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Abstrakt (česky)
Tato bakalářská práce se zabývá filmem v období let 1945-1948 s důrazem na role jemu
připisované v rámci kulturní politiky poválečného Československa. Cílem práce je zjistit,
nakolik filmová produkce (filmy, zvolená témata, vyjednávání a zdůvodňování konkrétní
tvorby) odpovídala dobovým politickým a společenským poměrům poválečné republiky.
Analyzovány budou projevy dobových představitelů kulturní politiky i kinematografie, tisku,
ale i odborná literatura a archivní materiály, jež ne-potvrdí teze a hlasy znějící veřejným
prostorem.

Abstract (In English)
This bachelor thesis is focused on the film in the period 1945-1948 and its relationship with
cultural policy in post-war Czechoslovakia. The aim of the thesis is to find out how film
production (films, selection of movie themes, negotiation and reasoning of specific works)
corresponded to the political and social relations of the post-war republic. I will analyze the
speeches of representatives of cultural policy and cinematography, the press, as well as
professional literature and archive materials that will confirm or not theses and voices in
public space.
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1. Úvod
Tato práce se zabývá filmem, rovněž tak ve smyslu filmové produkce i s jejími dobovými
okolnostmi, v období třetí republiky a jeho vztahem s tehdejší kulturní politikou. Téma jsem
si vybral, jelikož považuji film za atraktivní médium, skrz které lze procesy spojené s kulturní
politikou dobře zkoumat. Navíc vztah filmu a politiky, či filmu a propagandy je zřejmý a
mnoha badateli osvědčený. Možnostmi filmu jakožto hybatele veřejným míněním společnosti
si byly také vědomy i samotné totalitní režimy, na jejichž příkladu je tento fenomén nejčastěji
zkoumán, tedy komunismus a nacismus. Já si ovšem k výzkumu zvoleného tématu vybral
Československo v letech 1945-1948, jelikož toto období považuji za jedno z nejzajímavějších
a badatelsky nejbohatších v českých dějinách 20. století. Tuto krátkou dobu mezi koncem
druhé světové války a nástupem komunistického režimu považuji za atraktivní například kvůli
neutuchající debatě o tom, do jaké míry byla tato doba demokratická či jakým způsobem
docházelo k přebírání moci komunistickou stranou.
V první části práce se zabývám společenským pozadím třetirepublikového období a
kulturní politikou s jejími aktéry, což mi poslouží jako cenný podklad pro následující část.
V ní se totiž se totiž zaobírám již samotnou kinematografií, kde mi nejde pouze o její
produkci a jednotlivé filmy, ale o celý komplexní systém s jeho institucionálním zázemím a
dynamickým vývojem, který zkoumám také pomocí archivních materiálů a dobového tisku.
Tento přístup historiků k filmu je typický od 70. let 20. století, kdy vzniká tzv. Nová filmová
historie, jež si klade za úkol právě celoplošný výzkum prostřednictvím širokého spektra
pramenů. Právě tímto přístupem se částečně inspiruji.
Kromě archivních pramenů, využívám také bohatou odbornou literaturu, a to jak pro
společenské pozadí období třetí republiky a její kulturní politiky, kde se jedná například o
práce Christiane Brenner, Alexeje Kusáka nebo Jiřího Knapíka, tak i co se týče rozvoje
kinematografie v daném období, kde pro mne byla přínosná zejména edice Pavla Skopala
Naplánovaná kinematografie a relativně nová monografie Petra Szczepanika Továrna
Barrandov. Můj další důležitý zdroj představují také dobová odborná filmová periodika
Filmová práce a Filmové noviny, u kterých jsem velmi ocenil jejich dostupnost, díky
digitálnímu archivu Národního filmového archivu.
Cílem práce je zjistit, do jaké míry třetirepubliková kinematografie odpovídala tehdejší
kulturní politice a zda splňovala její požadavky. A to jak svým institucionálním vývojem, tak
svou tematickou složkou. Za úkol si také kladu celkově popsat a především zhodnotit a
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interpretovat vývoj poválečné kinematografie ve všech jejích složkách od dramaturgie, přes
její produkční systém, až právě k prvotnímu záměru této práce, tedy k jejímu vztahu s kulturní
politikou a vůbec jejímu fungování v rámci poválečného Československa. Konečně se
pokusím prostřednictvím této práce přemýšlet i o období třetí republiky jako takovém, jestli
šlo pouze o jakési přípravné období pro následující éru komunistické diktatury nebo této době
i s její kulturní politikou přisuzovat nějaká specifika a autonomii.
Ve své práci záměrně opomíjím animovaný film, jehož úspěšný rozkvět ve sledovaném
období je známý a mírně zastiňuje hranou tvorbu, na jejíž tematickou složku beru zřetel.
Nezabývám se také vývojem filmu na Slovensku,1 a to i když je v názvu práce obsaženo
Československo, což však je jen kvůli názvu tehdejšího státu.

1

Na rozvoji slovenského filmu se v období třetí republiky podíleli velkou měrou čeští filmaři, svůj velký podíl
má například Martin Frič filmem Varúj…! z roku 1946, PTÁČEK, L. Panorama českého filmu, Olomouc:
Rubico, 2000, s. 90.
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2. Poválečné Československo
Úkolem této kapitoly není postihnut chronologicky politický vývoj třetí republiky ani
odpovědět na otázku, zda bylo možné vyhnout se nástupu totality v únoru 1948. Spíše mi jde
o zachycení nálady v tehdejší společnosti, zkrátka snažit se ve zkratce nastínit základní
koncepty vývoje poválečného Československa. Snaha o pochopení poválečné doby je důležitá
i pro film, neboť do koncepce i obsahů filmové produkce se pochopitelně do jisté míry
společenské změny taktéž promítají. V Československu, stejně jako v ostatních osvobozených
zemích, zavládla po válce euforie. Konec šestileté německé okupace přinesl obyvatelstvu
úlevu, ovšem projevily se i její důsledky. Krom těch ekonomických, bylo nutné počítat ztráty
na poli intelektuálních elit, které nacistický režim cíleně likvidoval. Československo v květnu
roku 1945 bylo v mnoha ohledech jiné než to předválečné. Odlišná byla pochopitelně i nálada
ve společnosti. Nikdo se již nechtěl vracet k systému první republiky, naopak do nového
lidově demokratického režimu vkládali lidé obrovské naděje. Nový stát neměl opakovat
chyby první republiky a měl brát více zřetel na otázky sociální spravedlnosti. Lidé si také
přáli větší roli státu v oblasti ekonomiky. Došlo ke značnému omezení struktury politických
stran i různých dalších organizací.2 Bylo přetrháno spoustu vazeb, které již nešlo po válce
obnovit, a mnohdy o to ani nebyla snaha.
Po Mnichovu se v československé společnosti utvořil diskurz, který kritizoval stranický
parlamentarismus první republiky a zpochybňoval i její zahraničně politické vazby. Asi
nejvíce byl však kritizován její přístup k národnostním menšinám, který se stal
Československu

do

jisté

míry

osudným.3

Jakousi

kontinuitu

mezi

poválečným

Československem a první republikou představovala především osoba prezidenta Edvarda
Beneše. I on si byl však vědom toho, že se poválečné Československo musí ve většině věcí od
první republiky lišit. Ona kontinuita měla podle Beneše tkvět pouze v obnovení státní
suverenity, zavedení demokracie a svolání parlamentu. Beneš totiž věděl, že návrat
k meziválečnému systému je nereálný a společností nežádoucí. Již v roce 1939 prezident
říkal, že bude poválečný stát více zasahovat do individuálních svobod jednotlivce, než tomu
bylo dosud.4
Na podobě nové vlády se obě strany odboje, londýnský exil a moskevští komunisté,
dohodly ještě před koncem války ve slovenských Košicích.5 Výsledkem těchto jednání se stal
2

K redukci politických stran, odborů, svazů a spolků došlo však již za druhé republiky.
BRENNER, CH. Mezi Východem a Západem. Praha: Argo, 2015, s. 48-49.
4
Tamtéž, s. 59-61.
5
Předtím však došlo ještě k důležitému jednání v Moskvě.
3
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text, který se vžil pod názvem Košický vládní program a který, alespoň do voleb v květnu
roku 1946, stanovoval hlavní priority, cíle a úkoly převážně domácí politiky osvobozeného
státu. Hlavními body programu bylo zjednodušení politického systému, vypořádání se
s etnickými menšinami a větší role státu v ekonomice, což bylo chápáno jako předpoklad k
budoucímu znárodňování. Dále z něho byla jasně patrná orientace Československa na
Sovětský svaz, který si zajistil sympatie mnoha obyvatel Československa díky tomu, že rudá
armáda osvobodila většinu našeho státu. Hlavním úkolem poválečných měsíců mělo také být
potrestání zrádců a kolaborantů a zevrubná denacifikace. Majetek takovýchto osob byl
konfiskován, ale nutno ovšem podotknout, že mnohdy šlo o vyřizování osobních účtů a při
poválečném násilí na Němcích došlo i k řadě nepravostí. Nutnost zbavit se kolaborantů a
zrádců se zajisté týkala také kulturní sféry. Mnoho umělců bylo kvůli své protektorátní
činnosti vyslýcháno i vězněno, z filmového prostředí jsou nejznámější případy Vlasty Buriana
či Václava Binovce.
Po válce došlo v Evropě k politickému posunu směrem doleva a vůbec k vzestupu
socialistických myšlenek spojených pochopitelně s touhami obyvatel po sociálních jistotách,
což je typický jev po konci války či jiné katastrofy. Toto ovzduší bylo velmi příznivé pro
komunistické strany, jež po válce usedly hned ve čtrnácti vládách evropských zemí.6 Z tohoto
ovzduší těžila i Komunistická strana Československa, jíž do not hrálo i to, že byla většina
Československa osvobozena právě komunistickým Sovětským svazem. Právě KSČ zaujala po
válce mezi stranami Národní fronty zásadní postavení, které ještě vzrostlo po vítězství
v květnových volbách roku 1946, k němuž komunistům pomohlo, že se strana po válce
profilovala jako národní strana a nositelka národních tradic.
V rámci Národní fronty, pro niž Jaques Rupnik nalezl trefné označení „koalice bez
opozice“,7 ve které se krom již zmíněné Komunistické strany, která fungovala zvlášť v Česku
a zvlášť na Slovensku, nacházela Česká strana národně socialistická, Československá strana
lidová, Československá sociální demokracie a slovenská Demokratická strana. Šlo pouze o
strany, jež byly obnoveny, jelikož některým byla obnova zakázána. Jednalo se především o
pravicové strany, které se podle tehdejšího obecného názoru zdiskreditovaly během druhé
republiky, kdy byly součástí Strany národní jednoty. Šlo například o během první republiky
velmi vlivnou Agrární stranu, jejíž členové se na Slovensku přiřadili k Demokratické straně,
v Česku převážně k národním socialistům a lidovcům.

