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PETR  ŠABACH       23. 8. 1951 

 

 

Český spisovatel Petr Šabach se narodil 23. srpna 1951 v Praze. Celé dětství, mládí a vlastně 

i dospělost prožil v pražských Dejvicích, kde bydlí dodnes. V roce 1966 začal studovat knihovnickou 

školu v Praze, z níž po prvním ročníku přestoupil na gymnázium. V roce 1969 byl z gymnázia 

vyloučen, protože se z prázdninového výletu do Velké Británie vrátil až v říjnu. Externě byl přijat zpět 

na knihovnickou školu a po maturitě v roce 1974 začal dálkově studovat teorii kultury na Filozofické 

fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Absolvoval v roce 1979 diplomovou prací Specifika rodiny 

v předávání kulturních hodnot. Než se stal spisovatelem z povolání, pracoval v různých kulturních 

institucích – např. byl technickým redaktorem Pragokoncertu, kulturním metodikem Kulturního domu 

v Praze-Kobylisích, pracovníkem vykonávajícím inventury ve Středočeském nakladatelství a 

knihkupectví, odborným referentem Galerie hlavního města Prahy. Od roku 2001 je spisovatelem na 

volné noze, přitom vede seminář tvůrčího psaní na Literární akademii J. Škvoreckého. Je ženatý a má 

dva syny. Manželka Anna pracuje jako lékařka v Léčebně dlouhodobě nemocných, oba synové, starší 

Jan a mladší Petr, se stejně jako otec zabývají kulturologií. 

Od devadesátých let patří Petr Šabach k nejvydávanějším českým autorům, čtenáře si získal 

zejména díky svému vlídnému humoru. Časopisecky začal publikovat roku 1975 v Mladé frontě, 

Kmeni, Práci, Tvorbě aj. Od druhé poloviny 80. let publikuje i knižně. Proslul příběhy, v nichž se 

prostupuje svět dětí a dospělých, humor s melancholickým smutkem, hospodský tlach s poetikou, 

nevinnost s cudnou erotikou, vzpomínka a dějiny. Šabachův text nepřináší souvislý proud děje, nýbrž 

kaleidoskop relativně uzavřených epizod s vlastní anekdotickou pointou spojených postavou 

protagonisty. Vypravěč vnímá skutečnost kolem sebe zdola (z „žabí perspektivy“), všímá si drobných 

detailů, které ostatním unikají a které mohou vytvořit překvapivý celek. Své postavy autor 

nezesměšňuje, ale snaží se je dopodrobna poznat, prohlédnout. Nachází tak sice jejich slabiny, svého 

poznání však nezneužívá, naopak s postavami soucítí. Šabacha tak lze označit za lidového autora 

a laskavého figurkáře. K vyprávění využívá hovorové češtiny a zejména autobiografičnosti, v níž se 

rozpomíná hlavně na atmosféru odešlých časů tak, jak si v sobě danou dobu citově uchoval. K této 

evokaci využívá zážitky nejen svoje, ale i svých známých a přátel, a historky kdesi zaslechnuté. To 

však ještě notně pepří fabulací: „Mé spisovatelské cíle jsou celkem skromné – aby můj text alespoň pár 

lidí pobavil a abych se za něj nemusil stydět… Rád chodím na pivo a v hospodě vyslechnete spoustu 

historek. Hodně věcí je odposlouchaných, vždyť já nejsem nic jiného, než zloděj nejrůznějších příhod, 

které se snažím domýšlet.“ 

Knižně Petr Šabach debutoval povídkovou knihou Jak potopit Austrálii (1986). Přestože 

soubor prošel jinak bez výraznějšího povšimnutí, pro svého autora měl význam takřka osudový. Kvůli 
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povídce Šakalí léta, vysílané na Svobodné Evropě, ho okamžitě vyhodili z práce. Zároveň si vysloužil 

horlivého udavače, který se bez nejmenšího stínu podezření infiltroval do jeho rodiny. Na druhou 

stranu se Šabach nad tímtéž příběhem potkal s tehdejšími studenty FAMU, režisérem Janem 

Hřebejkem a scenáristou Petrem Jarchovským, kteří mu ve stejnojmenných Šakalích létech přinesli 

filmovou slávu. Šakalí léta (1993, pův. povídka v debutu) osobitým způsobem zachycují život 

mladých lidí pražského předměstí 50. let. Jsou příběhem party kluků z Dejvic, kteří v rytmu 

nastupujícího rokenrolu prožívají svou vzpouru proti autoritám. 

