Harris, Dan Brown a Tess Gerritsen.  Z nových autortů, o nichž
si myslím, že mají obrovský talent, to jsou Ariana Franklin,
Simon Beckett a Tom Cain.

(Ze zahraničních pramenů)

S. J. Bolton vyrůstala v hrabství Lancashire a její
raná kariéra zahrnovala příliš mnoho aktivit, z nichž
některé jí dnes uvádějí do rozpaků. Všech svých
mladistvých aktivit se ráda vzdala, aby se mohla stát
matkou a spisovatelkou (v tomto pořadí).

Její knihy byly nominovány na všechny významné
literární ceny, určené pro autory detektivek a thrillerů.
Kolegové ze spisovatelské branže o ní hovoří bez
výjimky s velkou úctou – za všechny ocitujme Tess
Gerritsen: „S. J. Bolton mění tvář krimirománu, jak
jsme ho znali doposud.“

Domnívám se, 
že nejspěšnější autoři

jsou ti, kteří píší takové
knihy, které by sami

rádi četli.

Mé příběhy
jsou poměrně
složité...



Christian Jacq
RAMses – syN světlA
Ožívá příběh o cti, odvaze, zradě a lásce z dob
starého egypta. Ramses je nevědomky připravován
na roli budoucího panovníka. Je tu ovšem jeden
problém. O trůn totiž usilují i jiní. Nezkušený
Ramses se snaží bojovat s podlými intrikami a zá-
vistí lidí, od nichž by to nejméně čekal. ve víru
divokých událostí bude muset čelit mnoha těžkým
rozhodnutím a hledat způsob, jak rozpoznat pravé
přátelství a lásku.

vázaná, 328 stran, 279 Kč

https://www.alpress.cz/ramses-syn-svetla/
Ukázka a rozhovor s autorem

na následujících stranách
Zakoupit můžete zde
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Slib je slib,“ prohlásil Setau. „To jsi ty? Jsi to skutečně ty?“ Setau
se změnil. Špatně oholený, bez paruky, oblečený do tuniky z anti-
lopí kůže s mnoha kapsami se téměř nepodobal bývalému studen-
tu, který byl přijat na nejlepší univerzitu v zemi. Kdyby ho nepoznal
jeden palácový strážce, byl by bez dalších okolků vyhnán. „Co se
s tebou stalo?“ „Dělám svoji práci a držím své slovo.“ „Kam mě
chceš zavést?“ „Uvidíš… Pokud ovšem z tebe strach neudělal
křivopřísežníka.“ Ramsesův pohled vzplanul. „Jdeme!“ Usazeni na
oslech projeli městem a dali se na jih podél kanálu, potom odbočili
do pouště směrem ke staré nekropoli. Byla to první Ramsesova
cesta ven z údolí do zneklidňujícího světa, kde zákony lidí už
nebyly důležité. „Dnes v noci je úplněk!“ řekl Setau potěšeně.
„Všichni hadi přijdou na schůzku.“ Osli kráčeli po pěšině, kterou
princ téměř ani nerozeznával. Poměrně značnou rychlostí dojeli na
opuštěný hřbitov. V dálce bylo vidět modré vody Nilu a zeleň polí.
Tady se do nedohledna táhl jen neplodný písek, ticho a vítr.
Ramses pocítil sám na sobě, proč kněží nazývají poušť „červená
zem Sutecha“, boha bouří a vesmírného ohně. Sutech v těchto
osamělých končinách spálil zemi, ale také očistil lidské bytosti od
působení času a rozkladu. Díky jemu mohli lidé stavět svá věčná
obydlí, kde jejich mumie nezahnívaly. Ramses se zhluboka na-
dechl svěžího vzduchu.
Faraón byl pánem stejně tak nad touto červenou zemí jako nad
zemí černou, úrodnou a vláčnou, jež poskytovala Egyptu hojnou
potravu. Musel znát všechna jejich tajemství, uplatňovat svou sílu
a moc. „Kdybys chtěl, máš ještě čas odmítnout.“ „Kéž by se už brzy
setmělo.“

Kolem Ramsese proklouzl had s narůžovělým hřbetem a žlutým
břichem a ukryl se mezi dvěma kameny. „Není nebezpečný,“ řekl
Setau. „Tento druh najdeš ve velkém množství poblíž opuštěných
staveb. Ve dne se obyčejně schovávají uvnitř. Pojď za mnou.“ Oba
mladíci sestoupili z příkrého svahu, na jehož konci stály rozvaliny
hrobky. Ramses na chvíli zaváhal, ale pak vstoupil dovnitř. „Už tady
není žádná mumie. Místo je chladné a suché, uvidíš. Nepřepadne
tě žádný démon.“ Setau rozsvítil olejovou lampu. Před Ramsesem
se objevila jakási jeskyně s hrubě opracovaným stropem a stě-
nami. Možná to místo nebylo nikdy obsazeno. Zaklínač hadů tu
postavil několik nízkých stolů, na kterých ležely brousky, bronzová
škrabka, dřevěný hřeben, čutora z tykve, dřevěné tabulky, písařská
paleta a spousta nádob naplněných mastmi a pomádami. Ve
džbánech uchovával přísady nezbytné pro přípravu léků: asfalt,
měděné piliny, kysličník olovnatý, červenou hlinku, kamenec, jíl 
a různé rostliny jako posed dvoudomý s jedovatými kořeny, komo-
nici, skočec a kozlík. S příchodem večera slunce zoranžovělo 
a nazlátlá poušť se pohybovala v dlouhých pruzích písku pře-
nášeného větrem z duny na dunu. „Svlékni se,“ nařídil Setau.
Jakmile byl princ nahý, Setau natřel jeho tělo rozdrcenou cibulí,
kterou zředil vodou. „Hadi ten pach nesnášejí,“ vysvětlil. „Jaký úřad
ti svěřili?“ „Žádný.“ „Zahálčivý princ? Zas jeden nedobrý kousek
tvého učitele!“ „Ne, příkaz mého otce.“ „Propadl jsi u zkoušky s bý-
kem, asi proto.“
Ramses takové vysvětlení odmítal. Přesto ovšem logicky zdů-
vodňovalo jeho vyloučení z veřejného života. „Zapomeň na dvůr se
všemi jeho intrikami a podlostmi. Pojď pracovat se mnou. Hadi jsou
nebezpeční nepřátelé, ale aspoň nelžou.“ Ramses byl zviklán. Proč
mu jeho otec neřekl pravdu? Vysmíval se mu a nedal mu ani
nejmenší šanci, aby ukázal, co dovede. „Teď přijde skutečná zkou-
ška. Abys byl imunní, musíš vypít nepříjemný a nebezpečný nápoj
z hlíz kopřivovitých rostlin. Zpomaluje krevní oběh, až se často
úplně zastaví… Jestliže budeš zvracet, zemřeš. Amenimu bych
něco takového nenabídl. Tvoje robustní tělo by to ale mělo vydržet.
Potom budeš odolný proti uštknutí určitého počtu hadů.“ „Ne
všech?“ „Proti těm největším se musí každý den vpíchnout malé
množství rozředěné kobří krve. Jestliže se staneš odborníkem,
budeš tento způsob jistě využívat. Teď pij.“ Chuť nápoje byla odpor-
ná. V Ramsesových žilách se šířil chlad a měl pocit, že umírá.
„Vydrž.“ Vyzvracet tu hlodavou bolest, zvracet, natáhnout se 
a spát… Setau uchopil Ramsese za zápěstí. „Vydrž, otevři oči!“
Princ se vzchopil. Setau ho ještě nikdy neporazil. Jeho žaludek se
uvolnil, pocit chladu se zmírnil. „Jsi skutečně silný, ale nemáš
žádnou šanci, abys vládl.“ „Proč?“ „Protože ses svěřil do mých
rukou. Mohl jsem tě otrávit.“ „Jsi můj přítel.“ „Co o tom víš?“ „Vím
to.“ „Pokud jde o mne, já věřím jenom hadům. Nikdy nezradí svoji
přirozenost. S lidmi je to jiné. Tráví život podváděním a tyjí ze
svého šejdířství.“ „Ty též?“ „Já… já jsem opustil město a žiju tady.“
„Kdyby můj život byl v nebezpečí, nestaral by ses o mne?“ „Obleč
si tu tuniku a jdeme. Jsi méně hloupý, než se zdá.“ ...
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Co pro vás znamená Egypt a proč
jste se rozhodl žít ve Švýcarsku?
Když mi bylo zhruba třináct let, začal
jsem objevovat Egypt v knihách. 
O čtyři roku později jsem se tam
poprvé vydal a navždy zůstal touto
zemí očarován.  Egypt je civilizace,
která trvala tři tisíciletí. Je to takový
můj duchovní otec, inspiroval můj
život, mou práci a žijeme společně
každý den. Náš život je krátký, můj
brzy skončí, protože už je mi přes
sedmdesát let, ale Egypt faraonů je
věčný.
Dětství jsem prožil ve Francii. Do
Švýcarska jsme jeli na dovolenou.
Cítil jsem se zde velmi dobře a později
jsem pochopil, proč tomu tak je. Je to země, pro níž je
charakteristická určitá rovnováha. Vztahy mezi lidmi tu považuji za
úžasné, zdvořilost je něco naprosto přirozeného, lidé se respektují
a chápou smysl práce… Líbí se tu i mé ženě, přišli jsme sem před
dvaceti lety a máme švý-carskou státní příslušnost.
Chráníte si své soukromí a s médii moc nekomunikujete…
Když mé knihy byly úspěšné ve Francii, žili jsme v regionu Aix-en-
Provence. Začali po mně slídit fotografové, často jsem je vídal za

