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JAK VŠE ZAČALO

Na začátku byla fascinace polským zájmem o Čechy a českou kulturu. V Če-
chách známe knihy Mariusze Szczygiela Gottland a Udělej si ráj. Jak by ale 
vypadal český pohled na Polsko? Producent Zdeněk Holý přišel s nápadem 
oslovit Víta Klusáka a Filipa Remundu a společně vytvořit film založený na 
kombinaci dokumentárního pátrání a situačního humoru, která je jim vlastní. 
Filip a Vít na námět kývli a začala mnohaleté strastiplná cesta za dokumentár-
ním filmem o zásadním rozdílu mezi Čechy a Poláky: totiž o náboženství.

Film měl původně vznikat dva roky, ale situace v Polsku, především ta politic-
ká, se neustále měnila, a proto bylo nezbytné natáčení prodloužit. V průběhu 
natáčení začaly docházet finance a situace pro producenty i členy štábu byla 
složitější a složitější. O utopené kameře, jedné bouračce a zraněné překladatelce 
ani nemluvě. Dokumentární film Jak Bůh hledal Karla se nakonec natáčel 6 
let a to v 10 polských vojvodstvích. V momentě, kdy film měl jít do kin, dorazi-
la do Evropy pandemie Covid-19. Mohlo by se zdát, že film je prokletý, ale 
není. Při setkání s polský knězem byl film požehnán. Film je tedy na správné 
cestě a těší se do kin a online distribuce.



ANOTACE
Kratší:
Jak Bůh hledal Karla je tragikomická road movie a zároveň detektivní pátrání 
po přítomnosti Boha v současném světě. Ateistický štáb českého režiséra Karla 
Žaluda v něm vyráží do Polska, přičemž v průběhu své mise kromě Boha nalézá 
také zneužívání, exorcismus, antisemitsmus, cenzuru a to vše pod taktovkou ka-
tolické církve.

Delší:
Jak Bůh hledal Karla je provokativní dokumentární road movie o hledání 
Boha v současném Polsku. Průvodcem touto tragikomedií je český dokumenta-
rista Karel Žalud, tápající hrdina, který si během natáčení prochází po rozpadu 
manželství vlastní osobní krizí. Karel se zároveň nápadně podobá stereotypní 
představě Poláků o tom, jak vypadá typický Čech. A z toho přirozeně vyplývá 
řada mrazivě komických situací. Karlův převážně ateistický štáb navštíví maso-
vá setkání polských věřících, proniká do antisemitského Rádia Maryja. Kon-
frontuje polské kněží s vymýtáním ďábla nebo se sexuálním zneužíváním v 
rámci církve. Zpovědi neunikne ani sám hrdina a průvodce filmu, jehož hledání 
Boha ve filmu vyústí spíše v hledání sebe sama.



Vít Klusák

je český filmový režisér. Na střední grafické škole studoval fotografii. Je absol-
ventem katedry dokumentární tvorby na FAMU (v dílnách prof. Karla Vachka a 
prof. Heleny Třeštíkové), od roku 2006 na FAMU přednáší. Spolu s Filipem 
Remundou založil a od roku 2003 vede filmovou společnost Hypermarket Film, 
která se zaměřuje na produkci autorských dokumentárních filmů a ze zásady 
neprodukuje reklamy. S F. Remundou natočil dokumentární komedii Český sen 
(2004), film byl oceněn na mnoha festivalech doma i v zahraničí. Film o ame-
rickém radaru v Čechách Český mír (2010) měl světovou premiéru na festivalu 
Michaela Moora v Traverse City. Celovečerní dokumentární groteska Vše pro 
dobro světa a Nošovic (2010) získala v roce 2011 Cenu filmových kritiků a teo-
retiků za nejlepší dokumentární film (Český lev). Osobní vztah má k filmu Dob-
rý řidič Smetana (2013). Kromě režie a producentství se věnuje profesi střihače. 
Má čtyři děti, žije v Praze. Jeho v současnosti viditelné projekty jsou: série au-
torských dokumentů pro Českou televizi - Český žurnál (např. Dělníci bulváru, 
2014), několik řad legendárního pořadu Ano, šéfe! pro televizi Prima, doku-
ment Matrix AB (2015) portrétující Andreje Babiše, celovečerní stylizovaný 
portrét prostějovského neonacisty - Svět podle Daliborka (2017). V roce 2020 
sklidil ohromný nejen divácký úspěch za film natočený ve spolupráci s Barbo-
rou Chalupovou V SÍTI, za který získal Českého lva. 



