
Karel Ladislav Kukla 
Sedlčanský rodák, pražský spisovatel  
Dvacátého devátého ledna 1863 se v Sedlčanech narodil Karel Ladislav Kukla, 
spisovatel, který živě popisoval život pražské spodiny na počátku 20. století. Příběhy 
vyděděnců, tuláků, prostitutek a dalších svérázných postav, které k tehdejší Praze 
neodmyslitelně patřily, dodnes přitahují čtenáře a knihy jako Podzemní Praha, Ze všech 
koutů Prahy, Batalión, Loretánské zvonky, Bahno Prahy nebo Děti křtěné Vltavou jsou 
vyhledávány sběrateli. Přestože jméno Karla Ladislava Kukly je spojováno s Prahou, 
jeho srdce bylo nerozlučně spjato s rodnými  Sedlčany. V žádném svém životopise nikdy 
neopomněl zdůraznit, že se tu narodil a dokonce používal pseudonym K. Sedlčanský.  
 

„Selčaňák“ v Národním divadle 
Karel Ladislav Kukla studoval na gymnáziu Příbrami a v Praze, kde se přihlásil i na 
právnickou fakultu. Prvního nebývalého úspěchu dosáhl v pouhých jedenadvaceti letech 
v roce 1884, když zvítězil v soutěži divadelních autorů.  
Jeho jednoaktovka Anatomové se pak hrála v Národním divadle a stala se tak jedním 
z prvních dramatických děl, které byly v tomto divadelním svatostánku nastudovány po jeho 
znovuotevření v roce 1883. Na prknech Národního divadla zakotvila i další Kuklova hra 
Svatební noc. Ta byla v letech 1913-1922 uváděna také jako opera s hudbou skladatele 
Rudolfa Zamrzly. Nadanému autorovi se otevřela brána do uměleckého světa.  
 

Novinář a překladatel 
Kukla se od roku 1889 věnoval žurnalistice, nejprve v Národní politice a pak ve Světě zvířat. 
Vedl také týdeník Národní obzor a časopisy Hospodářský svět, Dobrá kopa a Zoologická 
zahrada, podílel se na románové příloze Milotického hospodáře. Pro nakladatele Bedřicha 
Kočího redigoval šestidílný Velký lidový slovník naučný a Zdroje hospodářského blahobytu 
(6 svazků) a pro nakladatele Pavla Körbera sborník Praha ve dne v noci.  
Byl také zdatným překladatelem, právě díky němu se k českým čtenářům poprvé dostaly 
příběhy Sherlocka Holmese nebo Twainův Huckleberry Finn (pod názvem Dobrodružství 
tuláka Finna).   
Přestože neznámější Kuklovy knihy vycházely ve 20. a 30. letech minulého století, jeho 
jméno a stručný životopis jsou uvedeny již v 15. dílu Ottova slovníku naučného (1900).  
 

Kronikář zmizelé Prahy 
Kuklova dílo je dodnes stále živé. Možná proto, že stoupá zájem o místopis, záhady, historii. 
To vše nám Kuklovy příběhy přinášejí. Jejich autor zachycuje Prahu, která již zmizela ve víru 
času, Prahu na počátku 20. století. Přibližuje nám její obyvatele, především ty, kteří žili na 
okraji společnosti. Díky němu můžeme znovu vdechovat nostalgii příběhů, které by jinak 
skončily v závějích zapomnění.  
Kuklovy knihy z dvacátých a třicátých let patří k antikvariátech k vyhledávaným artiklům a 
přestože kdysi vycházely v obrovských nákladech, jsou dnes vzácné a žádané. Čtenáři si ale 
mohou podmanivé příběhy z rukou tohoto spisovatele přečíst i v novějších vydáních. Patří 
k nim  výbor Pražské bahno (1992), dále dvoudílný reprint Pražské bahno (Prostituce staré 
Prahy, Typy a figurky staré Prahy, 2001) a Z hlubin pražského podsvětí (2005). Texty K. L. 
Kukly byly rovněž zařazeny do publikací:  141 soudniček českých autorů (1968) a Velká 
kniha o hovně (2001).  
 