živým plotem mé zahrady. Ale nejsem
filmová hvězda, nechci být loven
paparazzi. Nejvíc trpěla moje žena. Po
přestěhování do Švýcarska, kategoricky
prohlásila, že nechce doma žádná
média. Co děláme v Blonay, do toho
nikomu nic není.
Vaše žena má také ráda Egypt?
Má žena se setkala s nějakým zvláštním
chlapíkem, který je spisovatel a spisova-
tel je jako mnich. Hodiny, ve dne i v noci,
dlouhé týdny, měsíce sedí nad ruko-
pisem. 
Pracuji nejméně dvanáct hodin denně.
S manželkou mluvíme o mých knihách
stále, ráno, v poledne i v noci. Je mým

prvním čtenářem, a tím nejpřísnějším. Jsem rád, že ani po takovém
martýriu na Egypt nezanevřela…
Jak dlouho jste ženatý?
Oženil jsem se v šestnácti a půl. Mé ženě bylo sedmnáct. Jakmile
jsem ji uviděl, bylo mi jasné, že je to ONA, a žádná jiná. Byla krás-
ná, úžasná, inteligentní! Naši čtyři rodiče souhlasili, že nám udělí
výjimku, protože jsme byli nezletilí. Na svatební cestu jsme jeli do
Egypta. Velmi se zajímala o taoismus, o orientální spiritualitu. Naše
manželství je společenstvím ducha.
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Christian Jacq:
„Píšu všude,
každý den�

Bohyně Maat: „Je pro mne inspirací, podívám se na ni
každé ráno.“ Foto: Blaise Kormann



Vydáváte pět nebo šest knih ročně, jak to zvládáte?
Je to docela jednoduché: píšu neustále, všude, každý den. Píši
pomalu, ale bez zastavení. V letadle, ve vlaku... Zažívám při tom
maximální štěstí. Jakmile vidím prázdnou stránku, mám jen jednu
touhu, co nejrychleji ji popsat. 
Máte obrovský okruh čtenářů v mnoha zemích. Jak se na vás
dívá kritika? 
Rozhlas a televize mě od počátku podporují, literární tisk však stále
neví, kam mě zařadit.  Zdá se, že když prodáte více než 30 000 vý-
tisků od jednoho titulu během krátké doby, stáváte se jako autor
podezřelý. Pařížské literární prostředí se k historickému románu
chová velmi obezřetně.  Vydavatel mi radí, nevím jestli to myslí
úplně vážně, že chci-li získat nějakou prestižní cenu, měl bych
publikovat jednou za čtyři roky. Ale já chci psát, vyprávět příběhy,
na které čtenáři čekají.  
Kde nejraději píšete?
Na břehu Nilu…, to je pro mě největší štěstí...
A nejste někdy v pokušení údolí Nilu opustit?
Až budu mrtvý nebo velmi starý, třeba vyjdou mé první dva romány.
To by mohlo být zábavné, protože jsou úplně jiné než to, co dělám
teď! Jinými slovy, Egypt nebyl pro mě vždy intelektuální volbou.
Teprve v roce 1987, když jsem se více seznámil s Jean-Franço-
isem Champollionem, který v roce 1822 rozluštil jako první egypt-
ské hieroglyfy, a je právem pokládán za zakladatele egyptologie, se
setkaly mé spisovatelské a egyptologické ambice. Bylo to téměř
magické, snové.
Navíc mně nic nebrání v tom, abych se zabýval současnými pro-
blémy, i když vyprávím o starověkém Egyptě. Čtenáři tomu rozumí.
Egypt je můj vzor, je to moje krev, je to mé tělo. 
Egyptské náboženství se mi opravdu líbí, protože to není nábožen-
ství v pravém slova smyslu. Neexistuje žádné dogma, žádná odha-
lená pravda, žádné datování inkarnace božstva. Takže se
neuplatní ani nějaký fanatik. Během čtyř tisíciletí nikdo nebyl zabit
ve jménu boha. A to je úžasné. Nejsem úplně blázen, vím, že tato
civilizace zanikla a že se nevrátí, ale hodnoty, které zasela, se mi
nezdají mrtvé. Možná mají budoucnost.
Proto ve svých knihách mluvíte o „radostné civilizaci, kde
převládá štěstí života“? 
Nebyly tam samozřejmě čtyři tisíce let ráje. Ale je to dominantní
pocit. Egypťané prožili období úplného míru, jak vnějšího, tak
vnitřního. Co mě napadá pokaždé, když vstupuji do hrobky v údolí
králů, je radost, která tam vládne. Vezměte hrobku Ramsese IV.:
vidíte pouze zlato, bílou a modrou barvu. V Egyptě nepociťujete
úzkost. Tato společnost je uvolněná, ale přísná a hierarchická.
Váš obraz Egypta je jako zelená stuha uprostřed pouště…
To je přesné. Cestoval jsem hodně po světě, existují země, které

jsem si zamiloval, ale musím přiznat, že Egypt mezi nimi zaujímá
mimořádné místo. Je to země silných kontrastů a zároveň země
velmi uklidňující. To je pravděpodobně důvod, proč Egypťané nikdy
nebyli velcí bojovníci a nikdy nechtěli dobýt svět. 
Jak vypadá váš běžný den?
Vzbudím se kolem deváté a dám se do práce. Odpočinu si až 
v pozdním odpoledni. Nejčastěji na zahradě, kde ošetřím růže.
Někdy chodím na procházky nebo si zaplavat. Dřív jsem také hrál
hodně tenis, ale teď už ne, jsem příliš starý (smích). A pak po večeři
pracuji od 21:00 do 3:00 hodin.
Píšete na počítači?
Ne, perem a na papír. Stejně jako starý písař v Egyptě (smích)! Pro
mě je to velmi důležité, především proto, že chci zůstat v kontaktu
s materiálem, inkoustem, papírem a tím, že ruka musí být stále
aktivní. Byl jsem vyděšený, když jsem se dověděl, že ve Finsku děti
začnou psát na tabletu a už netuší, k čemu je pero. 
Jste proti modernosti?
Ne tak moc (smích)! Ale jsem si vědom, že jsme ztratili jakousi
harmonii mezi spiritualitou, člověkem a přírodou. Mluvíme hodně 
o ekologii, například. V Egyptě existovalo v každé provincii zvíře,
které se nesmělo zabít, ani jako potenciální potravu, včetně
krokodýla. Už tehdy přemýšleli o zachování druhů. Mám vnuka,
Loïce a velmi se obávám o jeho budoucnost. Vyrábíme úžasné
technologie, je to závratné! Brzy budeme schopni nahradit všech-
ny naše orgány a možná žít navždy. Ale k čemu nám to bude…?
Budeme mít pro co žít? A zůstaneme stále svobodní? Náš genom
bude dešifrován, budeme tím mít právo dělat to a ne něco, s čím
nebudeme vnitřně souhlasit? Jíst nebo pít takové jídlo, a ne jiné,
které nám nechutná? Buďme hodně opatrní! Je pravděpodobné, že
dosáhneme vnitřní svobody. Pokud máte v kapse mobilní telefon 
a spadnete do křoví, můžete si zavolat o pomoc. To je v pořádku.
Nicméně, bude-li váš mozek ovládán notebookem, počítačem,
přestanete být člověkem a stanete se strojem.
Poslední otázka, která nepřísluší nikomu vhodnějšímu než
tomu, kdo strávil v Egyptě třicet let: jak si představujete
budoucnost země?
S mnoha obavami. První problém má demografický charakter.
Navzdory značným rozměrům má Egypt stejnou plochu orné půdy
jako Belgie! A dnes zde žije asi šedesát milionů obyvatel. 
Druhým problémem je nárůst fundamentalismu, který se šíří mezi
mladými lidmi. Vytvoření islamistické republiky by bylo katastrofou
pro obyvatelstvo, pro politickou rovnováhu regionu, ale také pro
egyptologii. Fundamentalisté oznámili v médiích, že zničí všechny
„idoly“ a začnou se Sfingou. Z této výhrůžky mrazí i v horkém
egyptském podnebí a je třeba brát ji vážně...