6
7

KAPLAN, K. Československo v letech 1945-1948. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991, s. 5.
RUPNIK, J. Dějiny Komunistické strany Československa. Praha: Academia, 2002, s. 192.
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Jedním z hlavních úkolů poválečného Československa a jedním hlavních bodů politiky
odčinění Mnichova mělo být odstranění národnostních menšin. Šlo především o občany
německé a maďarské národnosti. V Košickém vládním programu z dubna se ještě o odsunu
tak velkého počtu lidí nic neříká, ten začal až o měsíc později a až do září se mluví o tzv.
divokém či neorganizovaném odsunu, teprve po Postupimské konferenci došlo ke zklidnění
situace a k organizovaným transportům. Zahraniční politika poválečného státu souvisela se
změnami, které nastaly po válce pro střední Evropu. Většinu tohoto regionu osvobodila Rudá
armáda, tudíž zde převládl mocenský vliv Sovětského svazu, který sílil podle úměrnosti vlivu
tamní komunistické strany.
Zahraniční politiku Československa formoval především prezident Edvard Beneš,
kterému velmi záleželo na spojenectví se SSSR, což souviselo s událostmi Mnichova 1938 a
Benešovou politikou jeho odčinění. Beneš navíc přikládal Sovětskému svazu v poválečném
dění velký vliv a jeho podporu potřeboval také pro svůj plán národnostního očištění
Československa. Na spojenectví se Sovětským svazem se shodly také všechny strany Národní
fronty, a jak uvádí Karel Kaplan, byl to jeden ze sjednocujících faktorů vládní koalice, a na
začátku roku 1948 již faktor jediný.8
Stalin ujišťoval po válce Beneše, že bude respektovat suverenitu Československa, a že
se nebude vměšovat do zdejšího politického dění. To se však změnilo ve zlomovém roce
1947, kdy se evropská politika SSSR změnila.9 Události kolem Marshallova plánu a vzniku
Informbyra vedli nakonec k nevratnému sevření železné opony mezi východní a západní
Evropou. I KSČ dokázala reagovat na změny v mezinárodní politice a začala plánovat
uchopení moci, což se jí nakonec v únoru 1948 podařilo.
V závěru této kapitoly je nutné říci, že poválečné dění do jisté míry koresponduje se
všeobecnou touhou po národní a společenské jednotě, která fungovala i jako jeden ze
zastřešujících argumentů pro fungování Národní fronty, jež nahradila prvorepublikovou
politickou pluralitu a mohla se proklamovat jako jednotné uskupení jednající v zájmech
osvobozené republiky. Navíc díky své středolevé orientaci mohla naplnit všeobecnou potřebu
po sociálních jistotách. Touha po národní jednotě se navíc promítala i do kultury, kde mělo
jako jednotné pojítko fungovat akcentování její lidovosti nebo zesílené slovanství.

8
9

KAPLAN, K. Československo v letech 1945-1948, s. 7.
Tamtéž, s. 9.
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3. Kulturní politika poválečného Československa
Na začátku této kapitoly je nutné si vyjasnit, jak osobně vnímám pojem kulturní politiky a
jaký je můj pohled na úlohu státu v této oblasti. Jiří Knapík chápe kulturní politiku jako
„soubor politických zásahů do fungování kulturních institucí, vytváření podmínek pro
umělecky tvůrčí činnost i chování společnosti, odpovídající charakteru určitého politického
systému.“10 Jeho teze představuje jeden ze dvou legitimních pohledů na kulturní politiku,
který vlastně říká, že stát do kultury zasahuje zvenčí politickými kroky. Já se však přikláním
spíše k pohledu druhému, který kulturu nepovažuje za autonomní a hodnotově neutrální
oblast, ale za mocenskopolitický nástroj, který stát sám utváří.11
Z hlediska tohoto chápání kulturní politiky lze tedy již v letech 1945-1948 říci, že se
stala vnitřním nástrojem politiky komunistické strany. Ta se v těchto letech snažila ovládnout
potřebné struktury pro získání rozhodující moci ve státě, a právě kultura se stala jednou
z hlavních oblastí, které k tomu měly KSČ pomoci. Jak připomíná historik Alexej Kusák,
kultura měla sehrát při snaze komunistické strany získat mocenskou převahu důležitou roli,
jelikož právě k ní se obyvatelé za okupace nejvíce vztahovali a získala mnohdy i politický
význam. Kultura má totiž obrovský potenciál v tom, že dokáže sehrát důležitou úlohu ve
vědomí národa a jeho sebezáchovy, což je funkce, která byla právě šestiletý obdobím okupace
zesílena a není možné si myslet, že by tato úloha kultury nepřetrvala i pro období
následující.12 Významná role umělců je v české společnosti patrná již z dob národního
obrození. Veřejnost si od této doby staví umělce do role jakýchsi mravních arbitrů a vždy
očekává jejich výstupy k věcem veřejným, a to zvláště v napjatých dobách, kterou byla
bezpochyby i krátká epocha třetí republiky.13
Důležitost umělců po právě skončené druhé světové válce značí i to, jak byly oběti
právě z řad kulturní sféry vyzdvihovány po válce komunisty i nekomunisty. Tyto vzpomínky
spojuje jeden jev, který je pro období let 1945-1948 naprosto typický. Jak jsem již psal
v předchozí kapitole, po osvobození panovala v Československu euforická nálada spojena
s touhou vybudovat nové Československo. Odkaz obětí druhé světové války z kulturní sféry,
měl být tak naplněn úsilím a prací na poli kulturním, na kterém se nemělo zahálet. Václav
Černý ve svém textu Pozdrav mrtvým děkuje Bedřichu Václavkovi, Vladislavu Vančurovi,
Josefu Čapkovi a dalším za to, že svou smrtí demonstrovali sílu české kultury, čímž svou oběť
10

