
Miroslav Masopust, vodník z filmu Jak utopit dr. 

Mrá čka: Zemřel na zlomené srdce!            

 

 
S Jaroslavou Adamovou v představení Divadla ABC Hry žen z roku 1980. 

 

 

ZNÁMÉ TVÁ ŘE, NEZNÁMÉ OSUDY - Vodník Rolf z filmu »Jak utopit dr. Mráčka aneb 
Konec vodníků v Čechách« nebo mladý radista Lojza Bártík ze seriálu Třicet případů majora 
Zemana. 

Tyto role proslavily herce Miroslava Masopusta (†65), který celý život trpěl 
psychickými problémy. Těm zcela podlehl po smrti své manželky a utrápil se k smrti... 

V posledních letech svého života, kdy se herec po divadelní odmlce krátce vrátil do 
Městských divadel pražských, si jeho kolegové všimli, že se změnil. 

„Zemřela mu žena! Od té doby působil odevzdaně, přestal se usmívat, uzavřel se do 
sebe. Zlomilo mu to srdce,“ vzpomínají a myslí si, že si asi sáhl na život. 

„Svedl statečný a vítězný boj s démonem alkoholu,“ prozradil deníku Aha! herec 
Rudolf Jelínek (76). Krátce před svým skonem začal Masopust trpět velmi silnými 
motolicemi, kvůli kterým se musel při chůzi přidržovat zdi. V červenci 2009 ho našli mrtvého 
v jeho bytě. Údajně zemřel přirozenou smrtí, ale o sebevraždě se spekuluje dodnes. 



 
První výrazná role přišla v několika dílech seriálu 30. případů majora Zemana. 

 
 
 

 
Vodnický ženich Rolf ve filmu Jak utopit doktora Mráčka. 

 



 
V osmdesátých letech hrál Masopust hlavně v pohádkách, třeba se Zlatou Adamovskou. 

 
Miroslav Masopust 



Masopust vystudoval herectví na pražské DAMU. Přes Divadlo S. K. Neumanna a 
Divadlo za branou Otomara Krejči se v roce 1971 dostal do Městských divadel pražských, 
kde pracoval až do roku 1991. Následně hostoval hlavně v Rokoku. 

Ve filmech se herec objevoval jen občas. První roli číšníka si v roce 1973 střihl v 
povídkovém snímku Maturita za školou. Rok poté dostal nejvýraznější roli svého života – 
ztvárnil namyšleného zahraničního vodníka Rolfa v komedii Václava Vorlíčka Jak utopit dr. 
Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách. 

Velmi chudé filmové nabídky měl Masopust až do své smrti. Úplně poslední roli 
dostal v roce 2005 v komedii Panic je na nic, v níž si zahrál dědu. 

Filmografie (výběr):  

●  Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách (1974) – Rolf 

●  Třicet případů majora Zemana (1974) – Lojza Bártík 

●  Nemocnice na kraji města (1977) – pacient s tenisovým loktem 

●  Dostih (1981) – Týml 

●  Cesta do Itálie (1985) – doktor Merta 

●  Nebát se a nekrást (1999) – sochař 

●  Panic je na nic (2005) – děda s viržinkem 
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