Vítězství se zapomínají snáz než …
Dušan Radović

Smrt krásných srnců
Rok výroby: 1986
Režie: Karel Kachyňa
Hlavní role: Karel Heřmánek, Marta Vančurová, Rudolf Hrušínský
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Karlova Ves, Branov
Středočeský kraj

ANDULKA, ARCHAR, ARCHÍV, ARTISTI, AUTOR, BICEPS, DOMEK, DŽÍNY,
FREON, HARABURDÍ, HARAKIRI, KANIBAL, KASTA, KAVALERISTA,
KOBKY, KOLATURA, KOLIER, KONGRESOVKA, KONVERTITA, KTERÁ,
KUKLA, LHOSTEJNOST, LILIE, MARATÓNY, OPATI, PAKTY, PERÓN,
POSTUPOVAT, REŽNÁ, SABAT, SATANÁŠ, SIROTEK, SKALP, SKLÁRNA,
STAHY, STÁZE, STUDIUM, TÁHLO, TATRMAN, TRATIVOD, TREND, TRIKO,
UPOZORNIT, VODOTRYSK, ZAIŘAN, ZKRAT
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„Tohle je nejkrásnější řeka na světě. Úplnej ráj. Jestli je po smrti nějaký nebe, tak
tam musí bejt tahle řeka.“ Tak velebil Berounku tatínek ve filmu Smrt krásných
srnců.
Domov Karla Proška (Rudolfa Hrušínského) a psa Holana umístil režisér Karel
Kachyňa do Kouřimecké rybárny nedaleko Branova a Karlovy Vsi na Rakovnicku.
Součástí Branova je přívoz V Luhu. „Národní památka Kouřimecká rybárna stojí 3 km
od Luhu, proti proudu řeky na jejím pravém břehu. Je umístěna na velké louce ještě
před Čertovou skálou. K rybárně neodmyslitelně patří památný dub,“ píše se na internetových stránkách www.otapavel.cz.
U rybárny, kde dodnes není zaveden elektrický proud, natáčel režisér Kachyňa dva
filmy podle povídek Oty Pavla. Nejprve v roce 1979 Zlaté úhoře. V tomto snímku hrál
tatínka Vladimír Menšík. V roce 1986 pak film Smrt krásných srnců, v němž výtečně
zvládl hlavní roli Karel Heřmánek.
U Berounky obdivoval dalekohledem krásu srnců. „To je nádhera, vidíš ty oči?
Úplně jak lidský. Jsou krásnější než lidský,“ ukazoval svým klukům.
Ke Kouřimecké rybárně se nejlépe dostanete z Karlovy Vsi. Je to asi 6 km pěšky
po asfaltové cestě lesem kolem dvouhájenky Emilovny (minete po pravé straně). Zhruba poslední kilometr půjdete lesní kamenitou cestou kolem louky s posedem. V srpnu
roku 2010 byl břeh před rybárnou zarostlý a rybáři chytali na druhé straně Berounky.
Fotky z natáčení jsou vystaveny v pamětní síni Oty Pavla v Luhu pod Branovem
(www.branov.cz). Tam se děj povídek odehrával ve skutečnosti. Rudolf Hrušínský radil u Berounky Karlu Heřmánkovi, jak chytit úhoře. „Ouhoř chce klid a trpělivost.
Celej kumšt je v tom, strefit se mu do nálady.“
Kvůli smrti srnců to ale mezi oběma zaskřípalo. „Divočina dává sílu až do jara.
Srnčí je nejlepší maso. Je v něm zdraví toho zvířete – žije na čerstvým povětří, živí se
voňavejma bylinkama,“ přesvědčoval Prošek.
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