Filip Remunda 

Režisér a producent, absolvent Katedry dokumentárního filmu pražské FAMU. 
V roce 2001 založil s Andreou Prenghyovou Institut dokumentárního filmu 
(IDF), instituci, která poskytuje tvůrčí a podpůrné zázemí pro český a východo-
evropský dokument. Je rovněž spoluautorem alternativní distribuční platformy 
KineDok, který patří od roku 2015 mezi nejmladší aktivitu IDF. Pravidelně pů-
sobí i jako lektor workshopu Ex Oriente Film. V roce 2003 založil spolu s Ví-
tem Klusákem produkční společnost Hypermarket Film, jež stojí za řadou úspě-
šných celovečerních dokumentárních filmů, vyrábí cyklus autorských dokumen-
tů Český žurnál (např. Blízký daleký východ, Obnažený národ, Bratři Okamu-
rovi, Slepice, virus a my), sociálně kuchařskou show Ano, Šéfe! a sérii online 
dokumentáních detektivek Zvláštní vyšetřování.



OHLASY Z POLSKA
„Když jsem dokument sledoval, jako bych se díval na filmy

Krzysztofa Kieślowského v nejlepší formě…“
Krzysztof Piesiewicz, Twitter

„Pouť po Polsku a po zákoutích katolické církve,
která trvala několik let a jež byla vedena upřímnou zvídavostí

a zbožným hledáním duchovna.“
Karol Kleczka, Noizz.pl

„Zábavný, a přesto neveselý film…“
Tadeusz Sobolewski, Gazeta Wyborcza

„Češi se diví, Češi se snaží pochopit civilizaci svých sousedů, Češi jsou pobouřeni,
Češi nemohou vyjít z údivu, Češi pátrají po tom, zda katolická církev manipuluje polským 

národem (…), ale ve skutečnosti se Češi především skvěle baví.“
Krzysztof Varga, Newsweek Polska

„Stojí zato se přesvědčit, jak vypadá polská katolická víra pohledem Čechů.
Je to hořký obraz Polska, ovšem se špetkou situačního humoru,

který se nedá shrnout do několika vět.“ 
Magdalena Drozdek, Wirtualna Polska – Film

„,Nechtěli jsme se Polákům posmívat, ale když divák vidí nějakou hloupost, má právo se 
smát,’

vysvětluje režisér filmu o polské víře. A přísahá: ,Já netušil, že to u vás vypadá takhle!‘“
Jacek Dziduszko, Wirtualna Polska – Film

„Snímek Jak Bůh hledal Karla (…) je rekonstrukce pouti pochybovačů, hledačů a 
zvídavců.“

Daria Grabarek, DocandRoll.pl

„Film je sice, jak už jsem naznačil, zamýšlen jako satira, je ale něčím víc než pouhým
utahováním si z Poláků‘. (…) Jeho záměrem je šokovat. A to se mu taky daří.“

Konrad Wrzesiński, WTV.pl

„Jak Bůh hledal Karla – nejspíš nejzábavnější film festivalu. Čeští dokumentaristé vyrážejí 
do Polska ve snaze prozkoumat fenomén naší katolické víry. Srážka jejich ateismu s polskou 

zbožností vede ke spoustě překvapivých a komických situací.“
Wojciech Diduszko, 17th Milennium Docs Against Gravity Festival



ROZHOVOR S VÍTEM KLUSÁKEM 
A FILIPEM REMUNDOU

Proč jste se rozhodli natočit film Jak Bůh hledal Karla, který titulujete 
jako “tragikomickou road movie”?

