
     Ladislav Fuks (1923 – 1994): Spalovač mrtvol (1967) 

 

     I. Beletristický text: 

     A. Literární druh a žánr, literárněhistorický kontext, umělecký směr / tvůrčí skupina, údaje o 

autorovi ve vztahu k dílu; 

     B. 1. Doba a místo (děje); 

     2. Kompozice; 

     3. Hlavní postavy a jejich charakteristika; 

     4. Námět, témata, hlavní motivy;   

     C. Jazykové zvláštnosti a kulturní souvislosti; 

  

     „Pan Janáček se dívá na tu naši milou něžnou tabulku,“ usmál se pan Kopfrkingl, zatímco v rádiu 

začal zpívat pěvec Mefistovu kavatinu z Gounodova Fausta a Markétky, „asi nevíte, co ta tabulka 

značí. Tak to je, pane Janáček, jakýsi náš jízdní řád smrti,“ řekl. „Vy máte rád elektriku, stroje, 

fyziku, pane Janáček, to má budoucnost, svět má ovládnout automatizace. Já osobně mám různé 

automaty a mechanismy rád, i když o tom moc nemluvím. Možná, že i tenhle jízdní řád smrti bude 

jednou ještě víc zautomatizován, zmechanizován než dosud,“ pan Kopfrkingl vstal a sňal tabulku ze 

zdi, zatímco v rádiu zpíval stále Mefisto, „víc než dosud a pak to půjde všechno ještě lépe a rychleji. 

Ono se to zdá napohled složité,“ pan Kopfrkingl se usmál ke stolu, „ve skutečnosti to však tak 

složité není. Tahle čísla značí čísla pohřbů,“ ukázal a prsten na ruce se mu blýskl, „tahle dobu 

obřadů v síni, tato čísla značí první a druhé žároviště a tato dobu proměny. Jsou v tom i čekací doby 

na slepé koleji, při dvou žárovištích nemohou být jiné. Kdyby bylo jen jedno žároviště, jak tomu je 

leckde ve venkovských městech, třeba v Chrudimi u Slatiňan, vzrostla by čekací doba na slepé 

koleji až na několik hodin. Při dvou žárovištích vzroste nanejvýš na třicet minut. Kdybychom měli 

žároviště tři, čekací doba by odpadla vůbec. Slepých kolejí by vůbec nebylo třeba. Všichni z obřadní 

síně by šli rovnou… Smrt,“ pan Kopfrkingl ukázal na tabulku a prsten na ruce se mu opět blýskl, 

„smrt je jediná jistota, kterou člověk v životě má, kromě jistoty, že zemře, není nic v životě člověka 

jistého, a tak je třeba to, co po ní následuje, dobře připravit a vybavit. To právě splňuje žeh. Pohřeb 

žehem je výhodnější než pohřeb do země,“ řekl pan Kopfrkingl, zavěšuje tabulku zpět na zeď. 

„Právě proto, že je více automatický a mechanický, urychluje proces návratu v prach, z něhož 

člověk vzešel, a tím vlastně pomáhá bohu. Ale hlavně pomáhá samotnému člověku. Smrt 

osvobozuje člověka od bolesti a utrpení,“ pohlédl na Jana Bettelheima, „odstraňuje zeď, která ho za 

života obklopuje a brání mu v rozhledu, osvěcuje ho. Pohřbu žehem se, drahé děti,nebojte,“ pan 

Kopfrkingl se jemně usmál a všichni se zasmáli po něm, „tohle je kavatinaMefista z Gounodova 

Fausta, už končí,“ ukázal na rádio. 

 

    II. Nebeletristický text: 

     A. Funkční styl, obsah, účel, vztah k prvnímu textu; 

     B. Jazykové apod. zvláštnosti. 

 

     Spalovač mrtvol je český film režiséra Juraje Herze z roku 1968, natočený podle stejnojmenné 

novely Ladislava Fukse. Jedná se o hororovou černou komedii, která je svým vyzněním řazená k 

následovníkům filmů německého expresionismu a k filmům české nové vlny. Film byl za 

Československo navržen na Oscara v kategorii Nejlepší cizojazyčný film za rok 1969, do 

nominačního výběru se ale nedostal.
[1]

 Na katalánském mezinárodním festivalu byl za ztvárnění 

hlavní role oceněn Rudolf Hrušínský starší a za nejlepší kameru Stanislav Milota.
[2]

 Na serveru 

ČSFD je hodnocen jako nejlepší český film všech dob.
[3]
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