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Vystřižená hvězda

bondovky Jan
Werich

Jan Werich (†75) měl v říjnu roku 
1966 hrát v pořadí v pátém filmu 
o agentovi 007 Jamesi Bondovi. 
Ve snímku Žiješ jenom dvakrát měl 
vytvořit postavu zloducha Blofelda, 
který se v předchozích bondovkách 
objevoval jen s kočkou na klíně a jehož tvář 
do té doby diváci nikdy neviděli. Přestože 
začal natáčet, nakonec byl z bondovky 
vystřižen a jeho role byla přeobsazena!

Jan Werich odletěl do Londý-
na, film se začal natáčet, on ale 
Blofelda nakonec nehrál. Ofici-

ální verze zdůvodnění bylo, že one-
mocněl a po natočení několika scén 
a pózování pro propagační snímky 
musel z filmování odstoupit. Čás-
tečně to byla pravda, Werich byl 
opravdu už tenkrát nemocný. Dru-
há část pravdy však byla – dle poz-
dějšího prohlášení režiséra –, že Jan 
Werich působil na padoucha příliš 
laskavě. „Vypadal spíš jako Santa 
Claus než jako zločinný mozek tvo-
řící nový světový řád,“ prohlásil re-
žisér Lewis Gilbert doslova. I přesto 
nás může těšit, že některé »weri-
chovské« záběry, v nichž není Blofel-
dovi do tváře vidět, ve filmu zůstaly. 
Přestože Werichovo jméno z titulků 
zmizelo, fyzicky ve filmu přítomen 
je. Například v detailu Blofeldových 
rukou, hladících kocoura na klíně, 
anebo v záběru, kdy je zloducho-
vo křeslo otočeno zády ke kameře 
a nad jeho opěradlem vykukuje cho-
máček vlasů, což jsou vlasy Weri-
chovy, protože Blofeld, jak známo, 
byl přece padouchem holohlavým.

Zraněný u Jamese Bonda
Že v bondovkách nakonec nehrál, 
bylo pro Jana Wericha velké zkla-
mání. Zatímco Voskovci tehdy na-
psal: „Já se nepohodl s produkcí, 
neb chtěli, abych dělal monst-
rum, a tak si vzali jinýho...“ Jeho 
paní Zdena v jiném dopise napsa-

la: „Londýn byl nemilé intermezzo, 
stejně jsem počítala s tím, jakmile 
bude mít Jan pár dní volno, že od-
letíme do Prahy, zdravotně se mi 
nelíbil…“ Ke zklamání pak přibyla 
navíc ještě jedna nemilá věc. Před 
časem jsem získal sérii pracovních 
fotografií z natáčení, z nichž je pa-
trné, že si Jan Werich přivodil ne-
příjemný úraz na pravé ruce. Vypa-
dá to, že se nejspíš zranil při jízdě 
na vozíku vyjíždějícího z tunelu. Na 
jednom ze snímků, kde mu filmaři 
obvazují zápěstí, je vidět přes obvaz 
prosakující velkou krvavou skvrnu. 
Nabízí se otázka, zda šlo o nešťast-
nou náhodu, anebo o umělé zranění 
v rámci role. Ovšem vzhledem k to-
mu, že Blofeld ve filmu žádný ob-
vaz na ruce nemá, je jisté, že smů-
la Jana Wericha byla takto navíc ke 
všemu ještě dovršena »pracovním« 
úrazem. |Ondřej Suchý|

Jan Werich si při 
natáčení bondovky 
přivodil úraz na 
pravé ruce. Nejspíš 
se zranil při jízdě na 
vozíku vyjíždějícího 
z tunelu.

Jan Werich 
při natáčení 

zloducha 
Blofelda pro 

pátou 
bondovku.

Filmaři obvazují Werichovi 
ruku po nešťastném zranění 
při natáčení.
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