Po úspěchu filmového zpracování Šakalích let se stala autorova obliba mezi mladými čtenáři 

nezpochybnitelná. V roce 1994 vyšel Šabachovi soubor dvou povídek a novely (Voda se šťávou) pod 

provokativním názvem Hovno hoří. Název je převzat z prologu, jenž popisuje rozdíl mezi dvěma 

světy, světem mužským a ženským, a především rozdíl mezi dvěma pohledy na život a na svět. 

Děvčata jedoucí autobusem z Paříže s nadšením debatují nad nákupy a plyšáky, dva obrýlení chlapci 

celou cestu řeší problém, zda hovno hoří. Rozděluje je sice jen úzká ulička mezi sedadly, ale 

symbolicky je rozděluje podstatně větší, mnohdy nepřekonatelný příkop. Na motivy knihy byl v roce 

1999 natočen film Pelíšky. 

Otázku po smyslu života Šabach nastiňuje v knize Zvláštní problém Františka S. (1996). Tato 

próza zaujímá mezi jeho knihami výlučné postavení především z toho důvodu, že v příběhu pacienta 

z léčebny pro choromyslné ustupuje humor do pozadí. Hlavním hrdinou je ošetřovatel pracující 

v ústavu pro duševně choré, který jednoho dne při svých toulkách po lese ochutná halucinogenní 

houby. Fascinován jejich účinky začíná na houbařské výlety chodit častěji a utíká tímto způsobem od 

reality. Jednou v lese narazí na Františka, šestadvacetiletého chovance ústavu. František také objevil 

účinnost hub, propuká v něm však zcela jiná reakce. Po požití halucinogenů se zbaví své nemoci, 

začíná vidět svět „normálně“ a dá se s ním běžně komunikovat. Oba muži se spřátelí a ve chvílích, kdy 

jsou oba na stejné duševní úrovni, spolu začnou rozmlouvat o lidské existenci.  

Svou sbírku nepatřičných postav Petr Šabach doplnil o svérázného outsidera, otce pečujícího 

o batole, v próze Putování mořského koně (1998). Novela líčí trampoty a nesnáze „muže 

v domácnosti“, který je okolnostmi donucen starat se o svého malého synka. Zážitky otce na 

„mateřské“ zachycují mimo jiné to, jak snadno mužská domýšlivost podléhá sunarovému a 

plenkovému kolotoči a mění se v přepjaté očekávání jakéhokoli vybočení z tohoto kolotoče (třeba 

v podobě manželčina návratu z práce). 

Ve své další práci Šabach vsadil na volnější tvar anekdotického pásma, živý proud hovorové 

mluvnosti a vzpomínkové evokace. Humorně laděný román Babičky (1998) je příběhem dvou babiček 

s naprosto rozdílným politickým přesvědčením, jak jej s odstupem času vnímá jejich dospělý vnuk. 

Pod názvem Opilé banány (2001) se skrývá cukrárenská specialita, která nepříjemně 

zkomplikovala návrat jedné knižní postavy z protialkoholního léčení. V této próze, která je sledem 
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úsměvných historek, Šabach opět dokázal, že jeho doménou je spontánní vypravěčství vyrůstající 

z osobní zkušenosti. Svým čtenářům nabízí mírně nostalgické ohlédnutí za dětstvím a mládím 

prožitým v totalitním režimu na pražské periferii. Děj je zasazen do první poloviny osmdesátých let 

a vypravěčem je šestnáctiletý kluk. V roce 2003 byl volně na motivy knihy natočen film Pupendo. 

V roce 2002 vydalo nakladatelství Paseka knihu Milé děti!  jako příležitostný tisk 

k desetiletému jubileu knihkupectví Paseka v České Třebové. Kniha obsahuje fejetony Petra Šabacha 

publikované v Mladé frontě Dnes. 

Posun k současné tematice polistopadové společnosti přinesla Šabachova próza Čtyři muži na 

vodě, aneb, Opilé banány se vracejí (2003), popisující společný výlet čtveřice přátel za vzpomínkami 

mládí. Jejich nepovedený výlet na Sázavě se neodehrává v minulosti, ale v současnosti, což je 

v dosavadní Šabachově tvorbě podstatné novum. Vzpomínkám a humorným historkám z minulosti se 

vypravěč neubrání, v podstatě se ale drží epické linie mnohem soudržněji a neodbíhá tak často do 

slepých uliček. Nemožnost vrátit čas je stejně zřetelná v případě bývalých kamarádů, kteří se sice 

občas setkávají v hospodě, ale nejsou už schopni táhnout za jeden provaz a vyrazit na pár dnů do 

přírody, jak tomu bývalo za starých časů. Ještě závažnější je vypravěčovo zjištění po závěrečném 

setkáním s otcem, že oba žijí s tím druhým ve zcela jiných vzpomínkách, jako by ani nic společného 

neprožili. 

