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Titulky, hudba 
 

Obraz 1. 
Exteriér / Večer 

Starý bohnický hřbitov 
 
Před hřbitovní branou postává trojice čekajících 
lidí. Novináři, tedy redaktor Petr, fotograf Michal 
a jeho přítelkyně Zuzana. Redaktor stojí opodál 
s mobilem u ucha a na dvojici odevzdaně krčí rameny. 
   Zuzana: 

Fakt výborná akce... Jestli takhle domlouváte 
všechno... 

 
   Michal: 

 Já za to fakt nemůžu! Myslel jsem, že to bude 
zajímavej výlet, no... 
 
   Zuzana: 
Zatím se fakt bavím! 

Petr k nim dojde, mobil vrazí naštvaně do kapsy. 
   Petr: 
 Nebere, prostě to nebere! 
 
   Zuzana: 
 Hmm... Takže...? 
Nikdo z nich nezaznamenal, že za vraty se ze stínu 
vynořila postava mladé ženy, Marie.   Marie: 
 Omlouvám se, že jste museli čekat. 
Odemyká zámek, otevírá bránu. Pojďte dál. Já jsem Marie, moc mě těší. 
 
   Petr: 

 Petr Koutný, týdeník Praha na dlani. To já 
jsem se domlouval s paní Sochorovou, že nás 
tu provede, ale nebere mi telefon. Už jsem se 
bál... 

Marie ho gestem zastaví, všichni už vešli, 
tak zavírá bránu.   Marie: 
 Ano, ano... Co vás zajímá nejvíc? 
 
   Michal: 
 No ten jedinej hrob, co u něj prej straší... 
Michal koukne na hodinky, Marie to zaznamená. 
   Marie: 
 Jistě, jako každého... Tak půjdeme. 
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Obraz 2. 
Exteriér / Večer 

Starý bohnický hřbitov 
 
Skupina prochází, Marie vykládá. Rychle se stmívá. 
   Marie: 

 Místu se říká hřbitov bláznů. Byl dokončen a 
vysvěcen 12. září 1909 jako součást 
Psychiatrické léčebny. Kromě nich je tu ale 
pohřbeno hodně vojáků a třeba také 
zaměstnanců léčebny. Je to nejtajemnější 
pražské místo a za šedesát let fungování tu 
bylo pochováno více než 4200 lidí, často i ve 
vrstvách na sobě. Jako první 14. září 1909 
jedenáctiletý František Janovský. Ale vás 
zajímá někdo jiný, že? 

 
   Petr: 
 Ano. Ta... Paní Tůmová... 
 
   Marie: 

 Jak jinak. Duch, který jako jediný komunikuje, 
že? Bývalá služebná Marie Reiter - Tůmová. 
Leží poblíž cesty k osamělé kapli, v jediném 
nepoškozeném hrobě. Ta zajímá každého... 

Skupina míjí hroby zarostlé břečťanem, Zuzana 
se okázale nudí, Petr kouří a pohledem hledá něco 
zajímavějšího, než ponurou atmosféru. Michal 
fotí.   Michal: 

 Bez světla ty fotky nebudou nic moc, jednu 
lampu mám sebou, ale kdo ví, jestli bude 
stačit. 
 

V pozadí vystupuje silueta kaple, hřbitov tmavne. 
Skupinka dochází ke hrobu...   Marie: 

 Tady je. Marie Reiter - Tůmová, nemanželská 
dcera Josefa Reitera a Marie Deublerové. 
Tato žena se narodila 27. července 1883 ve 
štýrském Lambachu. Zemřela ve svých 
devětadvaceti letech. 
 
   Zuzana: 
Taky magor, jo? 
 