Filip Remunda: Přijeli jsme do Polska natočit film a zpočátku jsme vůbec ne-
věděli, co z toho vznikne. Měl to být dokument o současné situaci v Polsku, ale 
zároveň o setkání Čechů s Poláky. A jestliže z toho vzniklo něco vtipného, je to 
jen dobře, ať se tomu lidé klidně zasmějí. Pro mě a Víta smích znamená, že di-
váci začínají přemýšlet nad tím, čemu se vlastně smějí.!

Vít Klusák: Mně Poláci připadali závažnější a vášnivější ve vztahu k  životu, 
takoví opravdovější. Ale ono to v  sobě pochopitelně nese i obrácenou stranu 
mince. Jak Filip mluvil o tom, že si ze sebe umíme udělat legraci, tak to mi při-
padá jako obrovská kvalita, protože tímhle stylem posmívání se sama sobě je 
možné překonat spoustu těžkostí a nástrah. Ale zároveň to rozmělňuje určitý 
závažný, seriózní a opravdový vztah k důležitým věcem. My se tak trochu po-
smíváme, nebo vysmíváme věcem, které by se měly brát vážně.

Filip Remunda: Existuje takové staré židovské přísloví: ,Člověk myslí, a Bůh 
se směje". Já to chápu tak, že Bůh se nám směje bez ohledu na to, jestli jsme Po-
láci, Češi nebo třeba Američani. Ostatně i Kundera napsal, že umění románu se 
zrodilo z ozvěny božského smíchu.

Jak se stalo, že hlavním protagonistou ve filmu je skutečný dokumentarista 
Karel Žalud? Původně jste uvažovali o herci a režisérovi Miroslavu Krobo-
tovi…

Filip Remunda: Je pravda, že jsme nejprve oslovili Miroslava Krobota, aby 
hrál filmaře, a Miroslava Bambuška, který měl hrát zvukaře. Ale Bambuškovi 
pořád padala sluchátka a brzy bylo jasné, že když Mirek Krobot není sám do-
kumentarista, nemá se o co opřít a potřebuje závazný scénář. A tak jsme se roz-
hodli, že potřebujeme autentické dokumentaristy, a i s nimi se situace vyvíjela. 



Kdyby to byla divadelní hra, tak herci pojedou podle scénáře, ale tohle byla rea-
lita.

Vít Klusák: Prve jsme zvažovali, že ti dokumentaristé budou mít pseudonymy 
a budou hrát předem dané typy. Tohle chtěli spíš oni, my moc ne. Báli se totiž, 
jak budou ve filmu vypadat, když tam budou sami za sebe. Brzy nám ale naštěs-
tí došlo, že naši protagonisté musí být skupinou autentických dokumentaristů, 
kteří realizují námi navržené scény po svém. Oni skutečně točí, akorát se kole-
govi Žaludovi neskládá v hlavě celek našeho filmu, ale jednotlivé scény oprav-
du realizoval podle svého vkusu, formuloval své vlastní otázky.

Co Vás při natáčení nejvíce překvapilo?
Vít Klusák: Pro mě byla největším šokem samozřejmá provázanost polské cír-
kve s politikou. A to, že lidé v Polsku příliš nepodivují nad Rádiem Maryja, kte-
ré je totálně antisemitské a nenávistně homofobní. Nikdy jsem o něm neslyšel, 
dozvěděl jsem se o té stanici teprve od našich rešeršistů. Ale myslel jsem si, že 
je to nějaké okrajové médium a že má mnohem menší vliv, než jak se ukázalo 
během natáčení. A v životě bych si nedokázal představit, že na srazu posluchačů 
Rádia Maryja bude přítomen premiér a polovina polské vlády – to byl prostě 
šok. Ukázalo se, že antisemitské a xenofobní je nejen samo Rádio Maryja, ale 
že jsou takoví i jeho posluchači, které k tomu moderátoři ponoukají. Ta stanice 
totiž funguje jako jistý spouštěč, katalyzátor, který lidi k  takovému chování 
provokuje. Neexistuje totiž lepší způsob, jak ovládat lidi, než pomocí strachu a 
nenávistí.

