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Československo 1958 / 81 minut

Vynález zkázy



První verneovská adaptace Karla 
Zemana unikátním způsobem 
kombinuje hraný a kreslený film  
a svou nevyčerpatelnou fantazii 
rozvíjí ve stylu černobílých rytin 
prvních Verneových ilustrátorů 
Édouarda Rioua a Léona Benetta.  

Divák je světem technické revoluce okouzlen stejně jako 
hrdina, inženýr Šimon Hart, snažící se zachránit vyná-
lez svého profesora před zneužitím zlotřilým hrabětem 
Artigasem.

Zemanův inovativní snímek se stal v době svého vzniku 
doslova senzací a na světové výstavě EXP0 58 v Bruselu 
získal Velkou cenu.

k r á T k á  s y n o p s e



Geniální vynálezce, profesor Roch, je na pokraji objevu 
látky, která může ve špatných rukou zničit svět. A právě 
takové ruce má hrabě Artigas, tajemný a temný dobro-
druh, který ve své ponorce brázdí světová moře, potápí 
lodi a bohatství, kterého se tak zmocní, je mu nástrojem 
k ovládnutí světa. Artigas unese profesora Rocha ze sa-
natoria a nutí ho, aby v jeho sídle v kráteru sopky Back 
Cup vynález dokončil. Shodou okolností Artigas unese 
i profesorova asistenta, inženýra Harta, který je i vypra-
věčem příběhu, a který se všemožně pokouší profesora 
osvobodit a zamezit zkáze.

Hart nakonec vyšle jícnem sopky balón s poselstvím 
k lidstvu, jež se díky tomu spojí a jehož válečné flotily 
v hodině dvanácté zkáze zamezí.

s y n o p s e



o  f i l m u

„Musím přiznat, že již od raného mládí mě okouzlovala 
prorocká fantazie slavného francouzského autora fantastic-
ko-dobrodružných románových utopií Julesa Verna, k nimž 
jsem se jako čtenář často vracel a dodnes ve volných chvílích 
někdy vracívám. Jako filmař jsem se proto v minulých deseti 
letech nejednou zamyslil, zda a jak by bylo možné filmovat 
Verna – ovšem takového Verna, který by neztratil půvab 
fantastičnosti, jež dodnes oslňuje ve svých dobrodružných 
románech mládež, i když prudký rozvoj moderní techniky 
mnohou jeho fantazii již předstihl.“  
(Karel Zeman)

Filmových adaptací románů Julese Verna byla celá dlouhá 
řada – před Zemanem i po něm, jeho adaptace jsou ovšem 
dodnes výjimečné. Zeman totiž jako nikdo jiný pochopil, že 
kouzlo, jímž Verneovy romány na čtenáře působí, je spjato 
se zcela určitými výtvarnými představami, jaké v myslích 

čtenářů dovedli vyvolat původní ilustrátoři těchto románů 
Édouard Riou, Léon Benett a další. A že charakter těch-
to ilustrací je určen i technikou jejich provedení. Šlo totiž 
o dřevoryty, které ve Verneově době i dlouho po ní (zhruba 
do 1. světové války) nahrazovaly fotografie. 

„Dík těmto ilustracím nemá čtenář Verneových románů 
dodnes nejmenší pochybnosti o tom, že Robur mohl brázdit 
vzdušná moře světa na své přepychové jachtě, poháněné 
desítkami vrtulí, sotva by však uvěřil, kdyby Robur tyto 
cesty prováděl v přístroji podobném nejmodernějšímu typu 
dopravního letadla.“ (K. Z.)

Klíčem k adaptaci Vynálezu zkázy se proto stala důsledná 
výtvarná stylizace, která z těchto ilustrací vychází. Nejde 
tak už o kombinaci našeho, reálného světa se světem fan-
tastickým, jako tomu bylo u Zemanova předchozího snímku 



Cesta do pravěku (anebo třeba také u Meliése, s nímž bývá 
Zeman často srovnáván). Naopak  jednotícím prvkem je tu 
obraz, vycházející z dřevorytu, který určuje podobu kulis, 
kostýmů, rekvizit a konečně i hereckého, záměrně lehce 
patetického projevu. 

