
Všechna ta jména mi uváz-
la v paměti, a tak když 
jsem se dověděl, že fil-
mový historik Miroslav 

Čvančara se svým bratrem Jaro-
slavem objevil v Praze hrob před-
stavitele legendárního Stuarta 
Webbse, německého herce Ern-
sta Reichera (1885–1936), vlast-
ním jménem Ernsta Erwina Re-
ichera, obrátil jsem se na něj, 
abych se dověděl víc, než co ří-
kají filmové databáze.

Ten nepodplatitelný, elegant-
ní a nebojácný detektiv Stuart 
Webbs-Reicher natočil v letech 
1914 až 1926 téměř pět desítek 
filmů, v nichž řešil nejsložitější 
kriminální případy. „Dokázal 
tehdy strhnout dospívající gene-
raci tak sugestivně, že řada praž-

ských mladých mužů začala na-
podobovat i  jeho zevnějšek. 
Plížili se pak s bušícím srdcem 
spoře osvětlenými staroměstský-
mi uličkami v domnění, že na-
razí na nebezpečné lupiče, únos-
ce, muže s dynamitem a žháře,“ 
napsal mi Miroslav Čvančara. 
Senzační a neuvěřitelná dobro-
družství nabízely biografy pod 
lákavými tituly: Pancéřová síň, 
Mrtví se probouzejí, Muž ve 
sklepě, Výstřel v pavilonu, Že-
lezniční Runa a další.

Stuart Webbs měl své obdivo-
vatele i v čase ústupu němého 
filmu a svou popularitu by mož-
ná uhájil i ve zvukové éře, je-
nomže začátkem roku 1933 se 
v Německu zmocnil vlády Adolf 
Hitler. „Ernst Reicher reálně od-

hadl hrozící nebezpečí hnědých 
stínů a jejich rasových zákonů, 
tajně překročil hranice Němec-
ka a nalezl útočiště v Praze,“ pro-
zradil mi Miroslav Čvančara. 
Dosáhnout ale bývalé slávy se 
mu u nás už nepodařilo. Filmo-
vý herec žijící začátkem dvacá-
tých let v přepychu, bohatství 
a  rozmařilosti, uctívaný davy 
příznivců, zápasil v Praze o ho-
lou existenci. Živořil jako řado-
vý statista v barrandovských ate-
liérech a doufal, že ho někdo 
obsadí do větší role.

V Dlouhé třídě č. 17 
v Praze stojí prázdný 
dům nabízený dnes 
k pronájmu. Je to bý-
valý hotel Regina, kde 
„v  noci na 1. května 
1936 zemřel náhle jed-
napadesátiletý Ernst 
Erwin Reicher, herec z Berlína“, 
jak oznamoval časopis Kinore-
vue. „Před časem utekl z Říše do 
Prahy, kde žil v těžkých hmot-
ných poměrech, téměř bez pro-
středků.“

Pátral jsem, jestli se přece jen 
nenajde někde zmínka o tom, že 
se u nás Reicher v nějakém fil-

mu objevil. Našel jsem tři, kte-
ré jsou jen dokladem toho, v jak 
potupné situaci se ocitl. Malé ro-
ličky dostal v roce 1935 ve Zlí-
ně, v německé verzi čtyřminu-
tového (!) reklamního snímku 
Člověk ani neví, který propago-
val Baťovy opravny obuvi, v ra-
kouské verzi českého filmu Roz-
pustilá noc a  v  Golemovi od 
Juliena Duviviera. Poslední ra-
nou pro Reichera muselo pak 
být zjištění, že byl z finální ver-
ze třetího filmu vystřižen. Go-

lem měl u nás premié-
ru 14. února 1936 
a  pětasedmdesát dní 
poté se někdejší slavný 
Stuart Webbs v malém 
pokojíku hotelu Regina 
oběsil.

Píše se rok 2021 a já 
mám před sebou kore-

spondenci s rituálním správcem 
Nového židovského hřbitova 
v Praze, panem Chaimem Ko-
čím. Ptal jsem se na možnost 
adopce hrobu slavného detekti-
va, na kterého vzpomínal i náš 
tatínek. Dostal jsem též podrob-
né informace o místě posledního 
odpočinku E. E. Reichera: „Dě-

Náš tatínek se na konci života svěřil mému 
bratrovi, že vystřídal řadu profesí a mimo jiné 
byl v mládí i detektivem. Mně zase jindy 
vyprávěl, jak na neznámém místě ukryl svou 
fl obertku z dob, kdy ve fi lmech, tehdy ještě 
němých, obdivoval detektivy Joa Deebse, 
Nicka Cartera a Stuarta Webbse.

 F
ot

o:
 a

rc
hi

v 
O

nd
ře

je
 S

uc
hé

ho
 (4

), 
D

ag
m

ar
 P

av
lík

ov
á 

(2
)

20 RETRO

ODHALENÍ

Ernst Reicher

Slavný Slavný 
detektiv detektiv 
je pohřben je pohřben 
v Prazev Praze

Reicherův 
hrob je na 

Novém 
židovském 

hřbitově

ři k

Vyšetřovatel 
zločinů Stuart 
Webbs, respektive 
jeho populární 
představitel Ernst 
Reicher.
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