KNAPÍK, J. V zajetí moci. Praha: Libri, 2006, s. 7-8.
RANDÁK, J. V záři rudého kalicha. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015, s. 309.
12
KUSÁK, A. Kultura a politika v Československu 1945-1956. Praha: Torst, 1998, s. 143.
13
JANOUŠEK, P. Přehledné dějiny české literatury. Praha: Academia, 2012, s. 15.
11
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proměnili podle Černého na vítězství, která nám má klást povinnosti a závazky.
Nejnesnadnější chvíle podle něj „nemá český duch a český člověk za sebou, ale právě před
sebou: má se totiž ukázat hodný svých mrtvých a nezneužít jejich smrti.“14
Ve svém projevu ke kulturním pracovníkům v Lucerně na konci května 1945, mluvil o
obětech války nejen tuzemských, ale i zahraničních, komunistický ideolog Lumír Čivrný.
Jeho slova se nesou v podstatě ve stejném duchu jako ta Černého. Hrdinská smrt obětí
fašismu má být podle Čivrného „dovršením jejich díla a zároveň nejčistším závazkem naší
kultury, závazkem, který musí naše kultura na sebe vzít, chce-li žít a mohutnět.“15 Příznačná
jé také Čivrného myšlenka: „A právě tento svazek s kulturou SSSR, stejně jako odkaz
padlých umělců-bojovníků je nám zárukou společné cesty kulturních pracovníků s hrdinským
a pracujícím lidem, který jediný dává pojmu národ čistou náplň“, v kterých demonstruje dva
ze základních směrů komunistické kulturní politiky poválečného období, tedy kulturní
orientaci na Sovětský svaz a cílená práce s pojmem „národ“.16
Pro Komunistickou stranu bylo v poválečných letech podstatné přesvědčit občany o
tom, že jejich kulturní i politická linie souzní s národní tradicí, o což se snažili připomínáním
významu husitství či národního obrození, na jejichž příkladě prokazovali lidové zdroje i
povahu české národní kultury a současně i národa. Zároveň ale taktéž nezanevřeli na
Masaryka, k jehož ideovému odkazu se hlásili a snažili si ho přisvojit.17 Nejvíce rezonujícími
hodnotami v ideologii KSČ byly však myšlenky slovanství a nacionalismu. Tyto dva body se
však nijak nevylučovaly s obecnými „lidovědemokratickými“ představami o kultuře
v poválečném státě představenými v dubnu roku 1945 ve slovenských Košicích v tzv.
Košickém vládním programu, kde se tyto myšlenky taktéž objevují: „Bude zesílena slovanská
orientace v naší kulturní politice, v souhlase s novým významem slovanství v mezinárodní
politice i naší československé zvláště. V tomto směru budou zaměřeny a opraveny i učební
plány našich škol i kulturní orientace našich vědeckých a uměleckých ústavů. Nejen obnoven,
ale i přebudován bude Slovanský institut v živý, politicko-kulturní útvar, s těsnými styky s
kulturními institucemi druhých slovanských národů a států.“18
Myšlenky zesíleného slovanství a rusofilství měly mnoho zdrojů. Jedním z nich byla
nepochybně i prosovětsky laděná politika prezidenta Beneše a všeobecně pozitivní nálada
veřejnosti, která v době po skončení války vnímala Sovětský svaz jako osvoboditele a také
fakt, že zde sovětská vojska nepobyla příliš dlouho. Svou roli sehrála i poměrně malá
14
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informovanost občanů o politické realitě Sovětského svazu, která byla také často zkreslována
komunistickou propagandou. Navíc jakákoli přehnaná kritika SSSR v tisku, byla
komunistickým ministerstvem informací cenzurována.19 Orientace na Rusko a zesílené
slovanství nebylo prezentováno pouze komunisty a s nimi sympatizujícími osobnostmi
kulturní nebo publicistické sféry, ale i například Václav Černý soudil, že orientace naší
kultury směrem na Východ, je v době po válce pro Československo, vzhledem k mezinárodně
politické konstelaci, nutná a výhodná.20
Pro komunistickou stranu bylo také důležité, zajistit si podporu širokého spektra
kulturních pracovníků, což také souviselo s jejich snahou vytvořit jednotnou kulturní
organizaci, která by je sloučila. Tou organizací měla být Kulturní obec. Alexej Kusák však
poukazuje na to, že tato myšlenka nebyla vzhledem k právě probíhající diskuzi o kulturní
čistce v Sovětském svazu, příliš příhodná. Nekomunističtí kulturní pracovníci navíc vyhlásili
vlastní organizaci, Kulturní svaz, jehož členy se stali např. Jaroslav Seifert, Jan Zrzavý nebo
Václav Černý. Tento neúspěch podnítil KSČ k začátku jednání o sloučení obou organizací.
Tyto snahy nakonec v dubnu 1947 daly vzniknout organizaci pod názvem Kulturní jednota,
z které se však, jak uvádí Kusák, nepodařilo komunistům utvořit nástroj své propagandy a po
únoru 1948 zanikla.21 Sjednotit kulturní obec se tedy Komunistické straně v období třetí
republiky nepodařilo, ovšem zajistit si podporu její podstatné části před volbami 1946, však
již ano. Ta byla vyjádřena zejména předvolebním provoláním Májové poselství kulturních
pracovníků českému lidu, které signovalo přes 800 osob, mimo jiné např. František Hrubín,
Vladimír Holan, Ivan Blatný nebo Otakar Vávra.
Komunisté se také snažili využít všeobecné nacionalistické nálady ve společnosti, která
přirozeně panovala po šestileté okupaci, když se odbojové vlastenectví změnilo na
nacionalismus až šovinismus.22 KSČ se snažila především navázat na tradice českého a
slovenského nacionalismu, jak se projevil zejména v umění 19. stol. v dílech např. J. K. Tyla,
Bedřicha Smetany nebo Mikoláše Alše. K tomu jim měla pomoci právě ideologická ofenzíva
pracující aktivně s vlastenecky pojímaným husitstvím a národním obrozením.23 V období třetí
republiky tak nenalezneme mnoho komunistických vyjádření ke kulturní politice, kde by
nebylo nějak husitství zmíněno. Bylo však často využíváno jen jako pouhý pojem, který měl
manipulovat míněním veřejnosti, a nebylo zkoumáno nijak vědecky. Je však nutné přiznat, že
fascinace touto epochou byla u mnohých komunistických ideologů, včetně Zdeňka Nejedlého,
19
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upřímná. Jedním z cílů využití nacionalismu bylo přesvědčit veřejnost o tom, že komunistická
kulturní politika přímo navazuje na dědictví národního obrození a je jeho legitimním
pokračovatelem. Inspirace k oživování „pokrokových“ témat našich dějin pochází ze
Sovětského svazu, kde se Stalin na konci třicátých let a hlavně za války obrací na ruský
patriotismus a vlastenectví, k čemuž si pomáhá vyzdvihováním důležitých osobností ruských
dějin, jako byly např. Petr Veliký nebo generál Kutuzov. K manipulaci pomocí nacionalismu
a husitství byla díky zakořeněné ideologii národního obrození v české společnosti připravena
půda, čehož komunisté dokázali využít a sladit tak do jisté míry svou kulturní linii s tou
sovětskou.24
Úsilí komunistů směřovalo také k tomu, aby se jejich kulturní linie stala linií státní, tedy
oficiální. Nejvýraznějším představitelem této linie byl Zdeněk Nejedlý. Ten vykonával
v letech 1945-46 funkci ministra školství a osvěty. Na toto místo se po únoru 1948 opět
vrátil.25 Jeho hlavní role byla však v pozici jednoho z hlavních ideologů strany, do které se
postupně etabloval již v období třetí republiky. V této pozici však neměl roli ve smyslu
institucionálním, ale plnil spíše funkci jakéhosi ideového tvůrce kulturní politiky i vůbec celé
politiky dějin Komunistické strany. Byl to právě on, kdo dokázal nejlépe formulovat, na jaké
historické tradice se má KSČ orientovat, či jaká by měla být národní kultura. Nejedlý
respektoval obrozenecké a prvorepublikové tradice, ve kterých viděl národní hodnoty, dával
jim však nové socialistické významy.26 Současně také přijal hodnoty nové - „lidově
demokratické“, určující směr třetirepublikové kultury. Jednoho z hlavních ideologů tohoto
období, ne-li možná toho nejhlavnějšího, z něj učinilo to, že tehdejší vlnu nacionalismu
dokázal zhodnotit svými konzervativními levicovými názory, čímž dokázal komunisty vylíčit
jako nositele národních tradic a jako jednu z nich učinit i komunismus.27
Již 29. května 1945 přednesl na večeru kulturních pracovníků v Lucerně projev Za
lidovou a národní kulturu, kde vyzdvihl význam poválečné doby a stanovil hlavní úkoly,
kterými by se měli kulturní pracovníci zabývat. V první řadě měl být definitivně potřen
fašismus, který podle Nejedlého slov nyní utíká „na kulturní pole, aby odtud pokračoval ve
své zhoubné činnosti.“ V druhé řadě prý ohrožuje pokrokovost naší kultury buržoazní
dekadence, a úkolem kulturních pracovníků má být její ozdravení. Dalšími úkoly má pak být
podle Nejedlého tvořit kulturu lidovou a národní, jelikož „kultura, opírající se o lid a
vytrysklá z lidu, ani nemůže být jiná než národní.“ V posledním bodě se pak věnuje vztahu ke
24
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klasikům, který má tvořit základ naší kultury. Ony klasiky vidí Nejedlý v lidech jako
Smetana, Němcová, Aleš nebo Jirásek.28
Vztah komunistů k národní minulosti nastínil Nejedlý ještě více ve své stati z roku
1946, Komunisté – dědici velikých tradic českého národa, kde se přihlásil k lidovým,
demokratickým či revolučním tradicím českého národa, které podle něho představují právě
komunisté, kteří jednají v zájmu lidu, jehož vrstvy byly podle Nejedlého vždy nositeli
národních tradic v českých dějinách.29 Tento text je významný především proto, že
komunistům výrazně pomohl dostat se do role oněch pokračovatelů národních tradic, a tato
brožura se tak stala naprosto zásadní pro komunistickou kulturní politiku i politiku dějin.30
Stanovení vnitřní kulturní linie KSČ, realizaci její kulturní politiky a do jisté míry idejí
Zdeňka Nejedlého, mělo na starost Kulturní a propagační oddělení, v jehož čele stál Gustav
Bareš. Ten již v období třetí republiky používal podle Alexeje Kusáka Ždanovovské
pojetí socialistického realismu, a právě u Bareše nalezneme již v za třetí republiky přístupy
ke kulturní politice, které byly v Československu běžné spíše až po roce 1948.31
Nejvýznamnější osobou v rámci kulturní politiky Komunistické strany Československa a
pravděpodobně i celé třetí republiky byl ovšem Václav Kopecký, jehož vlivu na kulturní
politiku se budu v této práci ještě věnovat zvlášť.
Otázky kulturní politiky poválečného Československa samozřejmě neřešili pouze
ideologové komunistické strany, ale svůj pohled na tuto problematiku nabízeli i jiní.
Z nekomunistických osobností vyjadřujících se v poválečných letech ke kulturní politice, byl
jedním z nejhlavnějších Václav Černý, který své názory publikoval v Kritickém měsíčníku.
Černý se zabýval především tím, jaká by měla být naše poválečná kulturní orientace. Došel
k názoru, že naše orientace se musí upínat jak k Východu, tak k Západu. Se Západem musíme
podle Černého „stůj co stůj udržet živý a zúrodňující duchovní styk, neboť jsem západním
národem svou prastarou kulturou, a přervat toto odvěké spojení znamenalo by upadnout
v krisi duchovní bezradnosti a mátožnosti, bez pevných základů,“ naopak s Východem
musíme dle Černého slov „svůj styk vystupňovat na nejvyšší míru, nesmí nám ujít ani jediný
z plodných jeho podnětů, ani částečka jeho bohatství.“ Kromě Černého Kritického měsíčníku
se názory na kulturu z řad nekomunistů objevují například ještě v Peroutkově Dnešku či
v Obzorech Pavla Tigrida.

Řízení kulturní politiky poválečného státu však připadlo
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Komunistické straně, která v rámci svých dvou ministerstev – školství a informací, řídila
všechna kulturní odvětví.

3.1. Ministerstvo informací
Ministerstvo informací32 je neodmyslitelně spjato s osobou Václava Kopeckého. Před rokem
1945 v československém prostředí nikdy neexistovalo, stalo tak Kopeckého „dítětem“, které
mu bylo vytvořeno takříkajíc na míru vzhledem k jeho schopnostem a dovednostem
nastíněným níže. Ministerstvo informací se stalo v rukou Václava Kopeckého nástrojem
propagandy a postupně kormidlovalo ovzduší veřejného prostoru směrem k vytyčenému cíli,
tedy k získávání důvěry občanů pro myšlenky a program KSČ. Nové ministerstvo našlo své
sídlo v Kolovratském paláci na Malé Straně. Kopecký se své agendy ujal ihned po příjezdu
vlády z Bratislavy 14. května 1945. Oficiálně však vzniklo již prezidentským dekretem z 2.
dubna 1945.33 Krom propagace vládního programu musel Kopecký také v prvních letech
obhájit smysl existence a působení svého ministerstva, což často činil se značným
znepokojením. Nejvíce byl kritizován národními socialisty, ale taktéž z ostatních stran
Národní fronty. 34
Kopecký měl již od dvacátých let pověst „zlého muže“ komunistické strany a byl velmi
zdatným řečníkem, avšak více než obsahem svých myšlenek, uchvacoval svým vášnivým a
temperamentním projevem. Své řečnické nadání nejlépe uplatnil právě v poválečných letech,
kdy bylo pro komunisty podstatné zaujmout co nejvíce lidí a získat je na svou stranu. Vynikal
i výpady proti svým protivníkům, které často dokázal vyvést různými urážkami z míry.35 Po
skončení druhé světové války zaujal v komunistické straně jedno z nejpřednějších míst
v jejím vedení.36 Kromě své funkce ministra informací, vykonával funkci poslance
v Národním shromáždění a působil také v předsednictvu ÚV KSČ.37 Svou pozici si budoval
již v sovětském exilu a díky svým kontaktům v Moskvě byl obáván nejen mezi svými
protivníky v jiných stranách, ale i mezi svými spolustraníky, samotného Gottwalda

32

Pod tímto názvem fungovalo ministerstvo do dubna roku 1948, kdy se přejmenovalo na ministerstvo informací
a osvěty. Zrušeno bylo v roce 1953.
33
NA, f. MI, ka 1, inv. č. 2.
34
PÁVOVÁ, J. Demagog ve službách strany. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008, s. 60-64.
35
KAPLAN, K. KOSATÍK, P. Gottwaldovi muži. Praha: Paseka, 2004, s. 222-224.
36
Kromě předsedy Gottwalda, můžeme mezi předními muži KSČ v období let 1945-1948 jmenovat například
ještě Rudolfa Slánského, Antonína Zápotockého nebo Viliama Širokého.
37
Do Ústředního výboru strany byl poprvé zvolen již v roce 1929.

