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OTA PAVEL
novinář a spisovatel 

Od počáteční skromné reportážní či naivně osvětové pu-

blicistiky, zaměřené na propagaci tělovýchovy a sportu 

tak, jak ji vyžadovala novinářská profese, se Pavel během 

60. let postupně vyvíjel k hlubšímu, obsahově náročněj-

šímu zpracování sportovní problematiky. Většího úspě-

chu dosáhl již svou první knihou Dukla mezi mrakodrapy 

z poloviny 60. let, v níž vylíčil zrod a dějiny fotbalového 

mužstva, jeho postupné úspěchy až po ten největší na 

newyorském turnaji. Těžiště Pavlova úsilí však spočíva-

lo především ve středně rozlehlých portrétních pracích 

o jednotlivých, více či méně známých českých sportov-

cích, o jejich vítězstvích i prohrách, vrcholných výkonech 

i ústupu ze slávy, jakož i o jejich lidských stránkách, osobní 

mentalitě a civilních osudech (Plná bedna šampaňské-

ho, Syn celerového krále). Mytizujícím pojetím životních 

dat a osudů beletrizoval reportáž v portrétní novele o sko-

kanovi na lyžích Jiřím Raškovi (Pohádka o Raškovi).

Z hranic sportovní tematiky (jíž se ovšem věnoval až do 

konce života) Pavel výrazně vybočil autobiografickými 

a rodinnými příběhy, které začal psát v druhé polovině 

60. let a jimiž – po jejich vydání na počátku 70. let – získal 

mimořádnou čtenářskou popularitu. Kromě několika tex-

tů z pozůstalosti a cenzurou zakázané povídky Běh Pra-

hou (která kolovala v četných opisech) je shrnul do dvou 

útlých povídkových sbírek Smrt krásných srnců a Jak jsem 

potkal ryby. I tyto vzpomínkové, komorně laděné a vždy 

jímavě působící prózy vycházejí z reálných fakt a událostí. 

Utvářejí svébytný prozaický svět, v jehož středu nejčastěji 

stojí – vedle samotného vypravěče – svérázný, fanfaron-

ský tatínek: člověk s neutuchajícím elánem, podnikající 

většinou neúspěšné cesty za svými nestřízlivými záměry 

a sny. Ota Pavel život neharmonizuje, ale také nedrama-

tizuje či netragizuje: životní dění v jeho celku představuje 

jako cosi smutně krásného a krásně smutného.

Bohumil Svozil (www.slovnikceskeliteratury.cz)

 „Otu Pavla mám rád od malička, protože miluji, stejně jako milo-

val on, přírodu, rybaření a sport. Jeho strhující způsob vyprávění 

mi učaroval, a tak je nasnadě, proč aspoň s kouskem jeho díla 

přicházím do Violy.“

Miroslav Donutil

„Poetické vyprávění o mamince, povedeném tatínkovi, báječ-

ném strejdovi Proškovi a dětství na břehu Berounky je plné oprav-

dového života, kde slzy a dojetí střídá očistný smích. Drobné pró-

zy Oty Pavla se už dávno staly klasikou české literatury, a nejen 

proto patří na jeviště pražské Violy.“

autor scénáře Robert Tamchyna

 „Texty Oty Pavla patří k těm jemně prokresleným příběhům, kte-

ré přinášejí i v detailech metaforické významy. Proto se k nim rád 

vracím. Možnost pracovat s nimi je krásnou příležitostí k porozu-

mění s hercem i s diváky.“

režisér Tomáš Vondrovic
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Říkali o něm, že je saroyanovského rodu. Snad. Ale mně 

se vždycky zdálo, že je to jediný prozaik, který se svéhlavě, 

takřka programově dere k poetice lidové písně. Ne na-

darmo ji musel pořád citovat. Ne nadarmo měl největší 

radost z míst, kde se mu podařilo promluvit, „jak mu zobák 

narost“.

Možná to bylo tím, že věčně hledal tu nejpřirozenější, tu 

nejsrozumitelnější řeč mezi lidmi. 

Ano. On by dal půl království za dobré slovo. Za dobré slo-

vo na pravém místě. Za dobré slovo mezi pravými lidmi. 