Film jste nakonec natáčeli celkem pět let. Co vás vlastně přimělo k tomu, 
věnovat se tématu polské religiozity?
Vít Klusák: Pro mě a Filipa bylo podstatné, abychom netočili film jen o Pol-
sku, ale o obou národech – Češích i Polácích. Chtěli jsme jej sledovat jako di-
váci fotbalového zápasu: na jedné straně český štáb a na druhé Poláci, kteří po-
zorují reakce a herní strategii Čechů. Aby to prostě nebyl film jen o Polsku, ale i 
o nás. Stanuli jsme tak před zásadní otázkou, kdo jsou vlastně Češi, kteří ve 
filmu vystupují.

Filip Remunda: V Polsku potkáte Boha na každém rohu – ve formě pomníků, 
křížů, nápisů na stěnách domů a dokonce i v podobě lidí, kteří se modlí a často 
se odvolávají ke své víře. A to byl pro mě velký objev. Ten film jsme natočili i 
proto, abychom ho pustili Čechům a pokusili se jim vysvětlit, jak to s Poláky a 
jejich vírou vlastně je.!



Na tom něco je. Jaký měl film ohlas na nedávné světové premiéře ve Varša-
vě?

Filip Remunda: Byl o něj velký zájem, celkem bylo v Polsku naplánováno 
šestnáct projekcí. Kino bylo na premiéře plné, lidé se smáli i tleskali. Končilo to 
debatou. V polském tisku vyšla noticka, že „český humor odkrývá nejhorší 
stránky katolického pekla#. To by mě nenapadlo, že to tak vnímají. Organizátor 
festivalu je i distributorem našeho filmu v Polsku a patrně čeká, jak na film bu-
dou lidé reagovat. Distributoři jsou v Polsku závislí na Polském filmovém insti-
tutu (v polštině je to Polski Instytut Sztuki Filmowej), ale děje se tam podle 
mých informací něco velmi závažného. Polský filmový institut se například ne-
chal nedávno „vyreklamovat“ z našeho filmu a producentka Maria Kraus vrátila 
grant, který jsme od nich na film získali. Chápu to tak, že se Polský filmový in-
stitut pod náš film v podobě, v jaké jsme jej dokončili, odmítl podepsat. Poté, 
co snímek ještě před premiérou viděli, sdělili prý po telefonu, nikoliv v písemné 
podobě, své připomínky. Údajně odmítali zaslat požadavky na změny ve filmu 
v písemné formě. To mi přijde za hranou. My jsme dokonce film na jejich přání 
částečně změnili.

Vít Klusák: Požadovali, abychom některé kontroverzní postavy vykostičkova-
li. Byl mezi nimi i kněz pravomocně odsouzený za sexuální obtěžování. O 
vlastní vůli bychom zrovna tohohle pána chránit nepotřebovali. Nechtěli jsme 
ale dělat naschvály polské produkci, aby je polský institut neodstřihl od veškeré 
podpory a aby mohli v Polsku dál natáčet filmy. Ale štvalo nás to.

Filip Remunda: Z Institutu dokumentárního filmu se k nám navíc dostaly 
zprávy, že případů, kdy Polský filmový institut zasahuje do vyznění díla, je 
mnohem víc. Začíná mi to – zatím velmi vzdáleně – připomínat situaci s nezá-
vislým filmem v Rusku.


