
Rozhovor s Romanem
Skamene, b˘valou velkou
ãeskou filmovou hvûzdou,
vznikal tûÏce, ale rychle.
ProÏívaje nelehké období
Ïivota, Roman Skamene,
legenda Záhady hlavolamu,
pozdûji nepfiehlédnutelná tváfi
filmÛ z éry zmûn – Bony a klid
a Tankov˘ prapor, rozhovor
poskytl teprve po pfiímluvû
pfiítele a kolegy Luìka Soboty.
Rozhovor vznikal postupnû,
poprvé u pumpy pod praÏsk˘m
Hiltonem a pak na hercovû
domácí pÛdû – v parku 
na praÏské V˘toni.

txt martin fi‰er
ft luká‰ havlena

ÎIVEL 23

roman skamene: má
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te nûjakou votázku?



ÎIVEL 23

R. S.: Máte nûjakou votázku?
Îivel: Pane Skamene, vy jste poslední léta znám jako velk˘ spoluhráã
komika Luìka Sobotovic, na‰eho národního pokladu, umûlce, na jehoÏ
poslední dílo se tolik zbyteãnû plive. Co byste o nûm fiekl? Kde jste se
seznámili?
Pfiistupuje k nám dÛchodkynû a plete si nás s místními pubescenty.
DÛchodkynû: Tady nemáte co dûlat! 
R. S.: Poãkejte, my tady natáãíme. To bude vtefiinka.
DÛchodkynû: A ten vá‰ pes tady hrabe!
R. S.: No, vÏdyÈ je to pes.
Îivel: Paní milá, dûláme tady rozhovor do filmu o Luìkovi Sobotovi. 
Co si o nûm myslíte?
Milá dÛchodkynû: O Luìkovi? Proã o Luìkovi? Aha. No, ten je dobrej. 
Ale ten druhej – Dvofiák, ten je opravdu takovej milej...
R. S.: Jo Pepík? Pepík je taky bezvadnej. Voni oba jsou bezvadní. Ale oba
jsou takov˘ zvlá‰tní. 

Milá paní dÛchodkynû: Ale ten Ludûk, ten mû ‰tve, protoÏe kdyÏ dokonãí
vûtu, udûlá vÏdycky hehehe. Ale to uÏ teì asi nedûlá, Ïe?
R. S.: To asi ne. MoÏná jenom v domácnosti. A to vám vadí? DyÈ to je hezk˘.
A tamhle pfiichází moje dcera. Pojì si ke mnû sednout. Mluvíme o Luìkovi.
Velmi krásná a milá dcera Romana Skamene Sandra pfiisedá, hlídajíc
rodinn˘ poklad, trpasliãího jezevãíka.
R. S.: Dal‰í otázka!
Îivel: Kde jste se tedy s L. S. poznali?
R. S.: To uÏ je tak stra‰nû dávno, Ïe já nevím. Vím jenom, Ïe jsem s ním
jezdil... 
Îivel: Ale jeho hereck˘m partnerem jste se stal vlastnû celkem
nedávno...
R. S.: No, to kaÏdopádnû. My jsme se stra‰nû hádali. Stra‰livû, dûsivû, ale
vÏdycky v dobrym a oba jsme vûdûli, kdy máme skonãit. No, mnû se Ludûk
vÏdycky stra‰nû líbil, co dûlá tedy... To je takovej zvlá‰tní, imponující
ãlovíãek. Mnû se líbil jeho humor, i kdyÏ spoustû lidí prej vadí. Na to já

rychl˘ ‰ípy jsem nesná‰el. v‰ichni ti
skauti a pion˘fii mû ‰tvali.
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fiíkám, Ïe ho pak ale vlastnû pofiádnû neznají. On je svÛj. To se dá totiÏ
i tûÏko komentovat. Komika v nûm je, to bezesporu. Ten kdyÏ vlítne na
jevi‰tû, má úplnû zázraãnej elán. Je to introvert, milující pfiírodu a samotu,
ale pfiitom je stra‰nû inteligentní. KdyÏ by to sly‰el, tak fiekne:„No jo, Roman
Skamene, to je debil!“
Îivel: A proã by to fiíkal?
R. S.: On je stra‰nû milej a slu‰nej ãlovûk, milující zvífiata. My jsme mûli
kamaráda Ivana Jonáka, kterej teì sedí v base, a já bych mu stra‰nû rád
pomohl, protoÏe on se mû zastal, kdyÏ jsem byl vykofiisÈovanej partou
gaunerÛ a visel jsem za nohy z tfietího patra. Ludûk je tfieba úplnû stejného
názoru jako já, Ïe je to úplnej, ale úplnej nesmysl, Ïe by spáchal nûco
takov˘ho jako spunktování vraÏdy manÏelky.
Îivel: Jak se vás zastal?
R. S.: Vefiejnû to ne‰lo, tak silou, se sv˘mi kamarádama. A my s Luìkem
podporujeme jeho propu‰tûní. Ludûk je jeden z mála, kterej je totiÏ schopen
rozli‰ovat. 