Funkčnosti takového řešení napomáhá i sama předloha.  
Román Face au drapeau (1896), který v Čechách poprvé 
vyšel už o rok později jako Tváří v tvář praporu vlasti, není 
psychologicky komplikovaný a jeho postavy jsou v zásadě 
jednorozměrné. Ostatně i sama dějová linie je poměrně pro-

stá a dovoluje tak soustředit se právě na ohňostroj fantazie, 
s nímž Zeman verneovský svět stvořil.

Jeho centrem jsou stroje, jež s tak naivním nadšením v úvo-
du obdivuje inženýr Hart. Nejde ovšem jen o samoúčelnost 
bizarnost, mnohé použité technické vynálezy (přesahující i 
představivost Verneovu) jsou i nositeli dramatických a cha-
rakterizačních významů (srovnejme například agresivně 
štíhlou ponorku hraběte Artigase s dobrácky baculatou po-
norkou, která zachrání inženýra Harta ze dna moře) i zdro-
jem humoru (podmořská kola vybavená zvonkem apod.). 



Postavy samy se pak v tomto světě pohybují se samozřej-
mostí oživlé ilustrace, působící především kostýmem, 
maskou a gesty. Jejich představitele také Zeman vybíral 
především s ohledem na fyzický typ, jako u postavy Jany, 
trosečnice z jednoho Artigasova přepadu, jejíž jedinou kva-
lifikací byla naivní krása, či v postavách námořníků, které 
si Zeman vybral v jednom zlínském domově důchodců.

Úspěch Zemanova filmu byl jedinečný. Snímek získal kro-
mě mnoha jiných ocenění i Velkou cenu v soutěži hraných 
filmů na EXPO 58 v Bruselu a byl prodán do 72 zemí, což 
z něj dodnes činí nejúspěšnější český film všech dob. 

Především ale zůstal jedinečným a nenapodobitelným 
důkazem toho, že navzdory všem technickým možnostem 
moderní doby zůstává tvůrčí génius nezastupitelnou a ne-
nahraditelnou kvalitou.



Karel Zeman od mládí miloval loutky a loutkové divadlo, 
na přání rodičů však vystudoval obchodní školu v Kolíně. 
V osmnácti letech ho však doma už nic neudrželo a on se na 
základě inzerátu zapsal na soukromou školu reklamního vý-
tvarnictví v Aix-en-Provence a pak nastoupil do reklamního 
ateliéru v Marseille. Více než rutinní práce v onom ateliéru 
ho ovšem vzrušoval film, a to zejména film animovaný. Po le-
tech vzpomínal, jak s lupou v ruce zkoumal okénko po okén-
ku film s kocourem Felixem a studoval, jak se takový animo-
vaný film dělá. Před návratem do vlasti, kde ho čekala vojna, 
procestoval ještě Egypt, Jugoslávii a Řecko. 

V Čechách se pak živil jako reklamní výtvarník na volné noze, 
pracoval např. pro Tatru či pro Baťu, a po nocích podnikal 
s trikovou kamerou, kterou si přivedl z Francie, své první ani-
mační pokusy. Ve zjitřené době hospodářské krize a později 
mobilizace pracoval nejprve v Baťových ateliérech a nakonec 
nastoupil jako vedoucí reklamy do Domu služeb v Brně. Právě 

tady potkal v roce 1942 Elmara Klose, který sem přijel točit 
reportáž o nejlepších výlohách (kterou Zeman vyhrál) a je-
muž ukázal své animační pokusy. Následovala nabídka na-
stoupit do zlínských ateliérů, resp. do animačního oddělení. 
Zeman přijal a bez příslušného technického vybavení a bez 
zkušených spolupracovníků v podstatě od píky vytvořil pro-
středí, v němž pak vznikaly filmy, jež měly okouzlit svět.