(Ze zahraničních pramenů)
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Mikael Niemi
PoPMusic z Vittuly
Švédský román s chutí finské vodky: tak by se dal na-
zvat originální, místy až bizarní a divoký román Pop-
music z Vittuly. Mikael Niemi v něm líčí život ve svém
rodišti, odlehlé Pajale na finsko-švédské hranici, kam 
v 60. a 70. letech vtrhly nové časy s rockovou hudbou.
starší generace dělá, co může, aby ten destruktivní
příval novot zastavila. Marně. Dospívající chlapec Matti
a jeho mlčenlivý kamarád Niila na to okouzleně zírají:
Beatles našli své fanoušky i v téhle končině. Ani jeden
z nich sice nerozumí slovům písní, ale jedno je jim jas-
né: kulatá černá deska se vzrušující hudbou znamená
probuzení z dlouhé polární noci! A tak se v tomto za-
padákově střetává staré s novým, kouzla s přísnou ná-
boženskou tradicí, zpátečnictví s nespoutaností. Jsme
svědky pijácké soutěže v rozpálené sauně, nekoneč-
ných bitek znepřátelených klučičích part, svérázného
hubení myší, jímž si chce Matti vydělat peníze na první
elektrickou kytaru, prvního drnkání na kytaru v garáži,
prvního rockového koncertu, prvních polibků i prvního
sexu.
Kniha získala Augustovu cenu za nejlepší švédskou
knihu roku, prodalo se jí přes milion výtisků, byla pře-
ložena do 33 jazyků a dočkala se i filmové adaptace. 

Překlad: zbyněk Černík
Vázaná, 264 stran, 298 Kč, EAN: 9788025724279

https://www.kosmas.cz/knihy/241310/popmusic-z-vittuly/
Ukázka a rozhovor s autorem na následujících stranách
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Zakoupit můžete zde



KAPITOLA 1
— v níž Pajala vstoupí do současnosti, zazní
hudba a dva malí kluci se nalehko vydají do světa
Na začátku šedesátých let naši čtvrť v Pajale vyasfaltovali. Mně
tehdy bylo pět let. Slyšel jsem blížící se rachot. Kolem našeho domu
se proplížila kolona vozidel připomínajících tanky, která rozrývala
vymletou štěrkovou cestu. Začínalo léto. Chlapi v montérkách
popocházeli sem a tam, plivali na zem žvýkací tabák, bušili železný-
mi sochory a cosi si brumlali finsky, a zpoza záclon po nich pokuko-
valy ženy v domácnosti. Pro takového caparta jako já to bylo strašně
vzrušující. Pověsil jsem se na plot, jukal mezi tyčkami a nasával
výfukové plyny z těch opancéřovaných zázraků. Zakusovaly se do
křivolaké cesty, jako by to byla stará mršina. Do rozbahněné cesty se
spoustou drobných výmolů, které se vždycky zaplnily dešťovou
vodou – do neštovicově poďobaného hřbetu, který při oblevě měkl
jako máslo a v létě se solil jako mleté maso, aby se z něj tolik
neprášilo. Ta štěrková cesta byla staromódní. Patřila do minulých
časů, v nichž se narodili naši rodiče, ale ti s ní teď už nechtěli mít nic
společného. Naší čtvrti se lidově říkalo Vittulajänkkä, což v překladu
znamená Kundomočál. Původ tohoto jména byl nejasný, ale pravdě-
podobně souvisel se skutečností, že se tu rodilo hodně dětí. V mno-
ha barácích měli pět, někdy dokonce i víc dětí, takže to jméno bylo
jakýmsi drsným holdem ženské plodnosti. Ve Vittulajänkkä – či
Vittule, jak jsme si to občas zkracovali – bydleli lidé z chudých rodin,
kteří vyrůstali v hubených třicátých letech. Díky těžké dřině a hospo-
dářské konjunktuře se vypracovali a mohli si půjčit peníze na domek.
Švédsko vzkvétalo, ekonomika se rozvíjela a honba za úspěchem
strhla dokonce i Tornedalen, odlehlý kraj na samém severu země.
Všechno se vyvíjelo tak překvapivě rychle, že si lidé připadali ještě
chudí, ačkoli už zbohatli. Tu a tam se jich zmocňovaly obavy, že
o všechno zase přijdou. Ženy v domácnosti se za vlastnoručně ušitý-
mi záclonami slastně tetelily při pomyšlení, jak se všem daří dobře.
Mají pro sebe a svoje potomky celý barák. Můžou si dovolit kupovat
nové šaty, děcka už nemusejí chodit ve vyspravovaných a záplato-
vaných hadrech. Dokonce mají i auto. A teď zmizí ta štěrková cesta
a pokryje ji olejově černý asfalt. Chudobu navléknou do černé

kožené bundy. Tady se teď pokládá jejich budoucnost, hladká jako
tvářička. Jejich děti tu na nových kolech vyrazí na cestu k blahobytu
a inženýrskému vzdělání. Bagry řvaly a vyly. Z nákladních aut se
sypal štěrk. Obrovské ocelové parní válce pěchovaly podloží cesty
tak neuvěřitelnou silou, že jsem dostal chuť strčit pod ně svou
pětiletou nožku. Hodil jsem pod jeden válec pár velkých kamenů
a utekl jsem, a když stroj přejel, snažil jsem se je najít, ale byly tytam.
Zmizely, jako by je někdo začaroval. Bylo to příšerné i fascinující.
Položil jsem ruku na vyrovnaný povrch. Připadal mi podivně chladný.
Jak může být drsný štěrk hladký jako prostěradlo? Hodil jsem tam
vidličku z kredence a potom umělohmotnou lopatičku, i ty beze stopy
zmizely. Dodnes si nejsem zcela jistý, jestli opravdu leží v podloží
ulice, nebo se nějakým kouzlem rozpustily.
Právě v té době si moje starší sestra koupila první gramofon.
Jednou, když byla ve škole, jsem se vkradl do jejího pokoje. Gramo-
fon stál na psacím stole – technický zázrak z černého bakelitu, lesklá
skříňka s průhledným víkem, které zakrývalo pozoruhodné ovládací
knoflíky. Kolem něj se povalovaly natáčky, rtěnky a spreje. Všechno
to byl moderní, zbytečný přepych, všechno bylo znamením našeho
bohatství a slibné, rozmařilé a blahobytné budoucnosti. V lakované
skříňce ležely hromady fotek filmových hvězd a lístků do kina. Ségra
je sbírala – měla stohy vstupenek do Wilhelmssonova biografu, na
jejichž zadní stranu si zapisovala název filmu, představitele hlavních
rolí a svoje hodnocení. Na umělohmotnou mřížku, připomínající od-
kapávač na nádobí, si dala svůj jediný singl. Svatosvatě jsem jí slíbil,
že se k němu nikdy ani nepřiblížím. Teď jsem ho ale roztřesenými
prsty uchopil a přejel jimi po lesklém obalu s fotografií elegantního
mladíka hrajícího na kytaru. Do čela mu spadala černá čupřina,
usmíval se a opětoval můj pohled. Opatrně, opatrňoučce jsem
vyndal černý vinylový kotouč. Obezřetně jsem zvedl víko gramofonu.
Snažil jsem se rozpomenout, jak to dělala ségra, a položil jsem
desku na talíř, velkou dírou uprostřed na středovou redukci.
A s velkým očekáváním, ze kterého jsem se celý zpotil, jsem gramo-
fon zapnul. Talíř sebou škubl a začal se otáčet. Bylo to nesnesitelně
napínavé, potlačil jsem v sobě vnuknutí dát se na útěk. Neohra-
banými prsty jsem popadl hada, černou nepoddajnou přenosku
s jedovatým zubem, tlustým jako párátko. Pak jsem ji spustil na
rotující umělou hmotu. Ozvalo se praskání, jako když se peče
vepřové. A já věděl, že se něco rozbilo. Tu desku jsem zničil, už
nikdy nepůjde přehrát. „BAM-BAM… BAM-BAM…“ Ale ne, pak to
přišlo! Tvrdé akordy. A Elvisův horečnatý hlas. Stál jsem jako
zkoprnělý. Zapomněl jsem polykat a nevšiml si, že mi ze spodního
rtu kapou sliny. Dostal jsem závrať, točila se mi hlava, zapomněl
jsem dýchat. Tohle je budoucnost. Takhle zní. Hudba, která připo-
míná rachot silničních strojů, nikdy nekončící dunění, hluk, který
vede k purpurovému východu slunce. Předklonil jsem se a vykoukl
z okna. Venku na ulici stoupal z nějakého náklaďáku kouř, viděl jsem,
že začali s pokládkou. To, co vysypávali na zem, však nebyl černý,
koženě lesklý asfalt, ale asfaltový štěrk. Mizerný, šeredný, prašný,
nerovný asfaltový štěrk. Po něm jsme my, obyvatelé Pajaly, měli na
kole vyjet do budoucnosti. Když všechny stroje konečně zmizely,
začal jsem vyrážet na malé, opatrné procházky do nejbližšího okolí.
S každým krokem svět kolem mě rostl. Naše čerstvě vyasfaltovaná
ulice vedla do dalších čerstvě vyasfaltovaných ulic, parcely se táhly
do dáli jako stinné parky, štěkali na mě obrovští psi na řinčících
řetězech. A čím jsem šel dál, tím toho bylo víc k vidění...
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Popmusic z Vittuly, Ďáblík,
Muž, který zemřel
jako losos... 
Proč vaše
romány mají
takové legrační
tituly? 
Na titul myslím po celoun dobu
psaní, i když je to ta poslední věc, kterou řeším. Mimochodem, stejné
to bylo i s mými dětmi. Trvalo dva měsíce, než náš druhý nejstarší
syn dostal jméno. Ve Švédsku to je možné. Okamžitě půo narození
vám přidělí rodné číslo, které používáte celý život, bez něho byste
neexistoval. Ale se jménem na vás nikdo nespěchá. Čekali jsme,
dokud jsme si nebyli jistí, že se jménon bude k našemu synovi hodit.
A podobně to dělám i u mých knih. Obvykle si napíšu dlouhý
seznam, zpravdila mám padesát až sto návrhů. Když objevím ten
vhodný, tak to nějak vnitřně cítím. Probudí se ve mně básník a
připadám si, jako bych psal poezii.
Jak má vypadat dobrý titul? 
Musí být poetický a i na poslech znít mile. 
Kniha Popmusic z Vittuly získala Augustovu cenu za nejlepší
švédskou knihu roku, prodalo se jí přes milion výtisků, byla
přeložena do 33 jazyků a navrch se dočkala i filmové adaptace.
Co to pro vás znamenalo?
Vzhledem k tomu, že šlo o můj debut, tak to určitě pozitivně nastar-
tovalo moji spisovatelskou dráhu. A za vydělané peníze  jsem koupil
les! Dražby jsem se zúčastnil s otcem a nikdy nezapomenu na ten
pocit štěstí, když jsme konečně podepsali kupní smlouvu.