   Marie: 
Rozhodně nebyla žádný magor! 
Já... Já ji vidím... Trochu jinak... 
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Obraz 3. 
Exteriér / Den 

Vzpomínka, rok 1910 
Před venkovským stavením 

 
V trávě si hrají dva chlapci s dřevěnými hračkami.   Marie (m.o.): 
Z domu vychází Marie Tůmová, v čistých Marie Reiter vyrostla v dobré rodině,  
naškrobených šatech. S úsměvem a ošatkou obklopená láskou, ale ne přepychem. 
s chleby, v druhé ruce konvici s vodou. Do Čech odešla za prací, byla pečlivá, 
Ve vzpomínkách průvodkyně vypadá jako ona. pracovitá, možná trochu uzavřená. Když 
Když věci odloží, rozpřáhne náruč a cosi volá v Újezdě pod Kladnem potkala Antonína 
na chlapce. Zvuk vzpomínek ale neslyšíme. Tůmu, nebyla to láska na první pohled, ale 
Vše působí idylicky. Přichází muž, její manžel. věděla, že je to dobrý muž a může být 
Je trochu starší, jeho oděv odpovídá jeho dobrým otcem jejich dětí. S ním a jejich 
práci kovodělníka. Vítá se s dětmi i s manželkou, dvěma syny byla šťastná. Až do roku 1910. 
usedá na lavičku a bere si chléb. Chlapci jsou 
kolem něj. Marie je chvíli spokojeně pozoruje, 
pak bere bedýnku (nebo košík) s jablky 
a odchází zpět do domu... 
 

Obraz 4. 
Interiér / Den 

Vzpomínka, rok 1910 
Venkovské stavení 

 
...Tam chce položit bedýnku na stůl, ale ovládne 
ji náhlá prudká bolest hlavy. Chytí se za spánky, 
jablka se kutálejí po zemi... 
 

Obraz 5. 
Exteriér / Večer 

Starý bohnický hřbitov 
 
Skupinka stojí nad hrobem, Petr má pozvednutou 
ruku s diktafonem, Michal naslouchá, i Zuzana,   Marie: 
ale pořád ji to příliš nezaujalo... Tehdy začaly její problémy. Myslela, že to 

přejde, že je to jen něco dočasného. Ale 
bolesti se stupňovaly. Nedaly se snést... 

 
    Petr: 
 Dá se její příběh někde nalézt? Docela jsem 

pátral a nikde nic moc není... Jak jste to 
všechno zjistila vy? 

 
    Marie: 
 Byla to jen služebná, o těch se nikde moc 

záznamy nevedly. Ale něco je přece jen ve 
štýrských matrikách a zbytek... Kdo chce, 
může v minulosti nalézat. Ani nevím, kdo to 
řekl, ale je to tak. 
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    Michal: 
 A dál...? 
Zuzana protáčí oči, hraje si s rozsvíceným světlem. 
    Marie: 
 Psychiatrie v té době byla něco, co bychom 

dnes těžko chápali. Každopádně v tehdejším 
Královském českém zemském ústavu pro 
choromyslné v Bohnicích, vedl ho tehdy 
ředitel MUDr. Jan Hraš umístili Marii nejprve 
do kolonie pro klidné, práce schopné 
nemocné. Později skončila na pavilonu pro 
nemocné upoutané na lůžko. Byla jedním 
z prvních pacientů. 

 
    Petr: 
 Máte nějaké informace o tom, čím si tam 

prošla? 
 
    Marie: 
 Ano, neumíte si představit... 
 

Obraz 6. 
Interiér / Den / Noc 

Vzpomínka, rok 1911 
Místnost v psychiatrické nemocnici 

 
Ponurá místnost, na zdech i zemi kachličky 
nebo cihly. Vše odpovídá té době. 
Je tu i Marie, přikurtovaná na stole připomínajícím 
pitevní. U ní stojí jeptiška s účastným pohledem. 
Také doktor Schwarz, starší pán, psychiatr. 
I on očividně není zlý, ale tehdejší metody...   Marie m.o.: 
 Ošetřoval ji doktor Schwarz a bylo to její 

štěstí. Ne všichni lékaři v té době byli tak... 
Citliví. Marie dostávala teplé koupele a 
několikrát denně zábaly z vlhkých 
prostěradel. Ale to nepomáhalo, bolesti byly 
větší a větší den ode dne. 