17

nevyjímaje.38 Po válce často také organizoval akce, které propagovaly Sovětský svaz a staral
se o sbližování kulturních pracovníků ČSR a SSSR.39
Kopecký se na nově vytvořeném ministerstvu obklopil mnoha literáty, které dosazoval
přímo do vedení nějakého z odborů svého ministerstva či zaměstnával v rámci některého z
nich. Pro tuto práci je nejdůležitější V. odbor filmový, který od roku 1945 vedl Vítězslav
Nezval. Odbor rozhlasový řídil Nezvalův kolega Ivan Olbracht.40 Dále se jednalo ještě o
oddělení tiskové, publikační, informační služby a pro informační styky s cizinou. Dohromady
tedy pod toto ministerstvo spadalo šest odborů, které Kopeckému pomáhaly při jeho snaze
dominovat ve veřejném a kulturním prostoru.
Obsazování spisovatelů do více či méně významných funkcí na ministerstvu informací
mělo získat komunistické straně sympatie veřejnosti, do jaké míry se to však podařilo, a jestli
je i toto jedna z příčin vítězství KSČ v květnových volbách roku 1946, přesně zjistit nelze, je
však nutné připustit, že to svou úlohu sehrát mohlo. Kulturní historik Alexej Kusák však
velkému počtu literátů na ministerstvu informací nepřipisuje velký význam a spíše tento fakt
přikládá pouze snaze Kopeckého zaštítit své nové ministerstvo autoritou veřejně
respektovaných osobností, což dokládá i to, že po roce 1948 zbylo jen málo umělců
v takovýchto politických funkcích.41 Paralelu s obsazováním spisovatelů do exponovaných
funkcí je možné taktéž vypozorovat i v prvních letech po vzniku Československa.
Další spisovatelé pracovali v rámci jednotlivých odborů ministerstva. Na filmovém
odboru, který je pro tuto práci nejpodstatnější, to byli například Marie Majerová či Karel
Konrád, nejdůležitější z nich však byl Jiří Mařánek, přednosta dramaturgického oddělení V.
odboru ministerstva informací, který zároveň vedl i Filmový umělecký sbor (zkráceně FIUS).

Ten se do své funkce dostal pravděpodobně díky svému přátelství s Vítězslavem Nezvalem,
jelikož nejsou doklady toho, že by se Mařánek v oblasti filmu před válkou nějak angažoval.42
Film představoval v rámci činnosti ministerstva informací významnou agendu. Kopecký
si byl dobře vědom, jakou roli může sehrát v rámci propagandy a věnoval mu proto svou
pozornost. O důležitosti filmu hovoří také, že byl prvním odvětvím, které bylo v roce 1945
znárodněno. Brzy musel Kopecký řešit také spor o nejvlivnější osobu v oblasti filmu mezi
šéfem filmového odboru Vítězslavem Nezvalem a Lubomírem Linhartem, který byl od r.
38

KAPLAN, K. KOSATÍK, P. Gottwaldovi muži, s. 225.
PÁVOVÁ, J. Demagog ve službách strany, s. 75.
40
Ten byl však po pěti letech pověřen řízením důležitějšího odboru publikačního, jelikož jeho dosavadní
přednosta František Halas v roce 1949 zemřel. KNAPÍK, J. V zajetí moci, s. 24.
41
KUSÁK, A. Kultura a politika v Československu 1945-1956, s. 173-174.
42
KUPKOVÁ, M. „I o filmu platí, že na počátku bylo slovo, a to slovo píší básníci a literáti“. Okolnosti vstupu
Jiřího Mařánka do poválečné kinematografie. Slovo a mysl, č. 19. 2013, Dostupné z:
http://slovoasmysl.ff.cuni.cz/node/440
39