Žijete v přírodě od narození. 
Jak vás to poznamena-

lo?
Mám velkou úctu 
k přírodě a zví-
řatům. Bez hor,

řek a lesů mé vlasti
si vůbec nedovedu před-

stavit život. Miluju ryby a lov. K tomu rád hraji tradiční skladby na
akordeonu a na kytaru. Dětství jsem rozhodně neprožil v luxusu,
pravděpodobně i díky tomu teď mohu žít velmi skromně.
Jeden z vašich literárních protagonistů má jen pár minut, na to,
aby si vzal osobní věci z domu. Co byste si zabalil vy? 
Staré fotografie z padesátých a šedesátých let. Jsou na nich rodiče,
sourozenci i já v době, kdy nebyly počítače nebo digitální fotoapará-
ty. Mohlo by mi to zlomit srdce, kdybych ty fotogradfie ztratil. 
Vaše kniha je zajímavá i prostředím, kde se odehrává děj. Je to
v Pajale, ve vašem rodišti. Městečko leží v Tornském údolí na
hranicích Finska a Švédska. Kdy jste si uvědomil odlišnosti
tohoto území od jiných oblastí Skandinávie?
Že jsem Tornedaler, jsem samozřejmě věděl. Ale že nedaleko je jiný
svět, jsem poznal, až jsem přišel na střední technickou školu v Luleå,
které leží asi 220 kilometrů jižně od Pajaly. Pro mě to už bylo jižní
Švédsko se zcela odlišnou kulturou, než jakou jsem dosud znal. 
V Pajale jsem si to, neuvědomoval, ale v Luleå jsem zažil kulturní
šok. Často jsem se cítil méněcenný, myslel si, že je se mnou něco
špatně. 
Z čeho pramenily pocity jakési podřadnosti? 
Identita Tornedalů nebyla ještě defionovaná. Úroveň vzdělání byla
velmi nízká, žili zde vesměs chudí lidé, kteří si nemohli dovolit posílat
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Jsem ovlivněn
prostředím,
kde jsem 
se narodil



děti do školy. Teprve po
druhé světové válce, kdy

švédská ekonomika ry-
chle rostla, se situace 
u nás radikálně zlepšo-
vala.  Moje generace
už mohla chodit do
školy, vzdělání bylo
dostupné všem,  a tak
jsme si začali uvědo-

movat, že my v Torne-
dalu jsme jakousi svébytnou

menšinou! Bylo to jako revoluce. 
A co pro vás znamená být Tornedaler? 
Nechci se nějak vymezovat. Vlastně to jenom znamená,
že náhodou pocházím z určité oblasti. Každý, kdo chce,
se může stát Tornedalem. V Pajale máme mnoho
různých kultur. Přijali jsme děti z Číny, německé lékaře,
Peruánce, kteří hrají zatraceně dobrý fotbal, moje žena
je z Holandska... Je zde spokojená a šťastná.  Myslím,
že  je stejně dobře, když žijete ve velkém městě nebo
vidíte horizont, který je pro vás symbolem úplné svobody. 

Co je typické pro Tornedalen?
Je to společenství lidí, kteří k sobě mají velmi blízko. 
V Pajale žije pouze dva tisíce lidí. Každý den potkáváte stejné tváře.
Sdílíte společně své životy. Jste svědky těch nejdůležitějších
událostí v životě. Narození dětí, vidíte jak vyrůstají, zažíváte s nimi
jejich lásky, soucítíte s těmi, kterým nejbližší zemřeli. Vždy znáte
celou rodinu až hluboko do jejího rodokmenu. Takže nevidíme jen
jednotlivce, ale celou populaci. To nás, myslím, velmi odlišuje od
obyvatel velkých měst. Nám není cizí kolektivní zodpovědnost, kte-
rou na sebe dobrovolně bereme. 
Váš román Popmusic z Vittuly nadšeně přijali nejen čtenáři, ale
i kritika. Bylo pro vás důležité, že slova uznání přicházela i ze
Stockholmu a vůbec jižního Švédska, kde jak jste se zmínil, je
přece jen kulturní povědomí odlišné od severu? 
To bylo velmi důležité. Podařilo se ukázat, že naše kultura dokáže
oslovit obrovský okruh lidí. Samotný úspěch jsem ale nečekal. Myslel
jsem, že knihu docela dobře přijmou na severu Švédska, ale už ne
na jihu. Pamatuji si, jaké to bylo, když se kniha objevila v knihku-
pectvích. Reakce v Pajale byly vesměs souhlasné. Lidé říkali:  „ano,

je to tak s námi.“ Když první pozitivní recenze přišly z jižního Švéd-
ska – a později i od turistů – byli jsme překvapeni a ptali se: co se to
děje?“ A pak přišel další fantastický úspěch! Kniha byla prodána do
třiceti zemí. 

Jak si vysvětlujete obrovský
úspěch svých knih, které mají
své kořeny na severu Švéd-
ska, a jsou tak jedinečně spo-
jeny se zdejší krajinou a lid-
mi, i v jiných evropských ze-
mích jako je Německo, Ho-
landsko, Česká republika ne-
bo Chorvatsko ...?
Nevím, opravdu nevím. Po
úspěchu jsem byl jako spisova-
tel nucen se rozhodnout, co
dělat dál. Mohl jsem napsat
mnoho knih ve stylu románu
Popmusic z Vittuly, což bylo
velmi lákavé. Ale rozhodl jsem
se předstírat, že tato kniha
nikdy neexistovala. Bylo to
obtížné, ale myslím, že jako
autor musíte znovu a znovu
překvapovat a napsal jsem ro-
mán Muž, který zemřel jako

losos, což je detektivka.  Následoval sci-fi román Ďáblík a thriller
Vodní apokalypsa. Nemůžete myslet na to, co tomu řekne čtenář. Na
to, jak se bude kniha prodávat, myslí nakladatelé. Jako autork
musíte být kreativní, vyslyšet své srdce. Pokud máte štěstí,
zaslechnete něco, co vnímají i ostatní, a připojí se k vám. 

