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DVD edícia Slovenský film 70.rokov finišuje 

snímkou Postav dom, zasaď strom  
 

Od konca septembra sa v novinových stánkoch s týždňovou pravidelnosťou 
objavovala postupne desiatka DVD titulov edície Slovenský film 70.rokov. 
Kolekciu desiatich slovenských filmov zo 70. rokov pripravili spoločne 
Slovenský filmový ústav a vydavateľstvo Petit Press. Jej cieľom je priblížiť 
verejnosti kvalitné diela z tohto obdobia domácej kinematografie. V piatok 23. 
novembra vyjde posledné DVD edície s filmom Juraja Jakubiska Postav dom, 
zasaď strom. Záujemcovia si ho budú môcť kúpiť za 99 slovenských korún od 
23. do 30. novembra.  
 
Juraj Jakubisko mal od začiatku 70. rokov zákaz nakrúcať hrané filmy. V roku 1970 
autority zastavili produkciu jeho snímky Dovidenia v pekle, priatelia [dokončil ho až o 
20 rokov neskôr] a na takmer celé jedno desaťročie prerušili kontinuitu jeho tvorby. Bol 
preradený do Štúdia krátkych filmov, kde realizoval niekoľko zaujímavých 
dokumentov. Na základe predlohy Mikuláša Kováča potom nakrútil Postav dom, 
zasaď strom – týmto filmom sa mal Jakubisko rehabilitovať po nútenej prestávke a 
dokázať cenzorom, že je dôveryhodným autorom.  
Vznikol preto filmový kompromis, ktorý nemohol pokračovať v autorovej poetike 60. 
rokov. Základné atribúty Jakubiskovej tvorby, ako je dôraz na výtvarnú stránku a 
atmosféru zostali zachované, v nových produkčných podmienkach už ale niektoré 
režisérove nápady pôsobia skôr okázalo ako funkčne [ľúbostná scéna medzi 
lopúchmi, pád tatrovky z útesu]. Už tu niekde sa začínajú jeho tendencie k 
„bombastickým“ filmovým sekvenciám. Aj napriek tomu, že dnes vo filme jasne vidieť 
vplyv vtedajšej ideológie „poučenej z krízového vývoja“ konca 60. rokov [Jozef Matúš 
oklame všetkých okrem predsedu MNV], niektorí mu predsa vyčítali príliš negatívny 
obraz socialistickej spoločnosti. Postav dom, zasaď strom však väčšinu kádrov 
presvedčil a onedlho mohol Jakubisko nakrútiť dva filmovo-televízne projekty: Neveru 
po slovensky a Tisícročnú včelu. Postav dom, zasaď strom zaujal aj na festivaloch v 
zahraničí. Bol uvedený na festivale v Rotterdame a záujem o film prejavila holandská 
distribúcia.  
Na prácu na filme si kameraman Vladimír Holloš spomína takto: „Veľkú časť 
nakrúcania sme museli zvládnuť v exteriéroch. Pracovalo sa pritom úplne inak ako 
dnes. Nemali sme k dispozícii vhodnú techniku – napríklad pantamové vozíky, jimmy 
jiby či žeriavy sme buď vôbec nemali alebo boli veľmi zastarané. Preto sa veľa 
improvizovalo. Nakrúcanie bolo vo všeobecnosti náročné. Robilo sa aj dvadsať hodín 
denne. Celé dni sme pracovali a v noci sa pripravovali ďalšie scény alebo sa skúšalo s 
hercami. Bola to síce ťažká, ale aj radostná práca. Celý štáb si bol generačne blízky, 
všetci sme už boli skúsení a technicky a profesionálne zdatní.“ Napriek tomu, že 
Jakubisko bol v tejto dobe pod drobnohľadom, k cenzorským zásahom na filme 
nedochádzalo. „Priamo pri nakrúcaní nás nesledovali, to by ani nebolo možné. 
Napokon ale musel byť vystrihnutý pôvodný koniec filmu. V zostrihnutej verzii, ktorá 
vychádza aj na DVD, končí film v momente, keď hlavná postava Jozef Matúš po 
postavení domu zahynie. Pôvodne však film ešte pokračoval. Po Matúšovej smrti 