Kompozicí volně řazených humorných příhod a historek je i kniha Ramon (2004). Děj se 

odehrává v Kozlodějích, ve smyšlené vesničce, kde na sebe u studánky se zázračnou vodou narazí 

šestnáctiletý rozervanec a literát Martin Luter a doktor, fyzikus, tanečník a šaman v jedné osobě – 

indián Ramon. Náhodné setkání přeroste v přátelství na celé léto. V knížce vystupuje celá řada postav 

a postaviček a kromě kozlodějských občanů se v ní čtenář může setkat s Karkulkou, gangstery všeho 

druhu a jedním nefalšovaným hrabětem na koni. 

Občanský průkaz (2006) v sobě opět nese Šabachův rukopis. Autor nezastírá nostalgii po 

časech klučičí party, měření sil a tajemství, nezastírá ani to, že si paměť přikrášluje a dobarvuje. 

V tomto smyslu jde ale kniha ještě dál, až mrazivě líčí policejní krutosti roku šedesát devět hraničící až 

se sadismem. Autor v hrůze vzpomíná na léta, kdy se i cesta s odpadky do popelnice před dům bez 

občanského průkazu mohla stát osudovou. Volně inspirován Stendhalem dělí policisty, kteří 

znepříjemňovali život, na švestkově modré, zelené, neviditelné a ty ostatní. Na motivy knihy byl volně 

natočen stejnojmenný film. 

Povídkový cyklus Škoda lásky (2009) spojuje hudební tematika. Kniha představuje jakési 

panoptikum všech „místních Elvisů“ a bigbeatových skupin, jež skončily dřív, než se stačily 

dohodnout na jménu, jakož i celou řadu svérázných outsiderů, kteří už po mnoho hudebních generací 

sní svůj mlhavý sen o slávě. 
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Kniha povídek S jedním uchem naveselo (2011) obsahuje šest nejlepších Šabachových textů, 

které vyšly v souborech Nakladatelství Listen (Miluj m ě víc, Schůzky s erotikou, Tenkrát za totáče) a 

čtyři nové. Zatímco starší povídky vynikají typicky šabachovským humorem a porozuměním pro city 

i vidění světa dospívajících, texty nové mají vážnější charakter a jejich hrdiny jsou dospělí. 

Jméno Petra Šabacha se autorsky často objevuje i v povídkových souborech čtenářsky oblíbené 

edice Česká povídka jihlavského nakladatelství Listen. Edice v maloformátových výběrech několika 

povídek vždy na zadané téma představuje současné české prozaiky – jak známější, tak méně známé 

i začínající. Šabach povídkami přispěl do souborů Miluj m ě víc (2002), Možná mi porozumíš (2004), 

Usměj se, Lízo (2004), Schůzky s erotikou (2005), Tenkrát za totáče (2005), Už tě nemiluju (2005), 

Leonardův kabinet (2006), Šťastné a veselé… (2006), Šťastné a veselé…2 (2008), Povídky o ženách 

(2007), Hemy a Marlen v Paříži (2008), Schůzky s tajemstvím (2008), Někdy jindy, někde jinde 

(2009), Povídky o mužích (2010), Proč odcházíš… (2010), Tajemství stržené masky (2011). 

Velmi často je skloňována Šabachova spolupráce s autorskou dvojicí scenáristy Petra 

Jarchovského a režiséra Jana Hřebejka na muzikálu Šakalí léta (1993) a na filmech Pelíšky (1999), 

Pupendo (2003) a U mě dobrý (2008). Snímky byly sice natočeny podle Šabachových textů, ovšem 

sám autor se na filmování nepodílel. Jarchovský s Hřebejkem mohou podle dohody vybírat z jeho 

povídek jednotlivé motivy a ty potom libovolně kombinovat. Výsledek volného zpracování pak 

samozřejmě nelze srovnávat s předlohou, i když zrovna u Pupenda se autorům podařilo velmi dobře 

zachytit humornou a zároveň nostalgickou atmosféru Šabachových próz. Podle Šabachových 

literárních předloh natočil film Občanský průkaz (2010) i režisér Ondřej Trojan. Divadelní podobu 

Šakalích let vytvořil v divadle ABC režisér Milan Hanuš. 

(Zpracovala: Jana Bednářová) 

 