(Ze zahraničních pramenů)
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Mikael Niemi (1959) vyrůstal v Pajale na
severu Švédska u finské hranice, kde dosud
žije. Nejprve psal básnické sbírky a knihy pro
děti a mládež. V roce 2000 vydal svůj první
román pro dospělé Popmusic z Vittuly – byl to
nejúspěšnější románový debut, jaký švédská
literatura kdy zažila. Od té doby napsal Niemi
řadu dalších románů i povídek. Do češtiny byly
přeloženy romány Muž, který zemřel jako
losos, Ďáblík a Vodní apokalypsa.



Volker Mohn 
Nacistická kulturNí politika V protektorátu
koncepce, praxe a reakce české strany

Monografická práce Volkera Mohna je zásadním příspěvkem k fungování nacistického režimu
a správy protektorátu Čechy a Morava a rovněž k chování české společnosti za okupace.
autor využil všechny dostupné archivní materiály jak české, tak německé provenience, zpra-
coval dobové publikace v obou jazycích a rovněž tak i dosavadní odbornou literaturu.
podle nacistické propagandy prožívali Češi za protektorátu „dobu kulturního rozkvětu“.
taková tvrzení je samozřejmě třeba odkázat do říše legend. přesto však právě v kulturní
oblasti zbýval českému obyvatelstvu poměrně nemalý prostor pro realizaci, nenutili mu jen
propagandu a nepředkládali jen lehkou zábavu. lidé měli i nadále přístup k národním
klasikům, v Národním divadle se hrála prodaná nevěsta a z literárních děl 19. století se stá-
valy bestsellery. rovněž většina umělců mohla zpočátku dál pracovat, pokud své působení
přizpůsobili postulátům německých úřadů. okupační režim se pro takovou formu kulturní poli-
tiky rozhodl především z toho důvodu, že mu šlo o zachování klidu v protektorátu a nerušené
fungování zbrojní výroby. 
autor podrobně a plasticky líčí, jak v jednotlivých oblastech – literatuře, hudbě, divadlu a fil-
mu – reagovaly na německé zákroky české úřady, instituce a v neposlední řadě umělci.
ukazuje, jak je obtížné přiřazovat jejich chování ke zdánlivě jednoznačným kategoriím jako
„odpor a odboj“ nebo „kolaborace“. rozporuplnost a nejednoznačnost situace českých uměl-
ců i obtíže při hodnocení jejich postojů za protektorátu pak vykresluje na příbězích spiso-
vatele Františka kožíka, dirigenta Václava talicha a krále komiků Vlasty Buriana.
překladatel: petr Dvořáček 
Brožovaná, 544 stran, 497 kč, isBN: 978-80-7260-372-5 
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Ukázka z knihy a rozhovor s autorem
na dalších stranách

Zakoupit můžete zde



„Nikdo nikoho k ničemu nenutil“ – 
Filmy a filmoví tvůrci
Mezery v kontrolním systému existovaly především v prvních dvou
letech po německém vpádu, tedy v onom období, kdy německé úřady
většinu opatření a plánů na ovládnutí filmových podniků ještě
neuvedly plně do života a musely se v první řadě spoléhat na cenzuru
a omezení dovozu. Stejně jako v ostatních sektorech kultury se ty-
pickým fenoménem staly produkce s českým národním akcentem.
Kasovní úspěch zaznamenalo zfilmování Babičky Boženy Němcové
(1940), film o Kmochovi To byl český muzikant (1940) nebo režisérem
Ladislavem Bromem uvedený Tulák Macoun.
SD hodnotila úspěch těchto snímků ve všech případech kriticky 
a spatřovala v nich „školní příklady velkého mistrovství Čechů
šikovným zinscenováním maskovat nepřátelské tendence tak, že to
posiluje národní odpor, aniž je dán zjevný důvod k cenzurnímu
zákroku“.
Některé z filmů vzniklých v této fázi, například Kristián (1939), byly
tak kvalitní, že dodnes patří mezi česká „klasická díla“ a pravidelně
je možné je zhlédnout v televizi. Avšak nikoli všechny filmy tehdejší
produkce dosahují této umělecké úrovně, kvalita některých z nich
byla pochybná. Protektorátní vláda se snažila zjednat nápravu: pod
taktovkou ministerstva obchodu se ustavil Sbor filmových lektorů,
který měl pracovat na zvýšení kvality filmů. Vliv tohoto grémia se však
nestačil projevit, protože už za několik měsíců nato byla takřka ve-
škerá filmová tvorba pod německou kontrolou a existující instituce
byly zrušeny nebo přišly o své kompetence.
V prvních dvou letech okupace si mohlo filmové publikum ještě vybírat 
mezi německými a českými snímky. Vysloveně oblíbené byly importy
z Hollywoodu, na které se zpočátku ještě objevovala otevřená
reklama v médiích.
Situace se však rychle měnila. Formou zákazů se německým kul-
turním plánovačům podařilo značně redukovat počet zahraničních
titulů a naopak navýšit německý podíl na trhu. Po německé invazi
byla okamžitě omezena nabídka filmů z americké, britské a fran-
couzské produkce. Sovětské filmy zmizely z programu do jednoho.
Fond distribuovaných filmů se významně proměnil: výrazný úbytek
filmů zahraniční produkce nemohl být zcela kompenzován ani
posíleným dovozem německých filmů, takže škála programů kin se
patřičně zredukovala. Omezením maximální doby promítání filmu byly
zároveň uměle snižovány počty repríz úspěšných českých filmů.
Úplnou infiltrací světa českého filmu se okupační úřady postaraly 
o to, aby německé filmy dosáhly podílu na trhu ve výši 55–69 procent
nabídky a byly promítány po celém území Protektorátu. Třebaže
české snímky se i v následující době těšily u publika podstatně větší
oblibě než většina německých filmů, cílená redukce alternativ za-
jišťovala dominantní postavení německé produkce. Do kin Čech 
a Moravy se od zábavných filmů přes nákladná díla, jako byl barevný
film UFA Dobrodružství barona Prášila, až po vysloveně antisemitské
kusy typu Žida Süße dostaly prakticky všechny německé novinky. 
S jednou výjimkou: v Protektorátu nebylo záměrně povoleno
promítání filmu Zlaté město (1942). Režisér Veit Harlan, který dva
roky předtím natočil Žida Süße, v něm české charaktery vykreslil tak
negativně, že Goebbels promítání vyloučil.