Îivel: Jak jste se vy dva chovali za totality?
R. S.: Ludûk mûl samozfiejmû s rÛzn˘mi fiediteli divadel problémy. My jsme
ale vlastnû tím reÏimem procházeli. Komunismus mû osobnû neniãil, jenom
pfií‰ernû vadil. Jeho to ale niãilo. To já ale nemÛÏu fiíkat jak.
Îivel: Lidem zaãalo vadit, Ïe do jeho poetiky a do dal‰í zábavní
produkce zaãala pronikat vulgarita.
R. S.: Ale dyÈ to bylo krásn˘. KdyÏ jsou v humoru lechtivûj‰í fóry, tak je to
jedinû P¤ÍJEMN¯. Zákaz je pak cenzura a té bylo za komunismu 
pfiece dost.
Îivel: Nauãil jste se nûco z umûní improvizace Luìka Soboty, pfievzal
jste od nûj nûco z jeho techniky projevu?
R. S.: Néé, já nechci nic pfiebírat. âlovûk pfiece nesmí kopírovat. Toho bych
se dûsil. Aby si nûkdo v‰iml, co to je za veliãinu, tak na to má Sobota právo.
UÏ je to starej ãlovûk, hodnû starej, hehe. Nic jsem od nûj nepochytil. 

mám neustále problémy s textem. já se
tak blbû uãil ve ‰kole, Ïe to trvá furt.
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On vymyslel spoustu nádhernejch dialogÛ, monologÛ. To umí jenom on. 
On je umí ‰roubovat a fiíkat. Tfieba ani humor Mládka se se Sobotov˘m
nedá srovnávat. To se dá srovnat jedinû s géniem Vlasty Buriana. Ti jsou si
blízcí. Taky s Funèsem. Louis de Funès, to je mÛj velik˘ miláãek. To je
komika, nad kterou Ïasnu. Milostpaní, jakej máte vy názor?
Paní vedle R. S.: Já mûla ráda Men‰íka a Sováka. Men‰ík, to byl komik!
Tomu se hned tak nikdo nevyrovná. On byl pfiirozenej. Ten jak otevfiel pusu,
tak se v‰ichni smáli. A nebyl dostateãnû ohodnocenej.
R. S.: No jo, paní, to proto, Ïe tady byl komunismus, to jsme si tu jeho slávu
museli rozdûlovat. Ale Sovák, to byla úplná líbeznost.
Paní: To jo, ale na Men‰íka nemûl. To byl gejzír. V‰ichni vystupovali 
za komunistÛ. Tahali je nahoru. To dneska víme.
R. S.: No pani, to víme.
Îivel: Komedie dnes prakticky nemá k Ïivotu. Pfied komiky dostávají
‰anci jiní. Tfieba Dejdar není uÏ ãistej komik, vypravûã – snad je baviã,
kter˘ ale staví na tom, co ti pfied ním dokázali. 
Paní: Dejdar, to je takovej kecal.

