
ZÁKAZ ADAPTACE 

 

Každý autor literárních děl má plné právo zakázat jejich jakékoliv adaptace filmové, divadelní, 

televizní i rozhlasové. A nemusí komukoliv cokoliv vysvětlovat. Autor vždy chrání nejen sám 

sebe, ale také své dílo. Cílem by pro něho však nemělo být vzbuzovat vášně, ale spíše naopak. 

Zákaz adaptace není ničím neobvyklým. Demonstruje autorské právo – vztah autora ke svému 

dílu, se kterým může jen on zacházet, jak uzná za vhodné.  

Osobně zakládám zákaz na třech skutečnostech: 

1. Adaptace literárního díla je vždy možná, ale nikdy není nutná. V této věci se přidržuji 

ekonomického axiomu, že není-li třeba činit rozhodnutí, je třeba nečinit rozhodnutí, 

a proto se adaptacím vyhýbám. 

2. Je zřejmé, že některá literární díla nejsou pro adaptace vhodná. 

3. Chovám nedůvěru vůči adaptátorům, kteří dílu správně nerozumějí a přizpůsobují si je 

pro vlastní či cizí účely. 

Přizpůsobovat si dílo pro vlastní účely je však skutečná náplň práce adaptátora, bez které se 

neobejde. Umělecké dílo přepracovává do nové podoby, něco redukuje, něco doplní, vytváří 

novou formu. Práce původního autora je tím do jisté míry zpochybněna, protože obsah  

i původní forma díla se musí přizpůsobit nové formě, jinak není možné transformaci provést. 

Vztah mezi adaptátorem a původním autorem díla je tedy už ze samotné podstaty konfliktní.  

Chovají-li však k sobě úctu, dokážou vhodně spolupracovat a mají společný umělecký záměr, 

potom je adaptace možná. Každá adaptace je však velmi odpovědná a náročná disciplína,  

nemá-li skončit tragicky.  

Spisovatel Michael Ende byl kdysi filmem Nekonečný příběh zděšen natolik, že se snažil 

soudně zabránit distribuci filmu, nebudou-li vystříhány scény, které nejvíce odporují poselství 

jeho knihy. Tento spor ovšem prohrál. Podařilo se mu dosáhnout jen odstranění svého jména 

z úvodních titulků. Autor se později vyjádřil: „Nemohl bych se na sebe podívat do zrcadla, 

kdybych měl něčemu takovému propůjčit své jméno. Bojoval jsem až do totálního vyčerpání. 

Opravdu ohavnými šejdířskými metodami mě zkoušeli srazit k zemi. Udělal jsem obrovský 

skandál. Ale nic nepomohlo.“ 

Film zůstane filmem a literatura literaturou. Strach spisovatele z nepovedené adaptace je 

vždy opodstatněný a neměl by být zaplašen obchodním záměrem či máváním vavřínů slávy. 

Budu se sice opakovat, ale autor chrání nejen sám sebe, ale také své dílo. 

 

V Praze, dne 28. září 2017 

 

 