Intencím Oddělení pro kulturu vyhovovalo několik českých snímků,
které se přizpůsobovaly ideologickým představám  nacionálněsocia-
listického režimu. Vedle děl jako Velká přehrada (1942) Josefa Alfréda
Holmana nebo dokumentární film Miloše Cettla Kolesa dějin (1944)
sem jako nejznámější příklad patří Jan Cimbura Františka Čápa
(1941), zfilmovaný román Jindřicha Šimona Baara. Jestliže v romá-
nové předloze se antisemitské výroky vyskytují nejvýš okrajově, 
v Čápově filmu tvoří jádro přinejmenším jedné scény filmu. Konkrétně
jde o postavu židovského hostinského, který je líčen jako egoistický
a lakomý člověk a který se nejodpudivější formou obohacuje na úkor
ostatních vesničanů. V dalším ději se „oběti“ brání, hospodu vypálí 
a hospodského vyženou – scéna, která v předloze vůbec není a z níž
se režisér musel po válce zodpovídat. Čáp se ospravedlňoval tím, že
ji zařadil do scénáře pouze na nátlak IV. oddělení; toto tvrzení bylo 
v poválečném procesu bez dalšího zkoumání akceptováno jako
hodnověrné.
Obsahy takto blízké nacionálněsocialistickému myšlení představovaly
mezi českými filmy jistě výjimku. Většinou se natáčely spíš komedie.
Ze 114 celovečerních filmů, které měly premiéru za okupace, patřila
k tomuto žánru téměř polovina. V mnoha případech to byla umělecky
hodnotná díla českých režisérů Vladimíra Slavínského, Miroslava
Cikána nebo Martina Friče. Na komedie se zároveň specializovali 
i oblíbení herci jako Jaroslav Marvan a Oldřich Nový. Další, jako
Otomar Korbelář nebo Zdeněk Štěpánek, se soustřeďovali na charak-
terní role ve vážnějších snímcích.
Pozornost IV. oddělení se stále víc zaměřovala především na promi-
nentní české herce. Stejně jako v ostatních kulturních sférách jim šlo
o využití významných herců a hereček pro německou propagandu.
Ti byli například zváni na zájezdy a audience, museli podepisovat
manifesty a někdy je také veřejně předčítat. Filmové hvězdy Lída
Baarová a Adina Mandlová se navíc postaraly o rozruch kolem své
osoby svými románky s čelnými představiteli nacionálněsocialistic-
kého režimu.
I když německý postup vůči českým filmovým tvůrcům se v nejednom
ohledu podobal postupu v jiných sférách kultury, přece jen existovaly
podstatné odlišnosti. V jiných oblastech si okupační moc nepřála
spolupráci, či dokonce soukromé kontakty mezi Němci a Čechy. Jen
vzhledem k prohlubujícímu se personálnímu nedostatku v německých
souborech nacionálněsocialistické úřady nakonec vyslovily souhlas
s angažováním českých hudebníků, zpěváků a tanečníků. Nejpozději
po založení společnosti Prag-Film AG však na Barrandově spolupra-
covali na zakázku německého filmového průmyslu herci, režiséři,
kameramani a technici obou národností.
Veřejnosti byly české filmové hvězdy prezentovány pod německými
jmény, a tak se v titulcích stala z Nataši Gollové „Ada Goll“ anebo 
z režiséra Vladimíra Slavínského „Otto Pittermann“. To však nemění
nic na tom, že němečtí plánovači kultury přímý kontakt filmových
tvůrců nejenom trpěli, ale i podporovali.
Pokud byli herci zváni na oficiální recepce, a stávalo se to poměrně
často, bylo pozvání adresováno jak německým, tak i českým filmovým
hvězdám. Při příležitostech tohoto druhu byli přítomni i čelní
funkcionáři jako Karl Hermann Frank. Ale herci obou národností se
setkávali i na neformálních oslavách. Ve své vile pravidelně vítal hosty
například Miloš Havel. Pozvání mnohdy přijímali i němečtí funkcionáři.
Dozor nad herci nebyl nepochybně jediným důvodem. 



„Do kina se chodilo i za protektorátu. 
Každé vaše odmítavé zakašlání bylo 
zaevidováno,“ říká německý historik
Volker Mohn
Jak vypadala nacistická kulturní politika
za protektorátu? 

Přístup nacistů ke kultuře v okupovaných
českých zemích se měnil s časem. Podle
toho, jak se válka vyvíjela, i podle jmen
říšských protektorů  a státních tajemníků. 
V letech 1939 − 1941, tedy na začátku oku-
pace, byl státním tajemníkem Karl Her-
mann Frank. To už Němci dělali nějaké
zásahy, ale pořád tady jistá autorská svo-
boda byla. Později už šlo do tuhého. Němci
respektovali pouze české klasiky, mohla se
hrát díla Bedřicha Smetany nebo Antonína
Dvořáka. Povoleni byli  i literární klasici, ale
jen 19. století. Pokud se některé naklada-
telství rozhodlo vydat novou knihu, musel
nějaký úředník schválit příděl papíru. Když
ale obsah rukopisu neodpovídal předem
daným požadavkům, kniha nesměla vyjít. 

Jak se uplatňovala cenzura v dalších
oblastech kultury?

Třeba s divadlem to měli nacisti složitější,
protože čeští herci byli hodně kreativní 
a často neškodné symboly, náznaky nebo i gesta diváci chápali
dvojznačně. Okupanti si toho ale byli vědomi, a tak režiséry i drama-
turgy činili osobně zodpovědné, aby se nic podle nich „závadného“
během představení neodehrálo. Pokud neuposlechli, byli zatčeni 
a nejeden zaplatil životem.  
Samostatnou kapitolou pak byl za protektorátu film. Veškerý filmový
průmysl byl plně v rukou Němců. Než se filmová novinka dostala 
k divákovi, prošla přísnou cenzurou. Dokonce i komedie, které byly
zcela neškodné a měly sloužit pouze k pobavení válkou decimo-
vaného obyvatelstva. Do kina se ale chodilo často. Tehdy byl film
pořád nové médium a lidi stále fascinoval. Proto se také hojně využí-
val k propagandistickým účelům. Ale takové snímky moc oblíbené
nebyly. Ale i před těmi tzv. neškodnými filmy se povinně promítaly tý-
deníky, které byly plné nacistické ideologie. Publikum si občas trouflo
i nesouhlasit, ale takový odvážlivec však mohl jen zakašlat. I kvůli
tomu seděl v každém sále nějaký horlivý úředníček, který počet ne-
gativních reakcí hlásil „výš“. Záznamy bezpečnostní služby SS 
o takových „incidentech“ jsem našel v archivech. Svědčily o tom, že
většina českého obyvatelstva propagandu v kinech jasně odmítala. 

Jak nacisté ovlivňovali literaturu?

Zaujal mě výrok Karla Čapka v rozhovoru pro polský deník Nowy 
Dziennik z června 1938, kdy se v Praze konal kongres PEN klubů.
Vyjádřil se v tom smyslu, že pokud jde o vliv literatury na život, nelze

od spisovatelů, zejména v době, kdy v politice platí zákon džungle,
mnoho požadovat.  
Čapek měl před sebou už jen pár měsíců života a Protektorát Čechy
a Morava nezažil. Nebyl tedy svědkem toho, že okupanti mají na vliv
spisovatelů na společnost zřejmě jiný názor a „řízení“ literárního dění

svěřili  kulturnímu oddělení v kanceláři Re-
ichsprotektora. Tady určili, kteří autoři smějí
publikovat a které je třeba zlikvidovat. Na
první pohled to však nějakou dobu mohlo
vypadat, jako by české orgány, které byly
dříve odpovědné za tuto oblast, měly stále
ještě nějakou autonomií. Ale pokud se
podíváte blíže, velice rychle si uvědomíte,
že o ní nelze hovořit a že rozhodující slovo
patřilo německým úřadům. Na jedné straně
převládala přísná cenzura, mnoho knih
bylo zakázáno. V březnu 1939 bylo na sez-
namu nežádoucích titulů více než 700 děl
– a počet neustále rostl. Na druhé straně
byly vytvořeny finanční pobídky pro autory,
kteří slouží německé i české propagandě.
Byli zváni na setkání s představiteli protek-
torátu, přebírali literární ceny a jejich díla
byla vystavována na výstavách knih. 
Třeba na  příkladu Hanse Watzlikka se dá
dobře dokumentovat vývoj autorů. Němec-
ky píšící spisovatel se narodil v jižních
Čechách v roce 1879 a byl úspěšný v první
československé republice. Dokonce získal
státní cenu, ale v průběhu třicátých let se
stále více orientoval na národní socialis-

mus. Stal se také členem nacistické stra-
ny a byl jedním z těch, kteří za
protektorátu nejvíce publikovali a ob-
drželi největší počet ocenění. Jiní museli
čelit obrovskému tlaku. Například Fran-
tišek Kožík.  Šlo o mladého a velice plod-
ného autora, jehož knihy se velmi dobře
prodávaly. Proto se na něho zaměřila
okupační moc a snažila se ho propagan-
disticky využít. Zařadilla ho do me-
zinárodní delegace autorů, která byla
vyslána v roce 1943 do Katynu,
kde Wehrmacht objevil masové
hroby, v nichž leželi Poláci zabití
ruskými vojáky. Literáti o tom měli
podat svědectví... Kožík s tím měl
po válce problém, ale ti, co ho
chtěli soudit, nechápali, nebo ne-
chtěli chápat, že nemohl odmít-
nout. 
Tolik snad jen na dokreslení, jak vypadala kulturní politika v Protek-
torátu Čechy a Morava.

(Volně podle zahraničních pramenů, ilustrační foto)

Volker Mohn (nar. 1979) vystudoval moderní
dějiny a dějiny východní Evropy na Univerzitě
Heinricha Heineho v Düsseldorfu. V letech
2003–2005, v době svého studia, působil na
katedře kultury a dějin Němců ve východní
Evropě u profesora Detlefa Brandese. Dva se-
mestry vedl na Univerzitě Karlově v Praze
seminář o dějinách německého hraného filmu.
V roce 2011 obhájil disertační práci o naci-
stické kulturní politice v Protektorátu Čechy 
a Morava, která vyšla v originále roku 2014. 
V letech 2011–2016 působil jako vědecký pra-
covník v oblasti dějin a kultury východní
Evropy na Univerzitě Heinricha Heineho 
v Düsseldorfu.

