
 

Setkání s filmovým režisérem Václavem Matějkou 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při návštěvě Prahy jsme měli tu čest setkat se s filmovým režisérem Václavem Matějkou, 

který se stal nezapomenutelným díky natočení nesmrtelné komedie Anděl s ďáblem v těle. 

Jeho dílo je samozřejmě mnohem obsáhlejší a my jsme si s ním o několika jeho filmech 

povídali. 

 

V. M.: Život začíná od nuly, stejně tak je to i s filmem. Jednoho dne se postavíte za kameru 

jako divák a můžete sledovat, jak vzniká filmový příběh. Rozhodující pro můj vývoj byly 

prázdninové praxe při studiu na vyšší filmové škole. Měl jsem štěstí. Na školní praxi jsem byl 

nasazen jako asistent na trilogii Otakara Vávry Jan Hus, Jan Žižka a Proti všem – troje 

prázdniny… U Vávry jsem měl možnost sledovat profesionála, jednoho z nejlepších ve 

filmovém studiu. Měl dokonale připravený režijním scénář, který je u takového velkofilmu 

nezbytným základem pro celý štáb. Obsahoval vše - bylo možné vyčíst rytmus filmu, 

technické požadavky, stejně tak i atmosféru díla. Ještě dokonalejší režijní scénáře psal 

František Vláčil, byl výtvarník. Jeho režijní scénář byl vlastně namalován - nejen velikost 

záběru a rytmus, tvář herce, kostým, ale i atmosféra příběhu.  

 

Můžete nám říci něco o vaší tvorbě? 



Nejbližší mi jsou psychologické filmy, jako třeba moje prvotina Nahota, které se dostalo 

uznání na festivalu v Cannes. Bohužel byl zakázán. V atmosféře příběhu byla reakce na rok 

1968 - na deziluzi, která vznikla po okupaci. I druhý film s Petrem Čepkem, Návraty, byl 

atmosférou podobný Nahotě…  Byl to příběh mladého spisovatele, který nezvládl sám sebe. 

Svoji práci, rodinu, svůj osud - Ivanov stále něco začíná, ale jsou to jen slova a slova. Další 

film, Sólo pro starou dámu, je trpký příběh staré paní, která se po třiceti letech strávených v 

západoněmeckém městečku dožila rozčarování při návratu do vlasti. Film Noc smaragdového 

měsíce vznikl podle povídky moravského spisovatele Jiřího Křenka. Byl přijat do hlavní 

soutěže v MF v Berlíně. Na tento prestižní festival se dostalo za třicet let jen pár českých 

filmů. 

 Točil jsem ale i jiné žánry, např. detektivní, jako Zlá noc a několik dílů seriálu Detektiv 

Martin Tomsa v brněnské televizi s Markem Vašutem. Další etapou bylo natočení filmu Má 

láska s Jakubem, který byl určitým posunem, protože v něm hrála důležitou roli hudba. 

Zajímavé bylo použití masopustních melodií a zvyků spojených s hlavní myšlenkou filmu. 

Masopust, doba jakéhosi očištění před příchodem jara, se stala mravní normou, která byla 

propojená s bojem mladé učitelky. Chce spravedlnost pro svého žáka. Hlavní roli zahrála 

skvěle Zlata Adamovská - za herecký výkon získala ocenění i v zahraničí na MFF v Dillí.  

 

A všichni víme, že dalším filmem byla úspěšná hudební retrokomedie Anděl s ďáblem 

v těle. 

Ano, velmi jsem toužil udělat hudební film muzikálového typu. A protože jsem miloval 

swingovou muziku a atmosféru třicátých let, začal vznikat scénář retro-filmu „Anděla“, 

kterého brzy vidělo přes milion diváků, prodal se do celého světa, měl řadu zahraničních 

premiér a uvedení na festivalech. Proto jsme natočili i jeho pokračování. 

 

Často se ve vašich filmech objevovala i vaše manželka, herečka Jana Gýrová. 

Ano, Jana se mnou spolupracovala na celé řadě filmů. Vlastně první film byly Návraty, kde 

hrála manželku Petra Čepka, o příběhu jsme už hovořili. Následovala Hodina pravdy podle 

Nataši Tánské, Můj hříšný muž, Svítalo celou noc a pak následoval Anděl, kde hrála jednu z 

prostitutek. Teď, když se objevují informace o její práci, zjistil můj vnuk na internetu větu, že 

Jana Gýrová hrála role maminek a prostitutek (smích). Samozřejmě, že hrála v celé řadě 

dalších filmů. Začínala u Otakara Vávry ve filmu o Boženě Němcové, byla ještě na DAMU. 

A jak šel život, tak následovala celá řada dalších filmů a televizních inscenací.  Naposledy se 

objevila po boku Luďka Munzara ve filmu pana Hřebejka Svatá čtveřice, scénář napsal pan 

Viewegh.  Spolupráce režiséra a manželky není nikdy jednoduchá. Natáčení se pak odehrává 

nejen na place, ale i doma. Dialogu, a při jejím temperamentu mnohdy velmi živému, se nedá 

zabránit. Ne vždycky je to ideální. Ale zůstali jsme naživu, filmy se dokončily. (smích) 

 

 