prichádzajú na lúku, kde stojí dom, dvaja chlapi. Keď zistia, že je opustený, začnú ho 
rozoberať a stavebný materiál nakladať do dodávky, čím vznikol nádherný obraz celej 
spoločnosti. To, že hlavný hrdina bol jedinec s pokriveným charakterom, ešte prešlo, 
ale že ich je viac, to už bolo v tej dobe neakceptovateľné – cez to sa kádre nevedeli 
preniesť,“ povedal Vladimír Holloš v rozhovore s Ondejom Starinským, ktorý je 
prílohou DVD Postav dom, zasaď strom.  
Vo filme dostal prvú veľkú hereckú príležitosť vtedy ešte neznámy mladý herec Pavel 
Nový. Ako povedal Vladimír Holloš, predstaviteľa hlavnej postavy hľadali dlho: 
„Nevedeli sme nájsť vhodný typ. Prešli sme celé  Slovensko a Čechy, skúšali sme 
množstvo hercov. V Poľsku sme mali príjemné stretnutie s Danielom Olbrychskim – 
povedal, že by s Jakubiskom nakrúcal veľmi rád, ale práve vtedy mal už podpísanú 
zmluvu so západnými Nemcami. Potom sme objavili Pavla Nového, ktorý v tom čase 
hrával v divadle v Karlových Varoch. Ako herec bol ešte stále neznámy, tým pádom 
neopozeraný, zaujímavý.“ 
 
Režisér, scenárista, kameraman, fotograf, výtvarník Juraj Jakubisko vyštudoval odbor 
fotografie na SUPŠ v Bratislave a odbor réžie na FAMU v Prahe. Už počas štúdia 
zaujal školskými filmami Mlčení [1963], Déšť [1965] a Čekají na Godota [1966], ktoré 
získali medzinárodné ocenenia na filmových festivaloch v Oberhausene, Mannheime a 
Bergame. Ako režisér a scenárista pracoval v pražskej Laterne Magike, nakrútil 
niekoľko reklamných filmov pre expozíciu módy na EXPO ´67 v Montreali, publikoval 
kreslené vtipy v časopisoch Dikobraz, Roháč, Film a divadlo. Od roku 1967 bol 
režisérom Štúdia hraných filmov v Bratislave. Debutoval filmom Kristove roky [1967], 
ktorý uspel na MFF v Mannheime a získal aj množstvo domácich ocenení. Jeho ďalšie 
tri filmy Zbehovia a pútnici [1968], Vtáčkovia, siroty a blázni [1969] a Dovidenia 
v pekle, priatelia [1970/1990] boli zakázané. V 70. rokoch bol Jakubisko nútený 
venovať sa výlučne dokumentárnej tvorbe: Stavba storočia [1972], Ondrej Nepela 
[1973], Bubeník Červeného kríža [1977] a i. Spolupracoval na grafickej úprave 
dvojalbumu skupiny Collegium musicum Konvergencie [1970] a albumu Pavla 
Hammela a skupiny Prúdy Šľahačková princezná [1973]. V roku 1979 sa k hranej 
tvorbe vrátil filmom Postav dom, zasaď strom. V 80. rokoch nakrútil trojdielny televízny 
film Nevera po slovensky [1980], medzinárodne ocenenú filmovú ságu Tisícročná 
včela [1983], rozprávku Perinbaba [1985] a v závere desaťročia film Sedím na konári a 
je mi dobre [1989]. Na aktuálnu spoločenskú situáciu po zmene režimu reagoval 
filmom Lepšie byť bohatý a zdravý ako chudobný a chorý [1992]. Od roku 1993 žije a 
pracuje v Prahe, kde založil produkčnú spoločnosť Jakubisko Film. V Českej republike 
realizoval filmy Nejasná zpráva o konci světa [1997] a Post coitum [2004]. Je členom 
Európskej filmovej akadémie, od roku 2001 docentom na pražskej FAMU. Venuje sa 
výtvarnému umeniu a divadlu. Režíroval inscenáciu Casanova v pražskej Laterne 
Magike [1994] a operu Krútňava v SND v Bratislave [1999]. V roku 2006 začal 
nakrúcať podľa vlastného scenára historický veľkofilm Bathory. 
 