Oldřich Nový ve filmu Kristián

Hans Watzlik

František Kožík
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George R. R. Martin
Bouře Mečů
Píseň ledu a ohně 3.
Třetí díl cyklu Píseň ledu a ohně zastihuje přeživší
hrdiny v překotných událostech. název knihy Bouře
mečů doslova a do písmene vystihuje vražedné tempo,
v němž George R. R. Martin pokračuje ve svém vy-
právění. královská vybíjená pokračuje, a i když rod
starků nadále drží sever, nad Robbem se stahují
mračna, a také jeho sourozence čeká nejedna těžká
zkouška. Tyrion stále obtížněji manévruje mezi intrika-
mi vlastní sestry, která větří příležitost rodu
lannisterů na ovládnutí Západozemí. Zdivočelí se
odhodlají překročit Zeď a jon sníh učiní závažná roz-
hodnutí. A daenerys? krom krmení rostoucích draků
musí posbírat armádu, jež jí pomůže znovu dobýt její
dědictví – všech sedm království. epické vyprávění 
s desítkami jednajících postav se díky seriálu HBo
stalo nejúspěšnější fantasy ságou od dob Pána
prstenů. na celém světě má miliony nadšených fa-

noušků, kteří netrpělivě čekají na každé pokračování. Píseň ledu a ohně vychází v novém
překladu a úpravě.
Překlad: Petr kotrle
Vázaná, 1132 stran, 698 kč, eAn: 9788025724187

https://www.kosmas.cz/knihy/235527/boure-mecu/

Robert A. Henlein
Měsíc je dRsná MilenkA
Píše se rok 2076 a Měsíc slouží jako trestanecká kolonie
pro vzpurné a nežádoucí obyvatele Země. Ve snaze pře-
žít v drsném a nepřátelském prostředí si exulanti vytvo-
řili liberální společnost pod dohledem přísné pozemské
vlády, která se stará o životní nezbytnosti „luňáků“
výměnou za dodávky obilí pro hladovějící populaci Země.

situace se postupně zhoršuje a obyvatelé Měsíce si
začínají uvědomovat, že pokud se pozemské tyranii ne-
vzepřou, čeká je nevyhnutelné vyčerpání zdrojů a ná-
sledná environmentální apokalypsa. do čela revoluce se
postaví nepravděpodobná skupinka antihrdinů a navzdo-
ry tomu, že mají jen mizivou šanci na úspěch, roznítí pla-
men vzpoury, která by mohla změnit budoucnost celého
lunárního světa. 

Překlad: Alžběta lexová
ilustrace: daniel Špaček
Vázaná, 544 stran, 398 kč, eAn: 9788025724101

https://www.kosmas.cz/knihy/226650/mesic-je-drsna-milenka/
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Kent Haruf
CizinCi v noCi
Cítím se osaměle. Přijď si popovídat, 
osloví jednoho večera sedmdesátiletá 
Addie svého souseda Louise. Stávají se 
z nich dobří přátelé, později i milenci, ná-
hle si připadají jako lidé, kteří mají koneč-
ně štěstí. Addiin syn je však kategoricky 
proti jejich vztahu a dá matce ultimátum, 
které nelze brát na lehkou váhu. Křeh-
ká novela ukazuje touhu po životě a lás-
ce i radost z krátkých momentů štěstí. 
Ve filmové adaptaci tohoto románu Our 
Souls at Night se v hlavních rolích objevili 
 Robert Redford a Jane Fonda. 
Váz., 144 s., 218 Kč

Martha Hall Kelly 
Dívky beze jména 
Mladá Polka Kasia, americká herečka Ca-
roline a německá lékařka Herta – osudy 
těchto tří žen mají společný jmenovatel – 
Ravensbrück. V ženském koncentračním 
táboře byla Kasia jednou z těch, které 
se staly pokusnými králíky nacistických 
doktorů. Po několika letech se podaří 
dostat přeživší ženy do Spojených států 
amerických, kde se jim dostane patřič-
né zdravotnické péče. V connecticutské 
zahradě plné šeříků však ženy naleznou 
mnohem více. Román inspirovaný sku-

tečnými osudy nejprve zachvátil Spojené státy, kde se prodalo již přes 
milion výtisků. Následně vyšel již ve 27 jazycích. Váz., 528 s., 398 Kč

Martin C. Putna 
obrazy z kulturníCh 
Dějin StřeDní evropy
Země Visegrádu, tohoto současného 
dědice Střední Evropy, už zase zápasí 
o demokracii a o to, „kam patří“. Při pro-
mýšlení toho, „kam patříme“, je třeba jít 
ke kořenům: v tomto případě k rakous-
ké Střední Evropě. Promýšlet jaká jsou 
kulturní a duchovní specifika tohoto re-
gionu, této tradice potkávání a utkávání 
mnoha národů a mnoha náboženských 
vyznání, tradic a vzpour. Kniha dovršuje 

autorovu trilogii obrazů z kulturních dějin: Západ (Obrazy z kultur-
ních dějin americké religiozity, 2010) – Východ (Obrazy z kultur-
ních dějin ruské religiozity, 2015) – a nyní střed. Váz., 384 s., 348 Kč

Mika Waltari
egypťan Sinuhet
Patnáct knih  
ze života lékaře Sinuheta
Ve strhujícím vyprávění lékaře Sinuheta 
se před čtenářem otevírá Egypt v době 
18. dynastie přibližně v roce 1300 př. n. l. 
za vlády faraona Achnatona. V románu 
ožívají historické postavy: faraoni Amen-
hotep, Achnaton, Tutanch amon, krá-
lovna Tij, Nefertiti, kněz Aj, vojevůdce 
Haremheb a další. Pozoruhodné a bar-
vité osudy Sinuheta nás zavedou do vý-
znamných míst tehdejšího světa, do vá-

lečné vřavy, nelítostných bojů o moc, dvorských pletich a úkladů. 
Pro velkou oblibu vychází již v 16. vydání. Váz., 832 s., 498 Kč

Při nákupu v expedičním skladu– slevapro jednotlivce 20% I na www.ivysehrad.cz – sleva 15% 

Claudia Banck
vikingové
Muži lačnící po kořisti, skvostné dračí 
lodě, sebevědomé ženy, meče se jmény 
vzbuzujícími hrůzu a dobrodružné plav-
by do vzdálených zemí. Co je smyšlenka 
a co pravda?
Fundovaný pohled do života vikingů, kte-
ří byli mimořádně úspěšní nejen na lou-
pežných a dobyvačných výpravách, ale 
i jako protřelí kupci, zruční řemeslníci 
a smělí objevitelé. 
Váz., 176 s., 268 Kč

Peter Tremayne
Druhá Smrt
22. případ sestry fidelmy
Blíží se květen roku 671 a v hlavním měs-
tě irského království Mumanu, se chystá 
pouť na oslavu svátku Bealtaine. Do měs-
ta míří zástupy návštěvníků, mezi nimi 
i družina kejklířů, v jejichž skupině do-
jde k dvojnásobné vraždě. Tyto neblahé 
události by mohly celou slavnost ohrozit, 
a proto cashelský král Colgú povolává 
na pomoc svou sestru Fidelmu. Vedle 
napínavého příběhu čtenář opět nalezne 
poutavé a přesvědčivé líčení irského spo-

lečenského systému, práva a náboženských sporů, to vše na základě 
historicky doložených skutečností. Váz., 336 s., 298 Kč

Božena Kopičková
ČeSká královna Žofie
Ve znamení kalicha a kříže
Druhá manželka krále Václava IV., Žofie, 
se v knize představuje jako výrazná osob-
nost, obdařená fyzickým půvabem, ale 
také přemýšlivá a citlivá. V turbulencích 
doby neodvratně směřující k propuknu-
tí husitské revoluce se česká královna 
Žofie musela vyrovnávat s dramatickými 
událostmi, jako bylo například uvěznění 
jejího královského manžela, ale i s du-
chovními podněty reformního husitského 

směru. Podpora, kterou královna Žofie věrně poskytovala ranému 
husitství včetně jeho hlavního představitele, našla odraz i v Husových 
listech z Kostnice. Váz., 304 s., 348 Kč

