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ZRODILA SE HVĚZDA
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Když se řekne Jiří Bartoška...
... jen málokdo by asi zůstal na pochybách a tápal by, 
o kom že je řeč. Jde o charismatického herce, kte-
rý má na svém kontě řadu filmových a divadelních 
rolí, prezidenta jednoho z nejstarších filmových fes-
tivalů (první ročník se konal už v roce 1946) a toho 
nejprestižnějšího u nás, Mezinárodního filmové-
ho festivalu v Karlových Varech, z astronomického 
hlediska zrozence ve znamení Berana a podle jeho 
vlastních slov také zapřísáhlého fatalistu, člověka, 
který věří na štěstí a náhody, protože, jak sám říká, 
„existují. Po pravdě řečeno neměly by, ale jsou.“

Zároveň si budeme povídat o muži, který se stal 
hereckým idolem pro několik generací žen a jehož 
image je už slušnou řádku let neodmyslitelně spja-
ta s černými obroučky brýlí, mnohdy bohémsky 
opřenými o zamyšlené čelo, a také o člověku, který 
ani ve svých šestašedesáti letech neztratil nic na své 
nonšalanci a v „českých luzích a hájích“ ho zná 
opravdu každý. 



7

První setkání
Cokoli si o Jiřím Bartoškovi myslíte, jakékoli jste si 
o něm kdy udělali představy, všechno se vám tak tro-
chu splní. Je to elegán. Je to bohém. Je to diplomat. 
Je to člověk, který řekne, co si myslí. Je to člověk, 
který se dokáže zatnout a neustoupit. Je to muž, kte-
rý drží slovo a bude za ním stát, i kdyby to mělo být 
proti celé společnosti. Je to muž věrný. Je to muž, 
který se otočí za hezkou ženou. Je to člověk s vytří-
beným slovníkem, který ale neváhá použít vulgární 
slovo. Je to chlap. Je to autorita pro muže a idol pro 
ženy. Je to herec, který dokáže zahrát svou roli tak, 
že si řeknete něco o genialitě. Ale někdy se spolehne 
jen na své charisma a trochu svou roli „ošulí“. Větši-
nou to záleží na tom, jak rovnocenného partnera má 
v režisérovi, zda ho ten dokáže a chce vést, nebo zda 
ho obsadil jen jako slavné jméno.

To jsou tváře Jiřího Bartošky, které nijak nemění 
podle toho, s kým zrovna mluví a jedná, kde se právě 
pohybuje, ale které zcela přirozeně tvoří jeho osob-
nost. Osobnost zajímavou, k níž od prvního okamži-
ku cítíte respekt a která je přirozenou autoritou. Ne 
proto, co všechno za ní stojí a jak je slavná, ale díky 
tomu, co z ní vyzařuje. Protože Jiří Bartoška je soli-
tér. Na první pohled vás zaujme jeho pevné sevření 
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ruky a přímý pohled do očí. To je něco, co dnes už 
dávno není běžné. Dokáže vám naslouchat a reaguje 
na vše, co říkáte. Není to ten druh slavného člověka, 
který poslouchá jen sám sebe. Když se ho novinář 
zeptá na něco, do čeho se mu zrovna nechce, řekne 
na rovinu, že to není otázka, na kterou by chtěl od-
povídat. Ale stejně na ni odpoví, protože když už jed-
nou s rozhovorem souhlasil, považuje za slušné od-
povědět. Ví, že to patří k jeho profesi. Také proto se 
mezi novináři těší vážnosti a úctě, jež rozhodně není 
samozřejmá. A to i ze strany těch bulvárních, kteří 
ho nechávají mimo hledáčky svých objektivů, pokud 
tedy zrovna netančí v noci ve fontáně. Ale i potom 
napíšou článek tak nějak shovívavě. Samozřejmě 
v tom svou roli hraje jeho vliv. Jako prezident kar-
lovarského filmového festivalu je pro novináře tím, 
který přiváží hvězdy světového filmu, a není dobré 
si ho znepřátelit. Ačkoli Jiří Bartoška rozhodně není 
tím, kdo by se mstil za pár řádků, po kterých druhý 
den neštěkne pes. Na to je až příliš nad věcí. Život 
ho naučil neřešit věci, které nemůže ovlivnit. Zastá-
vá názor, že je nesmysl ztrácet tím čas a energii. 