18

1946 ústředním ředitelem Československé filmové společnosti. Kopecký se přiklonil spíše na
stranu Vítězslava Nezvala, který byl jeho osobním přítelem, Nezval navíc patřil
k nejprominentnějším členům celé KSČ. Tento spor bude více rozebrán v kapitole o
poválečném vývoji filmu.
Kromě technických, organizačních a hospodářských záležitostí, měl V. odbor
Ministerstva informací na starost i povolování filmů k veřejnému promítání s přihlédnutím
k doporučení filmového censurního sboru, který byl ustanoven z iniciativy ministerstva
informací. Censurní sbor vznikl 28. května 1945 a jeho předsedou se stal sekční šéf filmového
odboru Vítězslav Nezval. Ve sboru měly po dvou zástupcích ministerstvo informací,
ministerstvo školství a osvěty, po jednom zástupci měly ministerstvo vnitra a ministerstvo
zahraničních věcí, dále byla ve sboru zastoupena dvěma členy Ústřední rada odborů a zasedal
v něm také zplnomocněnec pro dovoz a vývoz filmů a zplnomocněnec pro správu státních
kin.43
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4. Znárodnění filmového průmyslu
V této kapitole bych se chtěl obsáhle věnovat znárodnění československé kinematografie,
jelikož tento akt představuje důležitý mezník v dějinách tuzemského filmu. V otázce této
problematiky se často setkávám se zjednodušujícím názorem, že důvodem, proč byl film
znárodněn, jakožto první hospodářské odvětví v osvobozeném Československu bylo, aby
mohlo co nejdříve docházet k ovlivňování veřejného mínění společnosti prostřednictvím
kinematografie ze strany KSČ, která se měla o znárodnění nejvíce přičiniti. Realita však takto
jednoduchá není, jelikož samotnému podpisu dekretu předcházel dlouholetý proces a svou roli
zde hraje mnoho dobových okolností. Jak připomíná Tereza Dvořáková, znárodnění je totiž
nutné chápat v tehdejším kontextu, kdy se způsob centrálně řízené kinematografie jevil po
vzoru Třetí říše a Sovětského svazu, jako ten systémově nejlepší způsob, jak zajistit kvalitní
podmínky pro novou filmařskou generaci. Státem řízená kinematografie tak měla
tuzemskému filmu přinést ekonomickou soběstačnost a současně měla také stoupnout jeho
umělecká hodnota.44
Myšlenky nějaké formy, třeba jen částečné, státní kontroly nad filmem se objevovaly již
v období první republiky, především ke konci třicátých let začaly být stále četnější. Konkrétní
počátek debat o směřování československé kinematografie a přípravy budoucího zestátnění,
můžeme datovat do doby, kdy se v pražském Klubu umělců v Mánesu začala scházet zlínská
skupina filmových pracovníků, jejíž část se na podzim roku 1938 přestěhovala do
hostivařských ateliérů, s filmovými praktiky i teoretiky vedených Vladislavem Vančurou.
V oné zlínské skupině byli podstatní hlavně Elmar Klos, Ladislav Kolda a František Pilát.45
Sám Elmar Klos ve svých vzpomínkách často zdůrazňoval, že většina lidí, jež za
okupace připravovala zestátnění filmu, nebyla nijak spjata s komunistickou stranou, čímž
vyvracel rozšířený představu o tom, že bylo znárodnění filmu od počátku připravováno
komunisty, avšak je nutné podotknout, že komunisté byli mezi lidmi, jež připravovali
znárodnění zastoupeni také, v případě zlínské skupiny se jednalo například o Františka
Piláta.46 I právě Pilát potvrzuje Klosova slova, že i přes rozdílné politické zaměření, se
všichni v případě otázky znárodnění rychle názorově sjednotili.47 Názorová shoda panovala i
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v otázce, že se znárodnění bude týkat veškerého filmového průmyslu včetně kin, která se měla
stát hlavní ekonomickou oporou znárodněné kinematografie.48
V rámci přípravy poválečného uspořádání poválečné kinematografie tedy existovaly
dvě ilegální skupiny – pražská a zlínská. Tyto skupiny mezi sebou vzájemně komunikovaly a
podařilo se jim své návrhy propašovat do moskevského a později i do londýnského exilu.49
Někteří na svou ilegální činnost doplatili, nejznámějším případem je samozřejmě Vladislav
Vančura, jenž byl nacisty popraven v létě roku 1942. Práce na reorganizaci kinematografie
opět zintenzivnila v roce 1943, kdy se vždy po dvou měsících scházela úzká skupina okolo
desíti filmových pracovníků, kteří se již zabývali konkrétními kroky vedoucí ke znárodnění
kinematografie a přípravě budoucí legislativy, která by to umožnila. Tato skupina udržovala
kontakt také se dvěma slovenskými filmaři, s Jánem Fintorou a Ladislavem Faixem.50
Přípravy centralizace kinematografie probíhaly také v londýnském exilu z iniciativy
ministra hospodářské obnovy F. Němce, v jehož plánech měl film po válce spadat pod
ministerstvo hospodářství. Právě Němec také připravil návrh dekretu o přechodné úpravě věcí
filmových, kde se podle Jana Kuklíka mohl částečně inspirovat i britskými mimořádnými
opatřeními zaváděnými tamním Ministry of information v průběhu války, kdy pod státní
výrobu přešly filmy určené k propagandistickým a vzdělávacím účelům.51
Znárodnění filmového průmyslu se projednávalo na schůzi předsednictva vlády Národní
fronty v Košicích 23. dubna 1945. Nejhlasitějším zastáncem znárodnění filmové výroby a
distribuce byl pochopitelně Václav Kopecký, pod jehož ministerstvo měl znárodněný film
spadnout. V Košickém vládním programu se o znárodnění filmu explicitně nemluví, avšak
požadavek znárodnění průmyslu je zde naprosto zřejmý a komunisté jej také využili
v pozdějších jednáních. Právě to, že znárodnění překračuje rámec Košického vládního
programu, používala hlavně Demokratická strana, Lidovci i část Národních socialistů v čele
s Jaroslavem Stránským, kteří chtěli ponechat otázku znárodnění až Prozatímnímu
Národnímu shromáždění.52 To se jim však nepodařilo a 7. srpna 1945 vláda dekret č. 50 Sb., o
opatřeních v oblasti filmu schválila, prezident Beneš 11. srpna za přítomnosti Kopeckého a
Nezvala podepsal a účinnosti nabyl ke dni 28. srpna. Stát tak získal monopol v oblasti filmu, a
měl tak pod kontrolou výrobu, provoz filmových ateliérů, dovoz i vývoz či veřejné promítání
a distribuci.
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Ještě před tím však muselo dojít během léta k finální úpravě dekretu, což dal Kopecký
na starost nově ustanovenému Svazu filmových pracovníků, jenž v podstatě jen mírně upravil
návrh připravený během okupace.53 Legislativní práci spojenou s přípravou dekretu prováděla
legislativní komise složena z Elmara Klose, Jindřicha Elbla a Jana Hejmana.54 Právě Elbl,
jenž byl onoho svazu předsedou, přednesl 17. května projev, ve kterém ozřejmil důvody, které
za myšlenkou znárodnění z jejich pohledu stály: „Spatřujeme ve filmu a v kinematografii
především předmět veřejného zájmu a důsledně odmítáme představu, jako by film a kino
měly místo lidu a jeho státu sloužit ziskuchtivosti t. zv. soukromého podnikatele, ať jím je
jednotlivec, ať jakákoli veřejná nebo soukromá korporace … Požadavek znárodnění je
požadavkem organisovaného, a tedy řízeného hospodářství. Jenomže hospodářství
organisovaného a řízeného pro potřebu a nikoliv pro zisk.“55
Další krok vedoucí k zestátnění byl učiněn druhého srpna 1945, kdy bylo prezidentu
Benešovi předáno Memorandum českých a slovenských filmových pracovníků, ve kterém se
hlásí k myšlenkám Košického vládního programu a zdůrazňují, že československá filmová
tvorba musí být v novém státě zbavena závislosti na soukromopodnikatelské hospodářské
soustavě a měla by se rozvíjet pod veřejným dohledem a správou, jelikož se musí sloužit
obecnému užitku a nikoli k zájmu jednotlivců či nějaké společenské skupiny. Dále
předkládají tři nezbytné podmínky, v kterých vycházejí z programového prohlášení vlády.
V první řadě žádají svobodu, kterou rozumí odbornou samosprávu. Dále hospodářskou jistotu,
kterou rozumí znárodnění všech výrobních a provozních prostředků české a slovenské
filmové a kinematografické práce a jejich jednotnou a ucelenou hospodářskou správu.
Posledním požadavkem byla přátelská spolupráce, kterou rozumí bezprostřední dohledací
styk s ústředím státní správy, v případě filmu tedy s ministerstvem informací. Prezidenta také
vyzívají, aby svým podpisem pod dekret o opatřeních v oblasti filmu stvrdil společné úsilí
českých a slovenských filmových pracovníků v době okupace a dal jejich práci to, co
potřebují, tedy svobodu tvorby, hospodářskou jistotu a odpovědný společenský dohled.56
A jak se ke znárodnění stavěl sám prezident Beneš? Při zmínkách o podpisu dekretu,
zvláště z úst komunistických činitelů, byla často připomínána prezidentova slova při podpisu
dekretu: „je-li co zralého pro znárodnění, je to právě film“, z čehož by se mohlo zdát, že
Beneš znárodnění filmu vřele přivítal, ale jak připomíná historik Alexej Kusák, tak například
František Pilát se nechal v roce 1965 v době dvacetiletého výročí zestátnění slyšet, že měl
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Beneš o znárodnění filmu „těžké vnitřní pochybnosti“57 Naopak Elmar Klos při stejné
příležitosti vzpomíná, že Beneš pochybnosti neměl ani v detailech, jelikož prý nebyl včas
dostatečně „zpracován“ od národních socialistů.58
Svou koncepci fungování naší kinematografie měl také tuzemský největší filmový
podnikatel Miloš Havel, který navrhoval založení státní monopolní filmové společnosti,
jejímž vlastníkem měl být z 51% stát a zbylá procenta by připadla filmovým pracovníkům,
kteří by obdrželi kupní hodnotu jako náhradu buď v akciích, hotovosti nebo jako podíl ve
společnosti. Stát by pak této společnosti udělil k provozu všech sekcí kinematografie.59 Tento
návrh však nebyl brán v úvahu, jelikož proti němu byla v prvních poválečných měsících
vedena kampaň a Havel se musel zpovídat před disciplinární radou Svazu českých filmových
pracovníků. V této kampani sehrál důležitou roli Elmar Klos, jelikož onu disciplinární radu
vedl. Havel byl obviněn ze styků s Němci, které měly vést k jeho osobním zájmům a
z poskytování darů německým úředníkům. Disciplinární rada uznala Havla vinným a, i přes
přímluvy přednosty filmového odboru ministerstva informací Vítězslava Nezvala, ho
v červenci 1945 vyloučila z jakékoliv činnosti v rámci filmového oboru.60
Tři dny po schválení dekretu, tedy 14. srpna 1945, přednesl k této příležitosti ministr
informací Kopecký projev na manifestační schůzi českých filmových pracovníků na
Barrandově. V projevu hovořil o tom, že zestátnění filmového provozu otvírá novou éru
československému filmu a vyzdvihoval dekret jako doklad toho, že se v osvobozené republice
„uplatňuje nový duch, nový režim a že vláda jest odhodlána s neochvějnou rozhodností
uskutečňovati svůj smělý revoluční program i na poli kulturním.“ Opět také nechyběla
vzpomínka na „mučednickou památku“ Vladislava Vančury a ubezpečení o tom, že prezident
Beneš dekret podepsal rád a s plným přesvědčením. Zestátnění filmu je podle Kopeckého
„úspěchem demokratické moci lidu“ a „vítězstvím onoho revolučního pokroku, který nyní
všeobecně pohání vývoj v republice a staví naši Československou republiku do přední řady
pokrokových států.“ Dále nezapomněl podotknout, že se tímto dekretem řadí Československo
po bok Sovětského svazu a že brzy budou následovat státy jako Polsko, Bulharsko nebo
Jugoslávie, kde již také probíhají přípravy k zestátnění filmu, k čemuž dodal, že pociťuje
„velikou hrdost nad tím, že jsou to právě slovanské státy, které nesou ve filmu prapor
pokroku“. Těmito slovy podpořil poválečné slovanské vzepětí, které komunistická strana
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cíleně při každé příležitosti přiživovala. Kopecký se také rozhovořil o tom, že by měl film
nyní být „krásným a velikým uměním, poesií, povznášejícím požitkem, zbraní kultury,
významným prostředkem lidové osvěty“.61
V srpnu 1946, tedy rok od znárodnění filmového průmyslu, mohl Kopecký na festivalu
v Mariánských Lázních zhodnotit dosavadní úspěchy a nastínit další úkoly, jenž před
znárodněným filmem stojí. V první části projevu se vrátil k událostem z minulého roku a řekl,
jak bylo dobře, že byl film znárodněn tak brzy a v plném rozsahu, čehož bylo podle
Kopeckého dosaženo užitím počáteční síly revolučního elánu, jež v Československu stále
panoval. Připomněl také, že musel být lámán „tuhý odpor zpátečnických živlů“ a „zlobné
útoky mnoha nepřátel znárodněného filmu“, čímž nejspíše myslel zejména tehdy již bývalé
filmové podnikatele, jelikož se tito lidé podle Kopeckého slov rekrutovali z řad těch, „kteří
byli revolučními opatřeními ve filmu přímo postiženi“. Pak přišlo na řadu poděkování
zahraničním činovníkům, kteří prý ochotně napomáhají k rozvoji československého filmu,
jenž byl směřován zejména k sovětským filmovým pracovníkům, ale možná překvapivě
Kopecký zvlášť poděkoval také britským a francouzským filmovým činitelům.62
Problémy, které v prvním roce znárodněný film trápily, přičetl hříchům, jež páchali
kapitalističtí předchůdci, kteří prý z filmu vytvořili džungli. Nyní však tuzemský film získal
podle Kopeckého vyšší intence a nová kritéria pro svou činnost, jelikož je „majetkem národa,
majetkem státu, stojí bezvýhradně ve službách národa, ve službách naší nově budované
republiky.“ K ohledu k dvouletému budovatelskému plánu Gottwaldovy vlády Kopecký řekl,
že film vytyčí svůj vlastní dvouletý plán, a že se nyní bude zaobírat hlavně tvůrčí a
uměleckou stránkou, k čemuž podle něho mělo dojít mobilizováním talentů a mladých
nadějných lidí.63 Celkově lze z Kopeckého slov vycítit jisté sebevědomí, pramenící z vítězství
KSČ v nedávných volbách, čímž se ještě více etablovala její pozice v rámci všech sfér
poválečného Československa. Zajímavé je také sledovat, jak všechny útrapy a problémy
Kopecký přičítá minulému vedení kinematografie, ale jak ještě v průběhu práce ozřejmím,
byly tyto problém způsobeny spíše už jejím poválečným vedením.
K problematice znárodnění a centrálně řízené kinematografie je v závěru této kapitoly
nutné zmínit také postřeh filmového historika Ivana Klimeše, podle kterého vycházelo
centralizované uspořádání zestátněné kinematografie, spíše než z inspirace sovětským
vzorem,
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Českomoravského filmového ústředí.64 Skutečnost, že bylo podloží poválečné centralizace
kinematografie do jisté míry připraveno již okupanty, připouští také lidé, kteří během okupace
připravovaly