R. S.: Néé, Martin je bezvadnej kluk.
Îivel: Ale má toho asi moc. Hraje, produkuje, moderuje... a v‰echno
jakoby „napÛl“.
R. S.: MoÏná máte pravdu. Sobota oproti Dejdarovi byl tfieba vÏdycky
schopen pracovat autorsky.
Paní: Sobota je dobrej. Nefive, nekfiiãí, nemáchá rukama. Ale jak dokonãí
vûtu, tak dûlá to hehehe. To se mi nelíbí.
Îivel: KaÏdej velkej komik se, paní, smûje sám sobû – Men‰ík i ·tercl.
R. S.: Petr Novotn˘ – ten se sobû rád zasmûje.
Paní: O tom mnû ani nemluvte. Furt se chce rovnat Men‰íkovi. 
Za vystoupení má 60 tisíc.
R. S.: A jo, odtud vítr vane...
Îivel: Jací jsou ti lidé, co v televizi a u filmu rozdûlují práci?
R. S.: To jsou dost tuãn˘ otázky. To je tûÏk˘ a vo‰emetn˘.
Îivel: Lidi, ktefií skuteãnû nûco umûjí, dnes sedí doma a upíjí se
k smrti, protoÏe nemají ani ‰tace.
R. S.: Jestli si dá nûkdo panáka, je to následek reakce na práci. Dûlat

vÏdycky dostanu lep‰í roli jednou 
za deset let.
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u filmu a v televizi je stra‰nû tûÏk˘. Lidi si to vÛbec neuvûdomujou. V TV
a u filmu je to opravdu teì hor‰í. Jsou tady mafie.
Îivel: Proã jste u toho zÛstal?
R. S.: Já nic jin˘ho neumím. Hraju odmaliãka. Neumím chodit do fabriky,
dûlat s elektrikou nebo opravovat boty.
Paní: Ale my vás opravdu máme rádi a rádi vás vidíme. Hraje pfiirozenû
a hezky. Je jako jeden z nás. Není takovej fouÀa jako nûktefií.
R. S.: Tak to nevím, co vám mám na to fiíct. Jste hodná.
Paní: No, nemyslete, já to fiíkám upfiímnû. Nejsem patolízal, já fieknu v‰em
pravdu do oãí. Men‰íkovi kdyby dali 100 tisíc, tak bych mu to nezávidûla.
Mûl chudák smutnej osud.
R. S.: On si taky rád pfiihnul – víneãko.
Paní: ...a koufiil – to nemûl dûlat, kdyÏ mûl ty astma.
R. S.: To nemûl. Ale tydle trable má spousta lidí. Já taky hulim jak divej.
Îivel: Ale Ludûk Sobota se uÏ dnes pomalu zaãíná ‰etfiit.
R. S.: V tom je skvûlej. On si ale dá veãer víneãko. I pfied pfiedstavením. 
Ale po pfiedstavení najednou pfiibûhne a volá, dejte mi nûjak˘ hodnû drah˘
cigarety a naráz pak vykoufií tfieba 40 cigaret, strká si do pusy jednu za
druhou. Pak t˘den nic. Není normální, je to komik, ‰ílenec. Já tûch svejch 
40 udûlám, ale za celej den.
Paní: No to dûlaj hloup˘ lidi.
R. S.: Jo, blb˘ lidi. Fakt blbci. Hloup˘, to je slab˘ slovo. Blbí. To jsem já. 
Co na to fiíkáte, paní?
Paní: Na co? Na komiky?
R. S.: Nebojte, to byla jenom taková naráÏka.
Îivel: Která byla va‰e první role?