Jeho prvním úspěchem byl pan Prokouk. Loutka obyčejné-
ho človíčka, který poukazuje na nejrůznější nešvary doby, 
byla kromobyčejně účinná a diváci ji přijímali s velkými 
sympatiemi, byť jinak se v poválečných letech každému 
náznaku propagandy bránili. Úplně prvním samostatným 
Zemanovým dílem byl ale Vánoční sen, kombinující hraný 
svět s animovaným, a snad ještě větší pozornost vzbudil 
krátký film Inspirace, kde Zeman věren své teorii, že rozpo-
hybovat lze všechno, nechal ožít skleněné figurky Jarosla-
va Brychty.

r e ž i s é r

Karel Zeman 
(3. 11. 1910 – 5. 4. 1989)



Světovou pozornost a slávu však Zemanovi přinesl až jeho první celovečerní film 
Cesta do pravěku, v němž nechal parku kluků prožít cestu do historie naší planety. 
Vědecko-naučný cíl snímku akcentovalo i to, že postavy dinosaurů vytvořil podle 
v té době nejmodernějších vědeckých poznatků. Svou metodu kombinace hraného 
a animovaného filmu ještě zdokonalil ve Vynálezu zkázy a svou lásku k Julesi Ver-
neovi pak zúročil ještě ve dvou snímcích – v Ukradené vzducholodi a ve filmu Na 
kometě. Každý z nich je dalším rozšířením technických postupů, které použil, resp. 
vytvořil pro Vynález zkázy. Snesl se na něj déšť českých i mezinárodních cen a neji-
nak tomu bylo v případě Barona Prášila, založeném na knize Gottfrieda A. Bürgera, 
a Bláznovy kroniky, kde na příběhu z třicetileté války Zeman znovu poukazuje na 
nesmyslnost válek a zabíjení.

S nástupem normalizace Zeman opouští svět kombinovaného filmu a vrací se k 
čisté animaci: například ze sedmi krátkých filmů sestříhané Pohádky tisíce a jedné 
noci, či adaptace lužickosrbské pohádky Čarodějův učeň (podle knihy Gottfrieda 
Preusslera Krabat). Zemanova tvůrčí cesta končí adaptací české lidové pohádky 
o Jeníčkovi a Mařence.

Vypsat seznam všech ocenění, která Karel Zeman za své filmy získal, by se rozsa-
hem hodilo spíše pro tlustou knihu, na místě je tedy spíše poslední Zemanův citát: 
„Celá moje filmová tvorba je věnována mládeži a dětem. A tak po filmech Vynález 
zkázy a ostatních verneovkách, které byly určeny mládeži milující dobrodružství, 
jsem se vrátil opět k těm nejmenším divákům a pro ně nyní natáčím pohádky. Tím 
jsem splnil i svou dávnou touhu. Mám rád pohádky, poskytují nám radost a zpříjem-
ňují nám pohled na svět. A dětem jsou stále nevyčerpatelným zdrojem tříbení mysli, 
povzbuzení fantazie, posílení citu pro dobro a zlo, pro spravedlnost a bezpráví.“



1945 Vánoční sen

1946 Křeček  
Podkova 

1947 Pan Prokouk v pokušení  
Pan Prokouk úřaduje   
Pan Prokouk na brigádě 

1948 Pan Prokouk filmuje  

1949 Inspirace  
Pan Prokouk vynálezcem 

1950 Král Lávra 

1952 Poklad ptačího ostrova    

1955 Cesta do pravěku  
Pan Prokouk, přítel zvířátek  

1957 Pan Prokouk detektivem 

1958 Vynález zkázy

1959 Pan Prokouk akrobatem

r e ž i j n í  f i l m o g r a f i e 

1961 Baron Prášil

1964 Bláznova kronika

1966 Ukradená vzducholoď

1970 Na kometě

1974 Pohádky tisíce a jedné noci 

1977 Čarodějův učeň

1980 Pohádka o Jeníkovi a Mařence