Ale druhá strana téže mince je, že když si něco 
vezme do hlavy, když se pro něco rozhodne, dotáhne 
to do zdárného konce, i kdyby ho to mělo stát roky 
života. Protože jen tak se vzdát, to není jeho styl.
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Jako herec je disciplinovaný a nikdy se nestalo, že 
by přišel nepřipravený, pozdě nebo snad „indispo-
novaný“ (tak se mezi filmaři říká tomu, kdo „porušil 
životosprávu“). Svým rolím se věnuje s maximálním 
nasazením. Patří mezi ty herecké poctivce, které za-
jímá, jaké jsou motivace jeho postavy, jakou má jeho 
role minulost, aby ji mohl zahrát tak, jak si to ta kte-
rá postava vyžaduje. Co se textu týče, sám přiznává, 
že se ho někdy učí až den předtím, a že pokud nejsou 
dialogy tak vybroušené, že by nesnesly změnu, neučí 
se je doslova, ale jde po jejich smyslu. A jejich změ-
nám „na poslední chvíli“ se rozhodně nevyhýbá.

Jiří Bartoška je rovněž herec, který se nebojí no-
vých výzev. Když se mu líbil scénář, ale na jeho rea-
lizaci nebyly peníze, rozhodl se produkovat jej sám 
a peníze na film nakonec sehnal. Když mu přijde 
nabídka od mladého režiséra, rád ji na rozdíl od ně-
kterých svých kolegů, kteří jdou takzvaně na jisto-
tu, přijme, protože od mladých se prý nejvíce naučí 
a omladí i svou vlastní krev. Když mu zajímavý reži-
sér nabídne roli ve filmu, který možná není dokona-
lý, vezme ji, protože věří tomu, že společnými silami 
se jim podaří dosáhnout zajímavého výsledku.

Je to muž, jenž dokáže bavit společnost, ale kte-
rý v určitých chvílích vyžaduje svůj klid, aby nabral 
další síly pro to, být znovu společenský.
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Jiří Bartoška je prostě muž mnoha tváří a kaž-
dá z těch tváří je něčím zajímavá, obdivuhodná 
a podmanivá. Je to tvář muže, o kterém stojí za to 
vědět víc.

První filmová klapka
Před filmovou kamerou se Jiří Bartoška poprvé vý-
razněji ukázal relativně pozdě, až ve svých osmadva-
ceti letech. To když si ho vybral do svého filmu Hři-
ště režisér Štěpán Skalský, který svěřil tehdy mla-
dému absolventovi brněnské JAMU, začínajícímu 
divadelnímu herci, hned hlavní roli. Musíme ovšem 
přiznat, že Bartoška už ani v tu dobu, v polovině 
sedm desátých let, nebyl žádným hereckým amaté-
rem. S kamerou se do té doby setkal jen v roce 1973 
při natáčení československého televizního filmu Či-
erne ovce, který natočil slovenský režisér Vido Hor-
ňák, nicméně už tehdy ho z divadelních inscenací 
dobře znali diváci brněnského Divadla na provázku 
(na Divadlo Husa na provázku byla scéna přejme-
nována až v roce 1990, do té doby bylo slovo „Husa“ 
v názvu divadla zakázáno) a také ti, kteří přicházeli 
do hlediště Činoherního klubu v Ústí nad Labem. 
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Ani pro filmové plátno ovšem začínajícímu herci 
sebevědomí nechybělo. V Hřišti, kde si zahrál roli 
Luďka, mladého a talentovaného architekta, jemuž 
jeho otec potají „zametá cestičku nahoru“ tím, že 
mu vyjednává místo v prestižním ateliéru, se objevil 
například po boku takové herecké kapacity, jakou 
bezesporu byl „pan herec“ Karel Höger. Sám Jiří 
Bartoška na jejich setkání vzpomíná s velkou úctou, 
ale zároveň bez větších emocí: „Ten pocit štěstí zmi-
zel a přišla jenom práce. Pro mě ovšem, podotýkám, 
moc zajímavá a poučná.“