STŘIH. Stejná místnost, jen v noci. Oknem 
svítí dovnitř měsíc. Marie se kýve v rohu místnosti, 
má nasazenou svěrací kazajku. Slzy jí tečou z očí, 
kouše se do rtu... Nakonec skončila v izolaci, děsila svým 

pláčem a křikem ostatní. Často dostávala 
svěrací kazajku. Záměrně ji nakazili 
horečnatou malárií, tak se tehdy léčila 
schizofrenie... Všechno byla ochotná 
podstoupit, aby se mohla vrátit domů. Ale 
zároveň si uvědomovala, že jí postupně mizí 
vzpomínky a obrazy dětí i manžela... 
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Obraz 7. 
Exteriér / Večer 

Starý bohnický hřbitov 
 
Skupinka stojí jako předtím. Petr a Michal jsou 
zaujati vyprávěním, jen Zuzana je pořád stranou. 
Kouří, přešlapává, svítí lampou sem a tam...   Petr: 
 A... pak...? 
 
   Marie: 
 Pak už nic. 

 Nakonec ztratila všechno, propadla se do 
tmy, nikoho nepoznávala, přestala jíst i pít, 
jen ležela. 

  
   Zuzana: 
 Vždyť to říkám, magor... 
 
Ve chvíli, kdy Zuzana flegmaticky větu pronese, 
zhoupne se jí lampa směrem ke staré brance. 
V ní jasně uvidí siluetu ženy, ale silueta je tmavá, 
do obličeje jí nevidí. Zuzana se lekne a lampu upustí.   Michal: 
 Co blbneš? Víš, kolik ta lampa stojí?! 
 
   Zuzana: 
 Jsem tam něco viděla blbečku... 
 
   Marie: 

 Tam? Těžko. Nic tam není, nikdo tam 
nechodí. Možná nějaký duch? 
 
   Zuzana: 
Hrozná sranda... 
 
   Petr: 
Jak to bylo dál? 

Opět se vrátí k tématu a zkontroluje 
diktafon.   Marie: 

 Dál? Marie zemřela, tiše a skoro sama. Byla u 
ní jen sestra Benedikta, otírala jí rty a čelo. A 
doktor Schwarz. Seděl na pelesti a držel Marii 
za ruku. těžko říct, jestli jen kontroloval puls 
nebo to mělo jiný smysl... Ráno byla mezi 
stromy mlha. Vlhko. Na okenních mřížích se 
srážela rosa. Bylo 19. dubna 1912 a celý svět 
řešil potopení Titanicu. Nějaká služebná 
Tůmová v blázinci nikoho nezajímala... 

 
 
 
 
 



-7- 

 

Obraz 8. 
Interiér / Ráno 

Vzpomínka, rok 1912 
Izolace v psychiatrické nemocnici 

 
Na lůžku leží bledá, vyčerpaná Marie. 
Prázdný pohled míří k oknu, ale nevnímá. 
U postele sedí doktor Schwarz, poblíž 
sestra Benedikta se smaltovanou miskou. 
Vlhčí v ní hadřík, kterým Marii otírá spánky 
a rty. Snímá růženec a vkládá ho Marii     Marie m.o.: 
do bezvládných rukou, omotává jej. Ještě nezvonili poledne, když Marie vydechla 

naposledy. Doktor Schwarz nikdy nezapomněl 
na to, jak se v poslední chvíli v jejích očích 
objevilo cosi jako smíření nebo poznání. Jako 
by znovu viděla známou tvář... 

 
Obraz 9. 

Exteriér / Odpoledne 
Vzpomínka, rok 1912 

Starý bohnický hřbitov 
 
Na hřbitově, v místech, kde je Mariin hrob, 
stojí její manžel s dětmi, doktor Schwarz, 
sestra Benedikta a farář, který čte z modlitební 
knihy a kropenkou světí hrob. Do něj nevidíme,   Marie m.o.: 
ale je celkem jasné, čí pohřeb to je... Zůstala jen ve vzpomínkách svých blízkých, 

pak se s lety rozplynula i v nich a nakonec 
nezbyl nikdo, kdo by na ni myslel. Zůstala 
tady... 

 
VZPOMÍNKA se prolíná se SKUTEČNOSTÍ 
 

Obraz 10. 
Exteriér / Noc 

Starý bohnický hřbitov 
 
Trojice návštěvníků včetně Zuzany stojí mlčky 
ve stejných místech, kde se před lety loučili    Petr: 
blízcí s Marií Tůmovou. Prý... Komunikuje se spiritisty, s návštěvníky... 