vlastní,

v srpnu

zestátněním

naplněný

plán,

poválečné

organizace

kinematografie.65
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5. Vývoj kinematografie v období třetí republiky
5.1. První měsíce a produkční systém
Vláda sice do Prahy přijela 11. května, již o dva dny dříve však mohl z ilegality vyjít Národní
výbor českých filmových pracovníků, který na veřejnost poprvé vystoupil na svém
ustavujícím valném shromáždění 17. května 1945. Při této příležitosti se přejmenoval na Svaz
filmových pracovníků a tajemník Jindřich Elbl přednesl programové prohlášení, ve kterém
byl zřetelný požadavek znárodnění, který byl již zmíněn v předchozí kapitole. Při této
příležitosti byl také otevřen Dům Vladislava Vančury, jakýsi nový stánek českého filmu
v Klimentské ulici v Praze. Na počest Vladislava Vančury byla také držena minuta ticha a
jeho oběť byla dále často při různých filmových akcích připomínána. Svaz filmových
pracovníků také začal provádět očistu svého oboru od osob, které se během okupace dopustily
nečestné činnosti. Pro tuto práci ustanovil Svaz disciplinární radu.66
Jak již víme, film dostalo na starost ministerstvo informací, které jej spravovalo v rámci
svého V. odboru, jehož přednostou byl jmenován básník Vítězslav Nezval.67 Důležitý krok
nastal 23. května 1945, kdy ministr informací Václav Kopecký jmenoval dekretem osm
prozatímních zmocněnců68 pro jednotlivé sektory kinematografie, kteří byli v červenci 1945
sdruženi do prozatímního správního výboru „České filmové společnosti“. 69 Ti měli na starost
chod jednotlivých sekcí filmového podnikání a pro výkon svých funkcí si měli určit jako své
pomocné orgány pětičlenná kolegia, které však musel ministr informací předem schválit.70
Tito zmocněnci byli jmenováni do značné míry z řad skupiny, jež za okupace připravovala
znárodnění, což byl logický krok, jelikož se právě tito lidé ve filmovém oboru orientovali
nejlépe.
V pátek 15. června byla slavnostně zahájena práce ve filmových ateliérech na
Barrandově. Tento slavnostní akt byl doprovozen projevy z úst důležitých osobností z řad
filmového oboru. Velmi ostrý byl vůči minulým poměrům ve svém projevu zplnomocněnec
pro správu filmové výroby Vladimír Kabelík. Zavázal se, že se již více nebudou trpět
66
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zlozvyky, které měly doposud některé produkce do ateliérů přinášet a, že do našich ateliérů
musí zavanout nový čerstvý vzduch, který prý nastane po odstranění všech nekvalifikovaných
příživníků, kariéristů a kolaborantů, jež mají být nahrazeni ideově hodnotnými odborníky.71
Kde však tyto odborníky filmový obor nalezne, již Kabelík nesdělil. Obnovené výroby
v Barrandovských ateliérech začal brzy využívat také Sovětský svaz. Při příležitosti první
návštěvy zástupců sovětské kinematografie v Praze byla podepsána smlouva o výrobě
sovětských celovečerních hraných filmů v pražských ateliérech na 6 měsíců od 1. srpna ve
studiích na Barrandově a v Hostivaři. Dohoda také stanovila, že 60% zahraniční produkce
v našich kinech mělo pocházet ze SSSR. To se nelíbilo např. americkým nebo britským
distribučním společnost, které vnímali negativně taktéž státní monopol nad československým
filmem.72
V rámci tuzemské produkce, se zpočátku postupně v ateliérech dokončovaly filmy, jež
byly roztočeny již za okupace. Známý je případ historického snímku Otakara Vávry Rozina
Sebranec, jehož dokončení bylo úmyslně protahováno až do konce války, aby se tak pomohlo
mnoha lidem přečkat závěr protektorátu. V roce 1945 byly krom tohoto filmu uvedeny do kin
ještě dva české snímky, Krškova Řeka čaruje a Fričův Prstýnek, který měl však premiéru ještě
během okupace. Započalo se také s přípravou očekávaného filmu Otakara Vávry Nezbedný
bakalář, který měl být prvním snímkem, jehož natáčení mělo po novém roce odstartovat.73
Co se týče produkčního systému zestátněného filmu, tak ten navázal podle filmového
historika Petra Szczepanika plynule na éru protektorátu, kdy se filmové podnikání do velké
míry centralizovalo pod Českomoravské filmové ústředí, fungující pod dohledem říšských
úřadů. Tuto návaznost dokládá fakt, že po válce vznikají dvě výrobní skupiny, Karla Feixe a
Zdeňka Reimanna, kteří vedli Nationalfilm a Lucernafilm. Právě tyto dvě společnosti se za
protektorátu prosadily jako dvě stálé výrobny a vydržely tak až do konce protektorátní éry. 74
Tento model dvou výrobních skupin vydržel v nezměněné podobě až do podzimu 1946, kdy
se kvůli nárůstu natáčených filmů počet výrobních skupin rozrostl na pět. Skupiny Karla
Feixe a Zdeňka Reimanna doplnili další tři výrobní skupiny pod vedením Ladislava Koldy,
Vladimíra Kabelíka a Františka Procházky.75
První zásadní změnu produkčního systému znárodněné kinematografie představovalo
nahrazení dosavadních produkčních šéfů výrobních skupin, výnosem ministra informací ze
dne 3. června 1947, šesti uměleckými šéfy. Do těchto pozic byli jmenováni režiséři: Vladimír
71

Projevy účastníků slavnostního aktu zahájení provozu Barrandova, Filmová práce 1, 1945, roč. 1, č. 5, s. 2.
KUKLÍK, J. Znárodněné Československo, s. 172.
73
Bilance výroby z období přechodu, Filmová práce 2, 1946, roč. 2. č. 1, s. 5.
74
SZCZEPANIK, P. Továrna Barrandov. Svět filmařů a politická moc 1945-1970, s. 47-48.
75
Nové uspořádání státní výroby filmů, Filmová práce 2, 1946, roč. 2, č. 43, s. 1.
72

27

Borský, František Čáp, Martin Frič, Karel Steklý, Otakar Vávra a Jiří Weiss.76

V čele

výrobních skupin tak již nestáli zkušení produkční šéfové, ale režiséři, kteří tak, získali ve
svých funkcích velkou pravomoc v podobě řízení umělecké i hospodářské stránky výroby.
Petr Szczepanik dokonce mluví o tom, že se jejich postavení blížilo nezávislým
producentům.77 Kopeckému se tak tímto krokem povedlo zbavit výsadního postavení v rámci
produkčního

systému

producenty,

kteří

byli

svázáni

s předválečnými

a

později

protektorátními kapitalistickými podniky a nahradit je ve valné většině ke straně loajálními
režiséry. Po únoru 1948 však ani tento model komunistické straně nestačil a tak došlo
k vytvoření tvůrčích kolektivů, které byly již pod úplnou kontrolou KSČ.78
Relativně dlouho trvalo, než svůj provoz obnovila české kina. Proto na začátku června
oslovil odborný filmový list Filmová práce zplnomocněnce pro správu státních kin Emila
Sirotka a tajemníka Svazu filmových pracovníků, který byl zároveň zplnomocněncem pro
dovoz a vývoz filmů Jindřicha Elbla, aby tuto situaci objasnili. Tito důležití činovníci naší
kinematografie uvedli, že krom majetkových a technických potíží při uvádění kin do
původního stavu, nastal problém s programovou stránkou, jelikož k dispozici byly pouze
filmy německé nebo české s německými titulky, jejichž promítání by bylo pro osvobozenou
kinematografii ideologicky nevhodné. Při pokusu zakrýt německé titulky navíc nastal
problém v tom, že se při této operaci ztrácí třetina promítaného obrazu a pro výrobu nových
kopií není k dispozici dostatek filmového materiálu. České filmy natočeny za okupace musely
být také již schváleny censurním sborem při ministerstvu informací, který svou činnost zahájil
28. května 1945. Nevhodné bylo také, aby v promítaných filmech hráli herci, kteří se měli
provinit za okupace protistátní činností. Tím by podle oslovených filmových pracovníků
došlo k urážce všech, kteří bojovali a umírali za svobodu Československa.
Co se týče sovětských filmů, tak dispozici byly pouze čtyři, které navíc zatím neměly
české titulky a při jejich promítání v originále mohlo prý dojít u českých diváků k nabytí
zkresleného dojmu o sovětské kinematografii. V úvahu tak připadaly pouze již v cizině
zakoupené snímky, které měly právě na začátku června dojít z Londýna. V článku je však
zmíněn pouze sovětský historický velkofilm Suvorov.79 Censurní sbor tedy začal v prvním
týdnu svého fungování nejprve s posuzováním starších českých filmů. Z deseti snímků nebyl
k veřejnému promítání připuštěn film Čekanky z důvodů kulturně politických a film Lucerna
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z důvodů uměleckých. Povoleny byly například filmy Kříž u potoka, Naši furianti nebo
Muzikantská Liduška.80
Pro budoucnost českého filmu a vůbec umění obecně, znamenalo důležitý mezník
založení Akademie múzických umění. Ta byla zřízena na základě dekretu prezidenta
republiky č. 127 z října roku 1945 a prvním akademickým rokem se stal ročník 1946/47.
Akademie se skládala ze čtyř odborů: hudební, taneční, dramatický a filmový. Pro tuto práci
je nejpodstatnější samozřejmě ten poslední jmenovaný. V rámci něho si mohli studenti vybrat
ze čtyř oborů: filmové režisérství, filmová dramaturgie, filmová fotografie (kameramanství) a
vedení filmové produkce.
Z organizačního statutu AMU lze přibližně vyčíst, jakým způsobem studium na
filmovém oboru probíhalo. V první řadě to měl být individuální pracovní styk posluchačů
s profesory či lektory, za druhé měli studenti oboru získávat vědomosti díky přednáškám
z teorie filmu a pomocných oborů, a v neposlední řadě se měli studenti účastnit také
praktických cvičení, která měly vést posluchače k samostatné filmové tvorbě.81 Děkanem
filmové fakulty byl zvolen Karel Plicka a k přijímacím zkouškám pro první akademický rok
se přihlásilo přes 170 posluchačů.82 Československo se mohlo také pyšnit zřízením prvního
kina pro mládež ve střední Evropě. Kino mladých, jak byl biograf pojmenován, bylo otevřeno
10. dubna 1947. Tato událost byla prezentována jako další z úspěchů znárodněné
kinematografie, která myslí i na ty nejmladší generace.83
Čtrnáctého února 1946 referoval ministr Kopecký v informačním výboru prozatímního
Národního shromáždění o dosavadní činnosti svého pátého odboru, který má ve své péči věci
filmové. Kopecký ve svém výkladu vyzdvihl důležitost filmového průmyslu a význam
znárodnění, které podle něj znamená novou epochu vývoje. Reagoval také na obvinění
zástupců národně socialistické strany, kteří ministra vinili, že nedávný požár hostivařských
ateliérů propukl v důsledku nedopalku jeho vlastní cigarety, jelikož se v inkriminovaný den
v těchto ateliérech nacházel, což Kopecký pochopitelně rázně odmítl a poukázal na
skutečnost, že požár dle vyšetřování vznikl mezi stěnami a téměř až u střechy. Dále ministr
hovořil o tom, že má zestátněný film nejhorší období už za sebou a že byl také cestou dohody
překonán odpor sokolských jednot jako provozovatelek kin. Reagoval také na výtku, že česká
kina dosud nehrají americké filmy, což je dle ministrových slov často důvodem útoků na
ministerstvo informací a jeho filmový odbor. K tomuto tématu uvedl, že ze strany
80
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Československa byla k dovozu amerických filmů ochota, ale ta prý chyběla u amerických
společností. Na závěr však vyslovil naději, že bude v nejbližší době výsledek dohody
s hollywoodskými koncernovými firmami oznámen.84
Smlouva o dovozu amerických filmů byla nakonec dojednána až díky návštěvě zástupců
našeho filmu, v čele s ústředním ředitelem Československé filmové společnosti Lubomírem
Linhartem, v New Yorku. Smlouvu ovšem musela být, před tím než vešla v platnost,
schválena vládou, která tak učinila, po tom, co ministr Kopecký referoval o její výhodnosti.
Dohoda s Exportní asociací amerických filmových výrobců, která zastupovala společnosti
jako MGM, Universal nebo Paramount, byla uzavřena s platností na jeden rok a opravňovala
nás k uvedení osmdesáti celovečerních hraných filmů a stejného počtu filmů krátkých dle
výběru. Velkou zásluhu o této dohodě měl podle Kopeckého také americký velvyslanec
v Československu L. Steinhardt.85