Ovace pro dramatika 
Zdramatizované příběhy z Bahna Prahy se s úspěchem hrály např. ve staropražském kabaretu  
U Rozvařilů v Praze na Poříčí: „..půl roku večer co večer plnily populární to divadélko 



publikem z celé Prahy a autor K. L. Kukla byl při premiérách vždycky předmětem srdečných 
ovací herců i obecenstva.“ (Předmluva ke knize Konec bahna Prahy, 1926). 
Největšího úspěchu ale zřejmě dosáhla jeho hra Stoletka (Bahno Prahy), která byla uvedena 
nejen U Rozvařilů, ale také ve Švandově divadle na Smíchově, shlédli ji diváci ve Vídni, v 
Chicagu a dokonce ve Vladivostoku, kde ji nacvičili čeští legionáři.   
Další jednoaktovky tohoto autora přitahovaly už samotným názvem: Noc v hromadném 
kvartýře, Vindišgréc, Hotel Díra, Elsa z Umrlčí uličky, Gollem v Jedové chýši, Žbluňk 
v krčmě u Dejlů, Zkáza Dr. Uhra, tvůrce bataliónu, Tonka Šibenice na ruby či Fantom Prašné 
brány. 
 

Pražská spodina a senzačnosti 
O stylu Kuklovy práce pro kabaret si můžeme udělat obrázek z recenze na drama Fantom 
Prašné brány z pera Jindřicha Vodáka v Českém slově:  
„Děj se soustřeďuje k půlnoční chvíli, jsou v něm čajař, ponocný, pouliční holky, pasák, 
průvodce cizinců, drožkář, šofér, policejní šťára s náčelníkem Ostřížem, zjevuje se strašidlo, 
střílí se, rozdávají se tisícovky, umlouvá se velké zahýření. Přízrak sám jest ubohá Žanka, 
jejíž krásnou tvář strašně rozhlodala příjice a zrovna v tu noc přijde osleplý vídeňský boháč, 
továrník Hugo Richter, původce Žančina neštěstí, aby si svou bývalou milenku na usmíření 
spáchané viny odvezl s sebou. 
Jen starý, zkušený a obratný divadelník jako Kukla mohl do jediného dějství směstnati tolik 
postav, příhod, rozmluv, vzrušených řečí a sestavit je tak, aby všechno skutečně jako 
z udělání se sbíhalo k témuž závěrečnému rozhodnutí. Má to šíři, ruch, zábavné slovo, napětí, 
spád i výmluvnost myšlenky a budí to lítost, že naši dramatikové nesahají častěji a víc do těch 
pražských spodin a senzačností.“  
 

Úředník se srdcem dobrodruha 
Od roku 1919 pracoval Kukla v tiskovém oddělení ministerstva pro zásobování lidu a později 
na ministerstvu školství a národní osvěty. Získal několik vyznamenání a v roce 1923 dokonce 
uznání prezidenta Masaryka.  
Pod úřednickým oblekem se ale skrývalo srdce dobrodruha. Lákalo jej prostředí, kde žila 
pražská spodina, ovládal její hantýrku a dostal se i do pražského podzemí. 
Při požáru v příbramských dolech v roce 1892, kde zahynulo více než 300 horníků, se  tento 
spisovatel zúčastnil záchranných prací a spolu s francouzskými aviatiky se v 90. letech 19. 
století proletěl balonem.  
Xaver Menhart Litoměřický mu za to dokonce věnoval báseň – Panu Karlu Kuklovi, 
odvážnému zpravodaji! „Balonem on dá se v let, neb se spouští do šachet, mrtvé z ohně 
vynášet…Sensace by získal v ráz, nedbá, zláme-li si vaz!“ 
 

U kolébky němého filmu 
V roce 1927 natočil režisér Miroslav Josef Krňanský podle Kukly film Bahno Prahy, jehož 
děj se odehrával v proslulém staropražském hostinci Jedová chýše a v okolí Karlova náměstí. 
Ze známějších herců se v něm objevili např. Theodor Pištěk či Ferenc Futurista. Zachovala se 
ale jen neúplná kopie, kterou režisér Krňanský zařadil do svého střihového filmu Blednoucí 
romance spolu s dalšími dvěma filmy s náměty ze staré Prahy (Píseň života, Příběh jednoho 
dne). 
Další Krňanského film podle Kuklovy předlohy Loretánské zvonky (1929), k němuž složil 
hudbu Karel Hašler, je bohužel pokládán za ztracený.  
Kuklu velice ranilo, když v roce 1927 natočil režisér Přemysl Pražský film Batalión podle 
stejnojmenné povídky spisovatele Karla Haise Týneckého. Kukla totiž povídku na stejné téma 



publikoval v Národní politice (1892) mnohem dříve než Týnecký a těžce nesl, že tvůrci filmu 
nevyužili jeho předlohy. Autorský spor se vlekl v podstatě až do Kuklovy smrti 29. října 1930.  
Jana Arcimovičová 