Někdy. 
 
    Marie: 
 Říká se to. Mluví se o ní jako o dobrém 

duchovi tohoto místa. Zůstala tady spousta 
zvláštní energie, ale jaká je? Tisíce osudů, 
tisíce mrtvých. Nikdo tady už nepozná, kde 
kdo leží. Jen její hrob zůstává nedotčený. 

 
    Petr: 
 Takže - komunikuje? 
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    Marie: 
 Co myslíte vy? 
 
    Petr: 
 Že to je zajímavý příběh jedné neznámé ženy. 

Děkujeme. Budeme už muset jít, ale bylo to... 
Zvláštní, emotivní... 

 
Skupinka se vydá k východu. Není to neobvyklé, provázet tady? 
 
    Marie: 
 Proč? Já tu vlastně neprovázím, jenom 

vyprávím příběhy. Aspoň se úplně nevytratí. 
 
Jsou u vrat. Marie zavírá, ale nikam neodchází. 
Zuzana kývne a mizí v autě.    Michal: 
 Nechcete někam vzít? 
Marie jen zavrtí hlavou a podá mu ruku. 
    Marie: 
 Zase někdy přijďte. I ve dne. 
 
Petr kývne a také si s Marií stisknou ruce.    Petr: 
 Někdy je živým s mrtvými dobře. To taky 

někdo řekl, ne? 
I Petr s Michalem nastupují do vozu, 
auto se rozjede a mizí. Díváme se za ním. 
Když se podíváme zpět, Marie stojí stále 
za vraty jako před chvílí, ale je jiná. Má 
na sobě stejné oblečení jako Marie Tůmová, 
když byla ještě zdravá. Možná proto, že je   Marie: 
to Marie Tůmová, tedy její duch. ...a někdy je dobře i mrtvým s živými. 
 
 

Obraz 11. 
Interiér / Noc 

Michalův automobil 
 
Michal za volantem se soustředí na řízení, 
Zuzana kouká oknem do tmy, Petr je zamyšlený.    Michal: 
 Pěkný místo. Myslím vizuálně. 
 
    Zuzana: 
 No, hlavně, že už jedeme... 
 
 Zvonění Petrova mobilu 
Petr vytáhne z kapsy telefon a pijme hovor. 
    Petr: 
 Ano prosím... 
 Ano? Jistě... 
 Ne... - to si nedělejte starosti. 
 Jistě, tak jindy. 
Zavěsí. 



-9- 

 

Petr kouká na telefon v ruce, podívá se z okna vozu 
a pak se rozhlédne po ostatních. V zrcátku ho vidí Michal. 
   Michal: 
 Co je? To byla tvoje mladá nebo co? 
 
   Petr: 

 Ty vole... To byla ta Sochorová, co nás měla 
provázet hřbitovem. 
 
   Michal: 
Co chtěla? Teď... 
 
   Petr: 
No právě. Omlouvala se, že jí zheblo někde u 
Úval auto a telefon měla doma, takže 
nemohla přijet. 
A že by stejně neměla ani koho za sebe 
poslat, protože klíče má jen ona a s nikým 
jiným se tu nestřídá. 
 
   Michal: 
Tak kdo byla, kurva, ta holka...? 

 
Obraz 12. 

Exteriér / Noc 
Starý bohnický hřbitov 

 
Marie Tůmová prochází hlavní cestou po hřbitově. 
V ruce má svíčku nebo petrolejku. 
Na rtech má takový ten vědoucí, smířený úsměv. 
Pomalu se ztrácí z dohledu, obraz tmavne. 
 
TITULEK: 
 
Marie Reiter Tůmová zemřela v bohnické léčebně 19. dubna 1912 
na „úbytek mozku“, což v té době mohlo být cokoliv. 
Na hrobě má nápis „naše milovaná matka“. 
Její hrob je jediný, který se na hřbitově dochoval 
a býval často místem návštěv spiritistů, se kterými prý komunikovala. 
O jejím osudu však existuje jen velmi málo záznamů. 
 
KONEC 
 