Réžia: Juraj Jakubisko • Námet: Mikuláš Kováč • Scenár: Mikuláš Kováč, Lýdia Ragačová • 
Kamera: Stanislav Doršic, Vladimír Holloš • Hudba: Petr Hapka • Strih: Alfréd Benčič • Zvuk: 
Eduard Palček • Architekt: Miloš Kalina • Návrhy kostýmov: Marie Franková-Bendová • Vedúci 
výroby: Ján Mikláš • Herci: Pavel Nový [Jozef Matúš, nahovoril Štefan Kožka], Jana Březinová 
[Helena Šimiaková, nah. Božidara Turzonovová], Ondřej Pavelka [Žiga, nah. Jozef Vajda], Róbert 
Šurina [Ivan Šimiak], Gustav Opočenský [predseda MNV Emil Šimiak, nah. Ladislav Chudík], 
Zdeněk Dušek [Ryšavý, nah. Stanislav Dančiak], Anton Šulík [Samo], Mikuláš Simko [učiteľ 
Babiak, nah. Elo Romančík], Viliam Hodoň [Major, nah. Pavol Mikulík], Beata Znaková 
[obchodníčka Mária, nah. Oľga Vronská], Vilma Jamnická [babka Haňa], Ján Schwarzbacher 
[tajomník MNV Dzuriak], Ivan Drozdy [Tóno Rosinec], Katarína Šoltésová [babka Haľa], Martin 
Ľupták - Sanitrár [pastier], Ivan Laca [poručík VB], Magda Gavláková [Samova žena], Mária 
Krajňáková [Katka, Samova dcéra], Jozef Vaš [dôchodca], Jozef Gavlák [dôchodca], Petr 



Novotný [závozník], Pavel Simko [vedúci dopr. oddelenia, nah. Vladimír Černý], Ladislav Vojtko 
[strážnik], Oľga Zelková [vrátnička] • Exteriéry: Lubeník, Zádiel, Rudňany, Dobšiná, Strečno, 
Poprad, Stratená • Farba: farebný • Minutáž: 88 min. • Distribučná premiéra: 4. 1. 1980 
 
Edícia Slovenský film 70. rokov je nielen výberom desiatich titulov, ktoré v čase svojho vzniku 
zaznamenali divácky úspech ale zároveň reprezentujú to najzaujímavejšie, čo v danom období 
v slovenskej kinematografii vzniklo. V edícii Slovenský film 70. rokov vychádza desať filmov na DVD 
nosičoch. Každé DVD bude obsahuje okrem filmu aj bonusy, medzi nimi informácie o filme, ohlasy 
z tlače, profily tvorcov a fotogaléria. Titulky a menu sú slovenské a anglické. Kolekcia slovenských 
filmov 70. rokov je obohatená o významnú novinku – časopis, s ktorým sa jednotlivé DVD budú 
predávať. Časopis ilustruje dobu prostredníctvom rozhovorov a profilov tvorcov, štúdií k príslušnému 
filmu, či výňatkov z dobovej tlače. DVD edíciu finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR. 
 
 
DVD tituly vyšli v nasledovných termínoch: 
 
Medená veža: 21.september 2007 
Orlie pierko: 28. september 2007 
Keby som mal pušku: 5. október 2007 
Ľalie poľné: 12. október 2007 
Pacho, hybský zbojník: 19. október 2007 
Červené víno I-II: 26. október 2007 
Ružové sny: 2 november 2007 
Víťaz: 9. november 2007 
A pobežím až na kraj sveta: 16. november 2007 
Postav dom, zasaď strom: 23. november 2007 
 
Viac informácií o DVD tituloch edície Slovenský film 70. rokov nájdete na www.sfu.sk 
 
kontakt: Katarína Lednická, tel.:+421 907 723 971,+421 2  57 10 15 26, fax: 52 73 32 14, e-mail: lednicka@sfu.sk 
 
 
 