5.2. Problémy a spory v zestátněném filmu
Podle dvou rozborů stavu znárodněného filmu vypracovaných v únoru a dubnu 1946
předsedou podnikové rady Československé filmové společnosti Vojtěchem Traplem lze
konstatovat, že se film v prvním roce po svém znárodnění nacházel v neuspokojivém stavu.
V únorovém rozboru Trapl kritizuje, že nejsou jasně vymezeny kompetence, chybí
hospodářský přehled a v ohledu kulturně politickém a uměleckém nejsou dosud žádné
výsledky. Jako důvod vidí hlavně činnost Vítězslava Nezvala, který podle něj podporuje
neschopné lidi.86 Ve svém dubnovém rozboru se více věnuje hospodářským otázkám a
poukazuje na to, že od 28. 8. 1945, tedy od zestátnění, až do prosince 1945 se ve filmu
v podstatě nehospodařilo a žilo se pouze z finančních zůstatků německého režimu.87
Začátek roku 1946 je také spojen s bojem o moc v československém filmu mezi dvěma
skupinami, kterému se ve svých rozborech Trapl věnuje také. První skupinu vedl přednosta
filmového odboru ministerstva informací Vítězslav Nezval, jehož činnost Trapl ve svých
rozborech hojně kritizuje a druhou právě v březnu ustanovený ústřední ředitel
Československé filmové společnosti Ing. Lubomír Linhart, který byl dosud Nezvalův
zástupce. Nezvala podporovali zplnomocněnci a za Linhartem stáli lidé jako právě Trapl,
František Pilát nebo František Papoušek. Nezvalovi byly vytýkány jeho kontakty
s předválečnými filmovými podnikateli v čele s Milošem Havlem a také některé personální
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kroky, například dosazení Ing. Slavíčka na pozici ředitele Státních filmových ateliérů, kterého
Linhartova skupina považovala za nekompetentního kvůli jeho údajné náklonnosti
k alkoholu.88 Nezvalova skupina, tedy zplnomocněnci, zaslala 5. května 1946 dopis ministru
Kopeckému, ve kterém naopak označili Linharta jako nevhodnou osobu pro místo ústředního
ředitele. Zplnomocněnci svou dosavadní činnost považují v dopise za úspěšnou, což dokládají
tím, že se jim podařilo uvést do provozu téměř všechna československá kina nebo rozběhnout
výrobu nových filmů.89
Svůj názor na tento spor poskytl také vedoucí Kulturního a propagačního oddělení KSČ
Gustav Bareš, jež k situaci ve filmu a k tomuto konkrétnímu případu uvedl, že ani o
Linhartovi ani o Nezvalovi nelze říci, že by chtěli vědomě dělat něco špatně a nečestně, ale
uznává, že ve skupině kolem Nezvala se pohybuje více lidí svázaných styky s bývalými
majiteli filmového průmyslu, kterým podle Bareše jde o rušení zestátněného filmu. Bareš
nabízí ve svém rozboru k této situaci tři východiska: Prvním řešením by bylo dát odpovědnost
plně do rukou Vítězslava Nezvala a Lubomíra Linharta od filmového průmyslu úplně
odstavit. Nezval se podle Bareše již osvědčil v mnoha kritických situacích a oceňuje také jeho
literární schopnosti, ale především vyzdvihuje jeho velmi blízky vztah ke straně. Již zmíněné
kontakty s lidmi ve filmovém průmyslu však prý hovoří proti němu a proto toto řešení
nakonec nedoporučuje.
Druhou možností by podle Bareše bylo opačné řešení, tedy dát Linhartovi větší
pravomoci, aby mohl případně Nezvala z filmu odstavit. Toto řešení mu však také nepřijde
nejvhodnější, jelikož Linhart má prý mnoho nedostatků, hlavně co se týče organizace a
schopnosti prosadit se a vést lidi, také připomíná Linhartův sklon k intrikování. Jako třetí
řešení Bareš poskytuje, že by byli oba pánové z filmu vzdáleni a na jejich místa dosazeni lidé
noví, žádné takové však prý podle Bareše nemáme, ovšem v případě nového přednosty
filmového odboru ministerstva informací, tedy místo Nezvala, nabízí náhradu v podobě
dosavadního přednosty odboru rozhlasového Ivana Olbrachta, Nezval by pak mohl místo
něho přejít do čela odboru rozhlasového.90
Hlavní slovo měl v tomto sporu samozřejmě ministr Kopecký, ten k celé situaci zaujal
nejednoznačný postoj a žádný z Barešových návrhů nerealizoval. Jak Nezval, tak Linhart ve
svých funkcích zůstali, ale Linhart získával ze své pozice ústředního ředitele Československé
filmové společnosti na filmové záležitosti postupně větší vliv, mnohdy na úkor Nezvala. Jak
však uvádí ve své monografii o Václavu Kopeckém Jana Pávová, byl Nezval Kopeckému
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osobně bližší a při svých rozhodnutích dával spíše na radu Nezvala. 91 Ten ve své funkci
přednosty filmového odboru ministerstva informací vydržel až do roku 1949, kdy stal
osobním poradcem ministra informací a osvěty pro věci filmu.92 Co se týče Lubomíra
Linharta, ten ve funkci ústředního ředitele Československé filmové společnosti vydržel až do
jejího nahrazení Československým státním filmem v dubnu 1948, jehož ústředím ředitelem se
také nakrátko stal. Od roku 1951 přesídlil Linhart z filmových do diplomatických služeb,
v kterých působil jako velvyslanec v Rumunsku či NDR.93
Z mého pohledu se daný spor jeví spíše než konflikt dvou konkrétních osob, tedy
Nezvala a Linharta, jako spor jejich podřízených a boj jednotlivých osob o vliv ve filmu, o
který někteří, zřízením Československé filmové společnosti, mohli přijít. Dále se také na
tomto sporu ukazuje, jak byla československá kinematografie v období třetí republiky
nekonsolidovaná, často zde nebyly jasně vymezené pravomoci a uvnitř filmu existovali mezi
některými pracovníky osobní antipatie.