A všechny ty jeho knížky jsou vlastně jenom z těch dob-

rých slov, kterých měl plno po kapsách, nebo je směnil tu 

za starou pohlednici, tu za hrneček na kafe, tu za knihu, 

kterou nemohl mít doma, protože byla moc smutná.

Jako by ty jeho byly jenom veselé!

Stojím uprostřed Buštěhradu na kostrbaté silničce mezi 

dvěma rybníky a dívám se k domu, kde Ota Pavel prožil 

snad největší kus svého života. Nepočítáno roky a dny. Ale 

malou násobilkou dětství.

Všechno letmé a prchající se mu jevilo jako příběh. Aniž 

by fabuloval příliš. Aniž by si daleko dopředu schystával 

uhrančivé pointy za každou cenu. Vteřinová skutečnost se 

mu jevila tu jako zázrak, tu jako děs – a jakmile se ho dotkla 

slastněji či bolestněji, než kdy čekal, povyšoval ji bez váhá-

ní na smysl, jak by si dělal na provázku uzly.

Tak nějak vznikaly jeho nejkrásnější povídky. Co nejobyčej-

něji. Co nejpřirozeněji. Protože všechna ta vteřinová sku-

tečnost, která si k němu hledala cestu, musela přejít po 

jedné tenounké lávce, po jedné odřené kládě, za níž se 

prostíralo jeho buštěhradské dětství. A musela umět zpří-

ma pohlédnout do očí všem těm porybným a mlynářským 

a převozníkům, kteří tu byli pány.

Čtu si v této jeho poslední knize o rybách, v těch průzrač-

ných, čistotných příbězích lidského prahnutí po nejobyčej-

nějším štěstí uprostřed dobrých lidí a stromů a jezů a ryb, 

uprostřed pravěce plné a spravedlivé přírody – a stokrát 

kývám na souhlas slovům, která jakoby vynesena z bělost-

ného potoka Oupoře jsou holá a hebká, jako kámen.

Jen u jediné věty – napsané v jedné z jeho rukopisných 

povídek velkými písmeny jaksi nezvratně, jaksi beze všech 

pochyb – se mi kývat nechce.

NIKDY JSEM NEDOŠEL K PRAMENŮM POTOKA – zní ta ver-

zálkami vytištěná věta. A, abych řekl pravdu, zní mi jako 

jediná krásná lež celého jeho pravdivého života.

Neboť i spanilá česká řeč je potok bez konce, jenž kdesi 

začíná možná jen slzičkou v hromovém kamení země.

A Ota Pavel ono místo znal.

A sám, věčně půl dítě, natruc osudu, bil na tu skálu pěstmi 

den co den a s hrstmi dokořán čekal po nocích, by nabral 

z pramene kapičku po kapičce.

Nemohl jinak.

Jako všichni ti, kdo půlku království dali by za dobré a za 

pravdivé slovo.

Karel Šiktanc, básník 

„Lidi mi říkají, že moje povídky budou jednou v čítan-
kách. Ale i kdyby tam nebyly, poslal jsem do našeho kraje 
za všechny peníze, co jsem měl, tolik výtisků, že budou 
jednou schované v branovských a nezabudických chalu-
pách a budou se předávat z pokolení na pokolení tak jako 
hrací obrazy nebo hmoždíře. Ne pro mou slávu, ale proto, 
aby všichni viděli, jací byli ti, kteří tu žili, chodili na trávu 
a vyhrávali na gramofón „Tisíc mil“.“

„Mám radost z úspěchu, ze slávy, a z těchhle krámů. 
Ale znám důležitější věc na světě, a to je štěstí. Štěstí 
z jakékoliv věci, štěstí a pocit radosti, spokojenosti nad 
tím, že chytíš kapra, že píšeš, že jdeš po ulici a zhlu-
boka dýcháš. Umět se radovat. Ze všeho! Nečekat, že 
v budoucnu přijde něco, co bude to pravé, protože je 
možné, že to pravé přichází právě teď a v budoucnu nic 
krásnějšího už nepřijde.“

PŮL KRÁLOVSTVÍ ZA DOBRÉ SLOVO

foto © pavel vácha
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