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náboji a  střílelo se směrem k  pytlům 
naplněným pískem. Ke Špaginům totiž 
nebyly k  dispozici hlavně pro střelbu 
slepými. Problém byl také v  tom, že 
bubnové zásobníky se musely vždy 
připasovat ke konkrétní zbrani, na jiné 

Zajímavosti

Film z  roku 1959 asi není třeba 
ani mladším čtenářům podrobně 
představovat. Jde o boj pohranič-

níků z řad Sboru národní bezpečnosti 
s  převaděči, kteří dovedli najít cestu 

Před nějakou dobou jsem se seznámil s velmi vitálním dvaaosmdesátiletým pánem 
Pavlem Schneeweissem, který mi vyprávěl, jak v roce 1959 pomáhal jako voják základ-
ní služby a příležitostný zbrojíř s přípravou a úpravami některých zbraní při natáčení 
filmu Král Šumavy. 

přes šumavské močály. Od nás vyváděli 
emigranty, k  nám pak záludné kapi-
talistické agenty. Film režíroval Karel 
Kachyňa. Na jeho scénáři se s ještě dal-
šími dvěma scénáristy podílel i Rudolf 
Kalčík. Teprve o rok později vyšla jeho 
kniha Král Šumavy, založená právě na 
scénáři k filmu. Odmyslíme-li si tehdy 
nutnou černobílou ideologii, jde na 
svou dobu o velmi dobře natočený pří-
běh – možná i proto, že hlavní postavy 
jak klaďasů, tak i  záporáků, ztělesnily 
největší tehdejší hvězdy českosloven-
ského stříbrného plátna.

Reálie jsou ve filmu velmi reálné. Hrá-
ly zde tehdy běžně používané zbraně. 
Krátkými se nebudeme zabývat, pro-
tože s těmi dotyčný svobodník nepřišel 
do styku. Šlo ale o  pistole a  revolver 
německé či sovětské provenience. Pa-
mětníkova nejzajímavější vzpomínka se 
váže k sovětským samopalům PPŠ 41.  
Pro film je produkce zachránila v počtu 
třiceti šesti z Vítkovic, kde byly určeny 
k sešrotování. Ty měl zbrojíř po zkoušce 
na střelnici vytřídit na funkční, které 
si zahrály v akcích, a nefunkční, které 
pózovaly v bednách nebo skončily uto-
pené v bahně.

Při natáčení pak měl Pavel každý den 
tyto samopaly ráno nabít a  připravit. 
Podle jeho vzpomínek se převážná 
většina záběrů s PPŠ natáčela s ostrými 

Jak se natáčel Král Šumavy

Ing. Svatopluk KRUTIŠ
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Tak nějak mohl vypadat upravený 
Sa 26 na náboje 7,62 mm Tokarev, 
který měl ve filmu představovat 
americkou mazničku M3 
ráže 45 Auto…

Původně byl 
samopal PPŠ vy-
baven diskovým 
zásobníkem na  
71 nábojů, později 
vznikl segmento-
vý zásobník  
s menší kapaci-
tou na 31 nábojů, 
ale spolehlivější. 
Střelba se ve filmu 
točila s ostrou 
zbraní a ostrými 
náboji. 
(ilustrační foto JM)

Kalčíkova kniha vyšla až po natočení 
stejnojmenného filmu. Na titulu měla 
Radovana Lukavského v uniformě SNB, 
jeho Špagina a psa. Snad se jednalo 
o snímky z natáčení.

  

JEDNÍM DECHEMJEDNÍM DECHEM STALO SE!STALO SE!
KRIMIKRIMI

5x krimi STALO SE! přináší  
pět detektivních případů. Tentokrát si 
můžete také přečíst povídku Antonína 
Jirotky ZLOČIN A TISK: 

V květnu, pouhých pět měsíců po uzavření 
Harrisova případu, se kriminální reportér 
White v kanceláři newyorského koronera 
zajímal o nějaké novinky a náhodou se stal 
svědkem návštěvy staršího podivného 
muže, který se představil jako Smith 
z Newarku a oficiálně oznámil, že podezírá 
jistého doktora Buchanana z vraždy. 
Zmíněný lékař byl prý člověk náramně 
poživačný, mnohem víc než o svou 
upadající praxi se zajímal o alkohol 
a prostitutky.

Skuteãné 
pfiípady

Skuteãné 
pfiípady

112 STRAN JEN ZA 49 Kč104 STRANY JEN ZA 49 Kč

právě  
v prodeji koupíte  

v prodejnách
tisku

od 7. 1.

Krimiedice JEDNÍM DECHEM je 
výběrem z nejlepších detektivních 
povídek. V novém vydání si můžete 
přečíst také povídku Zdeňka 
 Jarchovského Smrt v hostelu:

Otevřené dveře poskytly výhled do malé 
místnosti s dvoulůžkovým letištěm, na 
kterém ležel starší muž v županu s krkem 
příkladně podřezaným. Cákance krve 
dosahovaly až na zeď. Dál stolek, dvě 
židličky, lednice, mikrovlnná trouba. Víc se 
do místnosti na patnáct čtverečních metrů 
nevešlo, ani major Šinták.
„Vemte ten mobil!“ stačil zavelet, než 
opustil výhled a nechal prostor pro práci 
techniků.
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