
Ladislav Křiváček ze Sanitky a Nemocnice: 

Cholerik už od pohledu!                 
ZNÁMÉ TVÁ ŘE, NEZNÁMÉ OSUDY – Ladislav Křiváček (†48), psychopat v Sanitce a 
Nemocnici: Cholerik už od pohledu! Ladislav Křiváček hrál většinou podivíny a psychopaty, 
nebo naopak psychiatry. S jeho zjevem a lehce vyšinutým výrazem to snad ani nešlo jinak. 
Postavy zádumčivých, vznětlivých, narušených a zemitých charakterů se vinou celou jeho 
filmografií – a výbušnost a cholerické chování mu byly prý vlastní i v osobním životě! 
 

 
Ladislav Křiváček choleriky nehrál, on jím prý byl i mimo obrazovku a divadelní prkna. 

 

     
   V Sanitce páchal sebevraždu skokem ze střechy.           Vyšinutý pacient z Nemocnice s L. Chudíkem 



Na příkladu to demonstruje i Křiváčkův kamarád, herec Jiří Krampol. „Jednou jsme 
zkoušeli Shakespearovu hru Jak se vám líbí, a protože nám chyběla jedna postava, hrál s námi 
student nižšího ročníku Ladislav Křiváček, který byl cholerik. 

Servírka přinesla pivo a na Křiváčka zapomněla. Křiváček se strašně rozčílil a začal na 
ni řvát: »Přines mi okamžitě to pivo, honem, dělej!«“ vzpomíná Krampol. „Šokovaná servírka 
se rozbrečela a obrátila se na profesora Nedbala: »To máte pěkně vychované žáky, pane 
profesore!« Nedbal nehnul ani brvou, otočil se na mě a povídá: »Krampoule, objednej si 
pivo!« Tak já říkám: »Slečno, prosím vás, byla byste tak laskavá a přinesla mi pivo?« Nato 
Nedbal zakýval spokojeně hlavou a pravil: »Tak vidíte, slečno – Krampoul, to je můj žák! 
Křiváček je žák paní profesorky Fabianové!«“ směje se herec. 
 

     
   Kladná role – pohádka Co takhle svatba princi?         S L. Mrkvičkou v inscenaci O vysoké věži. 
 
V Nemocnici na kraji města chtěl sekerou rozšmelcovat primáře Sovu, v případech »majora 
Zemana« (Bílé linky a Modrá světla) si zahrál zabijáka, kterému major Hradec přerazí ruku. 
V Sanitce zase vyhrožoval sebevraždou. Právě do Sanitky Křiváčka obsadil Jiří Adamec. 
 

 
V majoru Zemanovi coby emigrant a zákeřný zabiják (s Reginou Rázlovou). 



„Své podivíny hrál báječně a odehrál mi jich v mých televizních dílech celou řadu, byl 
to nápadný nenápadný chlap, ale poctivý herec, který režiséra nikdy nezklamal,“ říká 
Adamec, který si myslí, že herec svou pověstnou choleričnost tak trochu hrál. 

„Jeho image mátla a možná to dělal úmyslně... Podle mě svými vousy a podivínským 
vzhledem naprosto a vůbec neodpovídal tomu, jaký to byl člověk,“ dodává Adamec. Krampol 
také doplňuje, že se Křiváček nikdy neoženil. 

„On to měl se vztahy takové prapodivné. Vyprávělo se o něm, že měl milenku a ona 
byla vdaná. A jak byl jednou u ní, tak se vrátil její manžel, a Křiváček se schoval do skříně. 
Jenže ta ženská nekouřila a on jo. V popelníku byly dva vajgly, a proto manžel povídá: »Evo, 
ty tady někoho máš!« »Tondo, já tu nikoho nemám!« »Nekecej, ty tady někoho máš!« 
Najednou Křiváček vylít, natáhl té ženské facku a povídá: »Ty mrcho, já jsem pro tebe 
nikdo?«“ 

Křiváček celý svůj profesní život strávil v Divadle E. F. Buriana, od roku 1963 do 
roku 1989, kdy náhle a nečekaně 17. března zemřel. 
 

Filmografie (výběr):  

● Světáci (1968) – VB 

● Ucho (1970) – tajný 

● Třicet případů majora Zemana (1974) – Honza Böhm 

● Nemocnice na kraji města (1977) – psychopat Juráček 

● Slavnosti sněženek (1983) – Macháček 

● Sanitka (1984) – sebevrah Jerolím 

● Létající Čestmír (1984) – psychiatr Klepáč 

● Co takhle svatba, princi? (1985) – astronom Betergelli 
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