R. S.: Jedna z prvních byla Princ a chuìas.
Paní: Já si jen pamatuju, Ïe s váma hrál Franti‰ek Nûmec.
Îivel: Jestli si Romana Skamene nepletete s Tomá‰em Hol˘m...
R. S.: No to vám tedy dûkuju, to ste mû teda na‰tval. Skuteãnû první byl
Útûk, pak Rychl˘ ‰ípy. Útûk si uÏ nikdo nepamatuje. 1962. S Ivanem
Vyskoãilem. Ten mladej.
Îivel: Vzpomenete si nûkdy na âervenáãka?
R. S.: Tak to reÏíroval takovej zvlá‰tní ãlovíãek Hynek Boãan. âlovûk,
kterej má dodnes dost divnej a furt ten samej sestfiih. Tehdy se nám ani
moc nevûnoval. Dodnes kdyÏ reÏíruje, vypadá to, Ïe se filmování ani
nevûnuje. Vít Olmer je to sam˘. Oba koukaj na to, co se pfied kamerou
tak nûjak samosebou dûje a moc se tím vlastnû nezab˘vají. KdeÏto Prince
a chuìase dûlal RáÏa, kterého jsem nedávno potkal. Za 14 dní nato
umfiel. Snad ne kvÛli mnû. To byl divnej chlap. Pfii reÏii se úplnû tfiásl,
skuãel a svíjel, aby z nás dostal, co chtûl. Chtûl herce vyburcovat
a dostat z nûj, co chtûl. Metody taky divn˘, ale dokázal alespoÀ jeden
dobrej film. Já si ale myslím, Ïe Záhada hlavolamu nebyla úpln˘m
vítûzn˘m. 
Îivel: Pfiesto jste byl dobrej âervenáãek a uÏ vás v 90. letech
nepfiekonali. Dodnes taky máte rád ãervenou. (Roman Skamene má
pod svetrem ãervené triko.)
R. S.: No.
Îivel: Mûl jste Rychlé ‰ípy rád?
R. S.: Ne. Já to nesná‰el. V‰ichni ti skauti a pion˘fii mû ‰tvali. Neãetl jsem
to, nedíval jsem se na to. Prostû nic. Byl to takovej socialistickej pfiístup.
Úplnû se mi z toho dûlalo zle!
Îivel: A kdo vás k tomu natáãení tedy pfiivedl?
R. S.: Ále, prostû jsem se tam nûjak objevil a dostal roli. 
Îivel: A kolik vám tehdy bylo, to jste byl pfiece malej kluk?
R. S.: Jo. A uÏ mnû to zÛstalo. 
Îivel: To jste to mûli v rodinû?
R. S.: No rozhodnû. Na‰e rodina je opravdu velmi malá uÏ dlouhodobû. 
Mû uÏ pfierostla i moje dcera.
Îivel: A pochází va‰e rodina vÛbec z âech?
R. S.: No nepocházíme z âíny nebo z Vietnamu, jestli jste myslel, ale uÏ
moje babiãka byla taková srandovní Ïen‰tina. Byla stra‰nû malinká,
neskuteãnû tlustá a chlastala. Nevûdûli jsme kolikrát, jestli stojí, nebo leÏí.
Nebyla niãím. Mûla ãtyfii manÏele. V‰ichni pod jejím vedením umfieli. Vona je
nûjak zniãila nebo co. Já je‰tû Ïiju, protoÏe moje Ïena mû drÏí.
Îivel: Trpûl jste nûkdy frustrací b˘valé dûtské hvûzdy?
R. S.: Dalo by se fiíct, Ïe tím trpím kaÏdej den. Hraju sice, mám pár rolí,
ale… KdyÏ uÏ nûco mám, tak se s tím rvu a nadávám si: „Ty vole, ty