Vladimír Socha
poSleDní Den  
Druhohor
Úžasný příběh výzkumu katastrofy 
na konci křídy ještě nikdy nebyl u nás tak-
to podrobně převyprávěn. Nechybí ani 
nejnovější poznatky o vymírání tehdejších 
živočichů, přehled astronomických pro-
gramů pro bezpečnostní sledování oblo-
hy a plány na možné odvrácení podobné 
kosmické katastrofy, která by v budoucnu 
mohla ohrozit i samotné lidstvo.
Váz., 368 s., 348 Kč
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Božena Kopičková
ČesKá Královna Žofie 

ve znamení kalicha 
a kříže 

velká obdivovatelka 
a zastánkyně 
Mistra Jana Husa

Druhá manželka krále
václava iv., pocházející 
z rodu bavorských
Wittelsbachů, je hlavní
postavou nové knihy
historičky 
Boženy Kopičkové. 
Ta po elišce Přemyslovně vřazuje
do edice velké postavy českých
dějin už druhou z českých králo-
ven středověku. Žofie se v jejím
podání představuje jako výrazná
osobnost, zřejmě obdařená fyzic-
kým půvabem, ale také přemý-
šlivá a citlivá. autorka bourá
zažité stereotypy o nešťastném
manželství labilního českého krá-
le václava a jeho druhé ženy 
a dokazuje naopak, že jejich
vztah byl, alespoň po jistou dobu,
velmi pevný i šťastný. v turbulen-
cích doby neodvratně směřující 
k propuknutí husitské revoluce

se česká královna Žofie musela vyrovnávat s dramatickými událostmi, jako bylo
například uvěznění jejího královského manžela, ale i s duchovními podněty reformního
husitského směru.
Podpora, kterou královna Žofie věrně poskytovala ranému husitství včetně jeho
hlavního představitele, našla odraz i v Husových listech z Kostnice. Po smrti krále
václava iv. v roce 1419 byly další osudy královny – vdovy Žofie neradostné: odebrala se
se švagrem, císařem Zikmundem, do exilu v Bratislavě, kde v nuzných podmínkách,
nedůstojných středověkých královen – vdov, strávila zbytek života. Znovunalezená
katolická zbožnost, ale i osobní hořkost a smutek se odrážely v černé barvě jejího
oblečení, které nosila až do konce svých dní.

vázaná, 304 stran, 348 Kč, ean: 9788074299742 
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Od korunovace do vydání  
tzv. Dekretu kutnohorského
Český a římský král Václav IV. sice mohl vyrovnat během rekonva-
lescence na přelomu let 1399 a 1400 korunovací svůj „dluh“ vůči
manželce Žofii, ale nemohl vyrovnat onen, který z jeho strany
pociťovali vůči Říši její význační činitelé. Za pět měsíců po Žofiině
korunovaci říšští kurfiřti Václavu IV. tento dluh sečetli, když ho 
20. srpna 1400 formou obžaloby a rozsudku na říšském sněmu 
v Oberlahsteinu sesadili z říšského trůnu. Ortel říšských kurfiřtů přijal
Václav IV. v Praze 22. srpna. Nevíme, zda byla královna po jeho
boku v pravou chvíli, ale v každém případě bolest a smutek z udá-
lostí kolem jejího chotě ji neminuly. Příbuzní Lucemburkové byli sice
vývojem událostí rozhořčení, ale reagovali po svém. Markrabě Jošt
skončil u dopisování směrem do Říše a Zikmund svým typickým
způsobem chtěl za pomoc od bratra postoupení Moravy, Slezska 
a obou Lužic se zajištěním nástupnictví na českém trůně. A poté 
i Václav reagoval svým typickým způsobem, když dal najevo své
rozhořčení nad Zikmundovými požadavky tím, že odjel na Žebrák.
Volbou nového říšského krále Ruprechta III. Falckého, který byl
korunován 6. ledna 1401, se začala situace pro Václava IV. drama-
tizovat zvláště poté, co nově zvolený král rozpoutal proti němu válku
v Horní Falci, aby ji nakonec směroval i do Českého království.
Rostoucí nebezpečí nic neubralo na agresivitě českého panstva 
a věrolomnosti lucemburských příbuzných. Celkově neklidná situace
v zemi napomohla tomu, že v červenci 1401 stál náhle před srdcem
království, Prahou, se svým vojskem švagr markraběte Jošta, Vilém
I. Míšeňský, Ruprechtův pověřenec. Václav IV. sice v Praze byl, ale
k situaci zůstal netečný. Na obranu Prahy nestanulo královské
vojsko, ale zato se zde setkala dvě jiná, králi nepřátelská vojska. 
V čele jednoho stál Vilém I. Míšeňský, přičemž v druhém vojsku se
pod vedením markraběte Jošta shromáždili bojovníci panské jedno-
ty spolu s markraběcími ozbrojenci. Obě strany, česká i míšeňská,
se nakonec 4. srpna 1401 spojily dohodou, podle níž byly ochotny
ukončit s králem Václavem IV. nepřátelství, pokud přistoupí na jejich
podmínky a požadavky. Už 12. srpna uzavřel král s panskou jedno-

tou mírovou smlouvu, v níž se zavázal k dodržování zemského řádu.
V každém případě jde o další politickou prohru Václava IV., který
neprojevil ani náznak snahy o nějaké kroky pro záchranu Prahy. 
I v historických pracích je tato liknavost krále hodnocena jako sel-
hání, „umocněné stále ještě tíživě pociťovanou politickou porážkou
v německých oblastech Svaté říše římské, [která] znovu přeskupila
síly na české scéně. Panská jednota, roztrpčená panovníkovým
jednáním, obrátila své zraky k jeho nevlastnímu bratru, uherskému
králi Zikmundovi, s nímž spojovala naděje do budoucna. Zikmund
tedy opět vstoupil do českých záležitostí…“ Nebylo by od věci
sledovat chování blízkých bavorských příbuzných reflektujících pro-
měny osob na říšském trůně. Oba bratři české královny Žofie,
mnichovští vévodové Vilém i Arnošt, stáli při švagrovi Václavu IV. 
i po jeho sesazení. Zvláště pak Arnošt mu zachoval s několika málo
německými knížaty po určitou dobu věrnost. Ke změně v chování
Václavových příznivců včetně Wittelsbachů však došlo ještě v roce
1401, kdy se nakonec i oni přiklonili k jinému svému příbuznému,
jímž byl vítězný Václavův soupeř, falckrabí Ruprecht III., nový pa-
novník říše. Korouhev své politiky pootočili oba mnichovští
Wittelsbachové opět směrem k Lucemburkům poté, co byl po Ru-
prechtově smrti v opakované volbě ve Frankfurtu zvolen 21.
července 1411 římským králem Zikmund Lucemburský, Václavův
bratr. To už je ovšem jiná kapitola. Václav IV. se po svém
nešťastném sesazení z říšského trůnu začal kojit nadějí, že svou
pozici v Říši zachrání a obnoví jízdou za císařskou korunou do Říma
za pomoci milánského vévody Giangaleazza Viscontiho, avšak
především svého nevlastního bratra, uherského krále Zikmunda. Od
této utkvělé myšlenky se začalo roztáčet osudové soukolí, táhnoucí
Václava IV. ke dnu, když dostalo impuls ke své rotaci Zikmundovým
povoláním do Čech. K poradě o římské jízdě se nevlastní bratři
setkali v Kutné Hoře, kde zřejmě strávili v roce 1401 společné
Vánoce. A zdá se, že v předvečer těžkých osobních a politických
zkoušek nezůstávala stranou králových záležitostí ani Žofie, jak by
aspoň napovídal list, který poslala pravděpodobně někdy v této době
„o suchých dnech“ předsedajícím zemského soudu s omluvou
nestání Jaroslava z Opočna, v němž zdůraznila jeho angažovanost
v jejích a králových záležitostech. V Jaroslavovi měla královna asi 
i důvěrníka, přes něhož se kontaktovala s královými straníky. Václav
IV. se vrátil po 5. lednu 1402 do Prahy a už 10. ledna pobýval se
Žofií, s bratrancem Prokopem a svým pražským dvorem v Žofiině
věnném městě Hradci Králové, a nutno podotknout, že pravdě-
podobně poprvé a naposledy ve svém životě. A zde očekával spolu
s ostatními uherského krále Zikmunda, který přijel až 2. února. Ale
už 4. února byla v Hradci uzavřena úmluva, která ukázala hloubku
Václavova politického pádu. Jí jmenuje Václav IV. nevlastního bratra
Zikmunda vladařem v Čechách a dává mu v ochranu všechny své
hrady, které mu byly mocenskou oporou, a rovněž královská města.
Nadto mu slibuje poslušnost ve všech věcech týkajících se Říše 
a Českého království s tím, že sám zde zůstane panovníkem do
konce života. Zmocňuje bratra také k tomu, aby zajistil řád, spravedl-
nost a mír v království podle svého rozhodčího výroku vyneseného
v roce 1396. V Zikmundově kompetenci mělo být i potvrzování
zemských a dvorských úředníků, kteří mu stejně jako všichni
purkrabí královských hradů měli skládat slib poslušnosti. ...