Když si Bartoška odbyl svůj filmový debut – a nut-
no dodat, že šlo o debut úspěšný –, psal se rok 1975. 
Připusťme: s odstupem času se na tento psycholo-
gický a poměrně moralizující snímek sice nevzpo-
míná jako na „perlu české kinematografie“, nicméně 
následné ocenění filmu na Festivalu českých a slo-
venských filmů o rok později se za určité měřítko fil-
mového úspěchu jistě považovat dá. 

Přesto kdysi přiznal, že úplně na začátku, v prv-
ních natáčecích dnech, byly chvíle, kdy zvažoval, že 
od smlouvy odstoupí: 

„Když jsem tenkrát viděl první denní práce na fil-
mu, chtěl jsem toho nechat. Řekli mi, že roli přeob-
sadí, jestliže zaplatím tři dny natáčení. A to už byl 
vážný důvod, abych pokračoval... Tenhle Skalského 
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film, i když si myslím, že nebyl moc dobrý, byl prv-
ní. Je to jako s první holkou, na kterou člověk rád 
vzpomíná...“ 

Rozdílný druh práce na divadle a ve filmu mladé-
ho a sebevědomého herce také příliš netrápil. Sám 
k tomu totiž řekl: 

„Nebylo to tak obtížné. Naopak jsem zjistil, že 
filmové herectví odpovídá stylu, na který jsem byl 
zvyklý z malého divadla, kde hrajeme prakticky 
metr od diváka. Ve filmu musíte hrát úplně stejně 
úsporně, protože kamera si vás může přitáhnout 
stejně blízko. Samozřejmě mi ale chvíli trvalo, než 
jsem si zvykl (nebo spíše odvykl) na přítomnost fil-
mové techniky, která zpočátku člověka přece jenom 
trochu rozptyluje.“ 

O své výjimečně šťastné ruce při obsazování hlav-
ní role do filmu Hřiště režisér Skalský dobře ví. Ale 
co ho vedlo k tomu, aby klíčovou postavu v Hřišti 
svěřil tehdy ještě takřka neznámému mladíkovi z di-
vadla? A kde vlastně Bartošku pro svůj film objevil? 

„Příběh vyžadoval řadu představitelů mladých lidí. 
Chtěl jsem přivést do filmu nové tváře a rozhlížel 
jsem se po nedávných absolventech divadelních fa-
kult. Jiří Bartoška měl hrát ve filmu původně menší 
roli. Když jsme však dělali kamerové zkoušky, zjistil 
jsem, že Luďka by asi nikdo lépe nezahrál. Přestože 
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je to Jirkova první velká filmová role, hraje ji s ne-
obvyklou jistotou a suverenitou. Překvapil nás svou 
absolutní přirozeností a schopností přizpůsobit se 
potřebám filmové kamery, k čemuž se jiní herci do-
pracovávají většinou několik let. Řekl bych, že Jiří 
Bartoška je mimořádný talent a velký objev pro film.“ 

V tomhle ohledu se Skalským jistě nelze než sou-
hlasit. Ostatně Bartoškova dnešní rozsáhlá herecká 
filmografie je toho nejlepším důkazem.

Idolem žen 
Posuneme-li se v čase o deset let dál, do roku 1985, 
setkáme se s Jiřím Bartoškou jako s představitelem 
legendárního Oldřicha – únosce krásné Boženy, 
hlavní hrdinky ve známém příběhu z českých dějin. 
Kdo jiný by byl vhodnějším adeptem pro roli mla-
dého lovce, suveréna v koňském sedle, vášnivého 
milence a statného, urostlého chlapa, ze kterého se 
bude divačkám tajit dech? Oldřich a Božena, film 
režiséra Otakara Vávry, patřil pochopitelně i záslu-
hou představitele hlavní role k těm nezapomenutel-
ným. Ačkoliv s tím „suverénem v koňském sedle“ to 
není tak úplně pravda... 