kreténe, cos to tam zas dûlal!“ Ale je spousta kolegÛ, ktefií to maj taky.
Mám neustále problémy s textem. Já se tak blbû uãil ve ‰kole, Ïe to trvá
furt. Jedinû kdyÏ jsem pracoval s Luìkem Sobotou. Vyhovovala nám
naprostá improvizace.
Îivel: Va‰e paní je vy‰‰í neÏ vy?
R. S.: Jo. Ale má 163 a já 160, i kdyÏ ona tvrdí, Ïe mám 159. To ale kecá.
Chachá.
Îivel: Jak jste se seznámili?
R. S.: Krásnû. V létû, v restauraci v Plan˘, kde máme uÏ léta po rodiãích
chatu, jsem potkal tuhle pfiekrásnou buchtu a pozval ji na víno. Koupil jsem
fla‰ku jejím rodiãÛm, ti se opili a my jsme si spolu zaãali. JenomÏe já byl
ìábel. Mû tehdy zajímaly taky jin˘ baby, tak jsme se rozcházeli a scházeli, 
aÏ mû mÛj kamarád Lubor Bfiinãil pfiesvûdãil, abych neblbnul, Ïe to je skvûlá
holka. Ona tehdy studovala V·E, takÏe jsme se rozhodli, Ïe ji v Praze
najdeme, jenomÏe já nevûdûl kde. Vûdûl jsem jen, jak se jmenuje a Ïe je moc
krásná.
Îivel: Proã jste se ale rozcházeli?
R. S.: Já myslel, Ïe kdo by mû hnal do chomoutu, se snad posral. Nicménû
jsme za touhle krasavicí jeli a já jí koupil knihu Je‰tû Ïijí, kde na obálce byla
fotka opice, a Lubor jí koupil Ïvejkaãky. Na kolejích ji ale podle jména nikdo
neznal. Byly tam stovky holek, jenomÏe kdyÏ jsme ji popsali, tak hned vûdûli.
Byla totiÏ jedna z nejhezãích ‰tudentek. Mûla krásn˘ ãern˘ vlasy a já ji chtûl
odprosit. Pozval jsem ji na v˘let do Nûmecka a Rakouska. Ve Vídni jsme
s m˘mi kamarády – emigranty ‰li na pornofilm a potom se narodila na‰e
dcera. Vznikla den poté.
Îivel: Znala vás tehdy va‰e budoucí paní jako herce?
R. S.: Znala. Ale spí‰ jako takov˘ho zoufalce. V Plan˘ u nás na chalupû to
byly pofiád mejdany, tam jestli je nûkdo herec, nebo ne, bylo jedno. Tam to
lítalo. No prostû ãurbes.
Îivel: Já vás mám neustále pfied oãima ve spojitosti s auÈákama. Mûl
jste nûkdy nûjakou velkou americkou káru?
R. S.: Víte, kolik já jsem mûl aut? Asi 35. V‰echny moÏn˘ káry. Nûkter˘
stfiepy je‰tû hnijou na zahradû, ale teì máme jenom dvû mal˘. Citroënka
a dcera Daihatsu. Ale jinak to byly ameriky a mercedesy. To bylo
neuvûfiiteln˘. Ale první auto byla stodesítka. Tu jsem naboural s Vlastou
Zavfielem do okrsku VB. Byli jsme úplnû namol. Jak se na nás ti policajti
podívali tím ok˘nkem u auta, hned nás zatkli. 
Îivel: Jak je moÏn˘, Ïe vût‰ina tûch nejlep‰ích hercÛ pije? DyÈ tím
zabíjejí moÏnosti je‰tû nûco dokázat.
R.S. unisono s dcerou: Ale to není pravda, Ïe by pili jenom herci. Jenom 
se podívejte u nás kolem sebe. Je to na nich jenom víc vidût. KdyÏ uvidíte
nûkde Romana Skamene s pivem v ruce vedle nûjak˘ho Standy Vonáska,
v‰imnete si prostû Romana Skamene. Herci pijou stejnû jako normální lidi.
Na Zábradlí, kde teì hraju Tragédie myslitele, si taky pfied pfiedstavením dá
kaÏdej dvojku vína, protoÏe vystupovat pfied lidi je nápor a alkohol trochu
pomÛÏe dodat sebevûdomí.
Îivel: Chápu. Dochází tak ke spoustû nedorozumûní. Tfieba Luìka
Sobotu vidûl herec Donutil pfii natáãení na oslavû Stelly Zázvorkové pít
víno a protoÏe si z nûj dûlal Sobota legraci, prásknul to produkci, a ti
tam Sobotovi nedovolili vystoupit. 
Sandra Skamene: Tfieba takovej Donutil je ãlovûk, kter˘ho maj lidi hroznû
rádi, ale on nesnese kritiku a myslí si, Ïe je nejlep‰í.
R. S.: A pak je to Bohnicemi vyléãenej alkoholik. Já jsem taky musel pfiestat
pít kofialku.
Îivel: Máte nûjaké herecké pfiání?
R. S.: Nemám Ïádnej sen. VÏdycky dostanu lep‰í roli jednou za deset let.
Teì by to snad zase mûlo pfiijít, protoÏe poslední film byl Tankovej prapor.
Tam jsem si zahrál nechci fiíct dÛleÏitou, ale v˘stiÏnou roli. Myslel jsem si, 
Ïe jsem to udûlal dobfie.
Îivel: To souhlasím. Divím se, Ïe vám napfiíklad nedali roli ve Waterloo
po âesku. Mohl jste si tam tfieba zahrát Napoleona. Jifií Krampol sice
hraje perfektnû, ale film byste jinak tfieba zachránili spolu. Postava
Napoleona v tomto filmu ani nakonec není.
R. S.: To jsem rád, kdyÏ mû nûkdo pochválí, a ten Napoleon, to by mû
zajímalo. Kdyby byla taková role, ‰el bych do toho a mohla by to b˘t klidnû
komedie. Takov˘ho despotu a gaunera bych si rád zahrál a myslím, Ïe dobfie.


