
 

ČTENÁŘSKÝ DENÍK: SPALOVAČ MRTVOL 

Ladislav Fuks byl český prozaik a autor především psychologické 

prózy s tématem úzkosti člověka ohrožovaného nesvobodou a násilím. 

Jako symbol tohoto tématu si pak zvolil druhou světovou válku a 

holokaust.  

Narodil se roku 1923 v Praze. Jeho otec byl chladný a dominantní člověk 

a matka se starala pouze o správnou společenskou výchovu svého syna. 

Téma smutného dětství a snahy o vzdor proti otci se pak objevilo v 

několika jeho knihách. Největší životní krizi zažil v době dospívání, kdy si 

poprvé uvědomil svou homosexualitu. Krutý osud svých židovských 

spolužáků z gymnázia prožíval citlivěji, jelikož do koncentračních táborů 

byli kromě Romů a Židů odváženi také homosexuálové.  

Jako nežidovský spisovatel, se dokázal velmi dobře vžít do pocitů 

židovské menšiny a právě tomuto tématu věnuje značnou část svého 

díla.  

Jeho první kniha, kterou vydal až ve svých čtyřiceti letech, je psychologický román Pan Theodor 

Mundstock. Mezi jeho další díla patří například soubor povídek Mí černovlasí bratři nebo román 

Variace pro temnou strunu. 

 Ladislav Fuks zemřel roku 1994 ve svém pražském bytě. 

Jeho tělo bylo objeveno až dva dny po úmrtí, jelikož většinu 

svého osobního života žil v osamění. 

Kniha Spalovač mrtvol je hororová novela. Ale co je vlastně 

novela? Je to prozaický žánr, který se soustřeďuje na jeden 

jednoduchý, ale poutavý příběh, jehož konec je vystupňován 

do překvapivého zvratu.  

Témata této knihy jsou například: vyjevení pravé stránky 

člověka až za určitých podmínek, jak člověk dokáže rychle 

změnit názory a postoje, když má před sebe vidinu nějakého 

zisku nebo také poukazuje na manipulaci s člověkem. Jelikož byl 

Fuks homosexuál, vycházel také z vlastních zkušeností.  

Kniha se odehrává v Praze v období pozdní první republiky a 

raného Protektorátu.  

Hlavní postavou této novely je Karel Kopfrkingl, který je již 

dlouholetým zaměstnancem krematoria. Svou práci chápe jako 

poslání, jehož smyslem je pomáhat duším nalézt nové tělo. Tuto 

filosofii si osvojil ze své oblíbené „knihy o Tibetu“. Prohlašuje o 

sobě, že je romantik, který nade vše miluje svou rodinu – ženu 

Marii, děti Zinu a Milivoje. Členy rodiny oslovuje poetickými 

přívlastky jako nebeská, oblačná a čarokrásná. 

Ladislav Fuks 

Kopfrkinglova rodina – Karel, Marie, Zina, Milivoj 

Karel Kopfrkingl 



 

To se však mění v době, kdy do Čech doléhá druhá 

světová válka a její etnické předsudky. Sám Karel 

Kopfrkingl má v sobě „kapku“ německé krve, jeho 

žena je naopak poloviční židovka. I přes to, že svou 

ženu miluje, si postupem času na naléhání svého 

přítele, nacisty Wilhelma Reinkeho, uvědomuje, že na 

rozdílu krve záleží. Na základě toho se rozhoduje 

přidat se k proněmeckému proudu a v podstatě se 

zříká své manželky. 

Nastává rozvrat jeho osobnosti, který je dokonán ve 

chvíli, kdy se dozvídá, že pro Židy ve společnosti 

nebude místo. Rozhodne se „ušetřit rodinu utrpení“, 

svou manželku oběsí v koupelně a syna zabije v 

krematoriu. Ve chvíli, kdy se chystá v krematoriu 

zabít i svou dceru, tři muži ho v bílém odvedou do sanitky a odváží do 

blázince. To je ale pouze jedna z verzí tohoto otevřeného konce. Další verzí je, že byl nacisty povolán 

do koncentračního tábora na stavbu pecí a na spalování mrtvol. 

Kopfrkingl, který nejdříve působí jako spořádaný, slušný a zásadový občan. Kvůli nacistické ideologii 

se poté ani nebojí páchat vraždy či udávat a své činy považuje za vysvobození a pomoc lidem, kteří 

nic nechápou. Neuznává rozvody a násilí, a proto je poté pro nás tak překvapující, když pozabíjí téměř 

celou rodinu. 

Kniha byla vydána v roce 1967 a tak se řadí až k druhé vlně literatury ovlivněné druhou světovou 

válkou. Mezi další autory této doby patří například Jan Otčenášek s dílem Romeo, Jule a tma, Arnošt 

Lustig a jeho psychologická novela Modliba pro Kateřinu Horovitzovou nebo také Bohumil Hrabal s 

novelou Ostře sledované vlaky. 

Rodinný život Kopfrkinglů 