5.3. Postupná cesta k centralizaci
Změnu v dosavadní organizaci filmového podnikání znamenalo vydání oběžníku ministra
informací ze dne 25. března 1946, v němž byly vyznačeny základy budoucí jednotné
organizace filmového oboru ve smyslu dekretu prezidenta republiky ze dne 11. srpna 1945 o
opatřeních v oblasti filmu. Kopeckého oběžník ustanovil k přípravě budoucí jednotné
organizace filmového podnikání Prozatímní správní výbor Československé filmové
společnosti, kterému předsedal ústřední ředitel a zároveň v něm byly zastoupeni již v květnu
1945 jmenovaní zplnomocněnci. Tento výbor měl až do ustanovení Československé filmové
společnosti řešit veškeré otázky zásadního významu v československém filmu. Tento výbor
v podstatě nahradil dosavadní Prozatímní správní výbor československé filmové společnosti.
Ústředním ředitelem, který byl přímo podřízen ministru informací, byl jmenován ministerský
rada a zástupce přednosty filmového oboru ministerstva informací Ing. Lubomír Linhart. 94
Jak již víme, znárodněnému filmu se v prvním roce svého fungování příliš nedařilo jak
po stránce ekonomické, tak po stránce tvůrčí. Proto bylo nutné najít způsob, jak ukázat
znárodněný film v pozitivním světle. Jednou z takových příležitostí se stal festival
v Mariánských Lázních a Karlových Varech konaný od 1. do 15. srpna 1946, jenž kromě
svého významu v rámci tuzemské kinematografie a vůbec kulturně-politického, zapadá také
91
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do kontextu poválečného zakládání filmových festivalů v Evropě, kdy ve stejném roce
vznikly ještě například festivaly v Cannes či Locarnu.95 Hlavním účelem festivalu mělo být
především oslavování znárodněné kinematografie a potvrzení, že je cesta, jakou se náš film
vydal, správná. Ze zahajovacího projevu Vítězslava Nezvala lze vyčíst, že festival měl také
fungovat jako symbol pro osvobozené Československo, jelikož se podle Nezvalových slov
konal právě v místě, kde mělo až donedávna svou nejtvrdší baštu nepřátelství k našemu
národu. Nezval také nepřímo připustil jisté potíže, které dosud trápily znárodněný film, ale
jsou již překonány.
Festival měl tudíž fungovat také jako symbol konsolidace filmového průmyslu a ukázka
vyspělosti znárodněné kinematografie.96 Co se týče programu festivalu, tak ten se skládal
pouze z devíti filmů, z nichž nové československé premiéry byly pouze tři: V horách duní,
Nezbedný bakalář a Hrdinové mlčí. Dále byl promítán například anglický film Rozmarný
duch, sovětský snímek Nepokoření nebo americké drama podle předlohy Johna Steinbecka O
myších a lidech.97 Více než filmovou přehlídkou byl tedy festival spíše propagandistickou
akcí pro vyzdvihování významu znárodnění kinematografie a její budoucnosti.
Na podzim 1946 došlo ve filmovém oboru k několika změnám, byl navýšen počet
výrobních skupin a 18. září 1946 byl zřízen v rámci filmového odboru ministerstva informací
sbor umělecký, technický a aprobační komise. Tyto orgány byly zřízeny, „aby bylo ve
filmovém oboru zajištěno po stránce umělecké, kulturní a technické odborné vedení, které by
nebylo závislé na úzce hospodářských zájmech hospodářsko-administrativního aparátu
Československé filmové společnosti, zřizuje ministr informací nezávislý Sbor umělecký a
technický, jakož i Aprobační komisi, která bude vydělena z těchto dvou sborů.“ 98
O sboru uměleckém bude dostatečně pojednáno v kapitole následující, ovšem zde je
nutné se zmínit alespoň krátce o sboru technickém, který měl dohlížet na technickou stránku
našich filmů. Byl složen z technických a filmových odborníků99 a předsedal mu František
Pilát.100 Sboru nelze upřít snaha o zlepšení filmové techniky, ale z archivních materiálů
vyplývá, že k tomu mnohdy ani nedostal prostor. Například v květnu 1945 si předseda Pilát
stěžoval, že na festival československého filmu v Anglii nebyl pozván žádný technik a tudíž
byla promeškána příležitost seznámit se s anglickou filmovou technikou anebo navázat styky
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Mezi další překotné změny v rámci poválečné kinematografie je nutné zařadit také
pomalý zánik systému zplnomocněnců, což souviselo s postupnou centralizací filmového
oboru pod správu Československé filmové společnosti. Dosavadní zplnomocněnce
nahrazovali náměstci ústředního ředitele Československé filmové společnosti, ale někteří
zplnomocněnci v podstatě jen přešli do role těchto náměstků. Týkalo se to například Františka
Piláta, který byl do listopadu 1946 zplnomocněncem pro Československé státní ústředí pro
kinofikaci, ale od nynějška se stal náměstkem pro řízení technické správy filmu.
Společně s Pilátem byl do pozice náměstka jmenován dosavadní zplnomocněnec pro
správu státních kin Emil Sirotek, jenž se stal náměstkem pro distribuci filmů, čímž dostal na
starost Státní půjčovnu filmů, Správu státních kin i Úřad pro dovoz a vývoz filmů.
Náměstkem pro věci hospodářské a finanční byl jmenován úředník nemocenské pojišťovny v
Brně Oldřich Macháček, jehož ještě na pozici náměstka pro dohled na výrobu filmů a správu
filmových ateliérů a laboratoří doplnil Ing. Lavoslav Reichl, jenž byl dosud ředitel Státních
filmových ateliérů.102
Ke konečnému zrušení systému zplnomocněnců došlo 26. února 1948, kdy byli
zbývající zplnomocněnci nahrazeni dalšími náměstky ústředního ředitele. Datem ukončení
první krátké éry poválečného tuzemského filmu je pak 13. duben 1948, kdy byl ustanoven
státní podnik Československý státní film, čímž byla prakticky dovršena centralizace
zestátněné kinematografie, a film se tak mohl naplno stát propagandistickým nástrojem
Komunistické strany Československa.103
Z organizačního dění v poválečném filmu vyplývá, že se toto období neslo v duchu
častých změn a nevyjasněnosti některých kompetencí. Hlavními prioritami bylo především
zbavit se pozůstatků prvorepublikové i protektorátní éry, ačkoli je paradoxem, že na ni
zpočátku, alespoň co se týče produkčního systému, poválečný film navazoval. Dalším úkolem
kinematografie také bylo, aby svou tvorbou sloužila lidově demokratickým ideálům, čehož
mělo být dosaženo jejím znárodněním. Z mého pohledu tak mělo komunistické vedení filmu o
ideovém směřování československé kinematografie jasno, ovšem prakticky, vzhledem i k
již výše popsaným organizačním peripetiím, naplňování těchto ideálů pokulhávalo.
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5.4. Filmová dramaturgie
Již v počátku se dramaturgický aparát znárodněné kinematografie rozrostl do složitého
systému, který čítal několik orgánů. Nejvýše stála Státní filmová dramaturgie fungující při
filmovém odboru ministerstva informací, jejímž hlavním úkolem byla kontrola ideové stránky
snímků. Do podzimu 1946 fungovala také ústřední dramaturgie, která registrovala a
posuzovala náměty, dokud ji nenahradil Filmový umělecký sbor. Zpracování námětů pak měli
na starosti dramaturgové u jednotlivých výrobních skupin.104 Tuto roztříštěnost již v únoru
1946 kritizoval například pozdější ředitel Krátkého filmu Dr. Vojtěch Trapl: „Organizace
dramaturgie se nachází v roztříštěném stavu. Existuje několik druhů posuzovacích sborů:
dramaturgie u výrobních skupin, ústřední filmová dramaturgie, státní filmová dramaturgie,
tvůrčí kolegium při zplnomocněnci pro výrobu celovečerních filmů. Kromě toho
dramaturgický sbor krátkého filmu a zvláštní dramaturgický sbor Kresleného filmu. Při tom
Státní dramaturgie při V. odboru ministerstva informací sleduje jinou linii než dramaturgie
Státní výroby.“105
Důležitým člověkem v rámci dramaturgických orgánů znárodněného filmu v poválečné
době byl přednosta Státní filmové dramaturgie Jiří Mařánek, který pravidelně přispíval svými
postřehy a vysvětlováním procesů uvnitř dramaturgie do filmového tisku. V červnu 1946
Mařánek přiznal, že výtkám o předimenzovanosti dramaturgického aparátu rozumí, a
ubezpečil čtenáře, že bude vyvinuto úsilí pro jeho zjednodušení a přesnému vymezení funkcí.
Popsal také tehdejší konkrétní praxi v rámci dramaturgických orgánů. Nové náměty
zpracovávala Ústřední dramaturgie, odkud s odbornými posudky putovaly ke státní filmové
dramaturgii, která rozhodovala o tom, jestli se má daný námět přepracovat do scénáře. Hotový
scénář pak prošel v podstatě podobnou cestu a jeho konečnou verzi musela Státní filmová
dramaturgie schválit také. Mařánek také připomněl, že Ústřední dramaturgie nemá pouze
pasivně vyčkávat, ale sama projevovat iniciativu například pořádáním soutěží na filmový
námět. Ústřední dramaturgie měla také za úkol vytvářet základní schéma tematických
plánů.106
Ono zjednodušení, o kterém psal Mařánek, mělo představovat zřízení Filmového
uměleckého sboru v říjnu 1946, který nahradil Ústřední dramaturgii. Tento nový
dramaturgický sbor byl tedy prezentován jako nejvyšší a jednotná dramaturgická instituce,
jejímž úkolem bylo zjednodušení procesu výběru námětů. Předsedou Filmového uměleckého
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sboru (zkráceně FIUS) byl jmenován právě spisovatel Jiří Mařánek, který vedl také Státní
filmovou dramaturgii. Členy sboru byli jmenováni zástupci filmových profesí od režisérů,
přes herce, kameramany, hudební skladatele až po filmové novináře. Dále pak byli pak do
patnáctičlenného sboru jmenováni zástupci ministerstva školství a delegát Svazu filmových
pracovníků.107 Právě to, že byl FIUS složen převážně z umělců se stalo jedním z terčů
poměrně časté kritiky, jež se na něj snášela. Předseda Mařánek však na tyto výtky reagoval
slovy, že „právě umělci dovedou vyvinout dost soustředěnosti, vytrvalosti a pracovní kázně
tam, kde jde o kulturní úkoly zásadního významu!“108 Dramaturgové, kteří dosud působili
v ústřední dramaturgii, byli v rámci této reorganizace, která kromě dramaturgie postihla i
výrobu, přeřazeni k výrobním skupinám, kde tak měli na starost dramaturgické práce spjaté
bezprostředně s výrobou.109
To, jakou měl Filmový umělecký sbor plnit funkci, stanovil jednací řád schválený
na zahajovací schůzi FIUSu dne 10. října 1946: „FIUS rozhoduje o filmově realizační
vhodnosti přiložených námětů, filmových povídek a scénářů. Aby postupu tohoto
rozhodování byla zachována žádoucí pružnost a plynulost, děje se to tak, že vždy tři členové
sboru, předsedou pověření, přečtou do příští schůze námět (povídku, scénář) jim odevzdaný a
napíší o něm posudek. Tyto tři posudky budou pak v plenu přečteny a otázka vhodnosti
realizace diskutována. Názor prosté většiny bude pak soustředěn v jediný závěrečný posudek,
jenž bude zaslán příslušné výrobní skupině. Tento závěrečný posudek bude buď jednoznačně
kladný, zamítavý nebo podmíněný určitými změnami podle konkrétních návrhů posuzovatelů.
V tomto posledním případě vrátí se pak k posouzení znova v konečné formě, při čemž zůstává
sboru vyhrazeno, aby vyslovil svůj definitivní názor.“ Porady členů sboru se měly podle
jednacího řádu konat vždy jednou týdně, v naléhavých případech i častěji.110 Osm členů
Filmového uměleckého sboru bylo také jmenováno do Aprobační komise, která udělovala
jednotlivým tvůrčím pracovníkům mimořádné prémie.111
Jak FIUS fungoval v praxi a jak to bylo s poměrem kladně a záporně posouzených
námětů, nám může pomoci osvětlit samotný předseda Mařánek, který pro Filmové noviny
uvedl, že posouzení námětu je dáno za úkol vždy třem členům sboru. Čtou je však všichni a
na společných poradách je poté rozebírají. Dále pak pro představu uvedl, že od 10. října 1946
do 17. června 1947 posoudili členové FIUSu celkem 84 námětů dlouhých, krátkých i
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kreslených filmů. Kladný posudek získalo ve sledovaném období 36 námětů k filmům
dlouhým, 3 ke krátkým hraným a 15 ke kresleným. Tento počet kladně přijatých námětů byl
vzhledem k tomu, že mělo v příštím roce šest výrobních skupin vyrobit v průměru po pěti
filmech, dostačující. Mařánek se dále také nechal slyšet, že budoucnost svého sboru vidí
optimisticky a přiznal, že v dosavadním fungování sboru byli pod tlakem ateliérů, které
potřebovaly práci, nuceni schválit i umělecky nevhodné snímky. Díky širší spolupráci se
spisovateli však měl tento problém odpadnout a dokonce byl vytvořen i jakýsi reservoir
námětů.112
Z dosavadního textu by se mohlo zdát, že FIUS mohl fungovat v podstatě jako
nezávislý dramaturgický orgán, který sám rozhodoval o vhodnosti námětů. Jeho předseda
Mařánek však v jednom ze svých pravidelných příspěvků pro filmový tisk osvětlil, že FIUS
musí svá rozhodnutí předkládat dramaturgickému oddělení ministerstva informací ke
schválení, které pak náměty zkoumá po stránce ideové a kulturně politické.113 Například Jiří
Knapík však soudí, že kulturně politický dohled uplatňoval nad filmovou tvorbou i Filmový
umělecký sbor.114
Kromě ministerstva informací musel FIUS udržovat kontakt také s dramaturgy u
výrobních skupin a měl svůj dohled uplatňovat také nad výrobou. Jak je však patrné
z Mařánkovy stížnosti ze sklonku působení Filmového uměleckého sboru, tedy z října 1948,
ochota režisérů a uměleckých šéfů předkládat FIUSu k posouzení natočený materiál nebyla
nijak zvlášť přehnaná a z různých důvodů tuto kontrolu odmítali. Sbor tak neměl možnost
sledovat, zda se v natočeném materiálu nevyskytují odchylky od scénáře nebo jestli režisér
nepozměnil správnou koncepci filmu určenou Filmovým uměleckým sborem.115 Tyto výtky
směrem k režisérům a uměleckým šéfům dokládají další náznak jisté tvůrčí svobody, jež se po
reorganizaci výroby spjaté se jmenováním uměleckých šéfů těmto lidem dávala.
Filmový umělecký sbor končí svou dvouletou činnost na podzim 1948. V dopise, který
poslal 4. listopadu Mařánkovi ministr Kopecký, odůvodňuje zrušení FIUSU takto: „V rámci
reorganizace Československého státního filmu ukázalo se nutným soustředit těžiště
dramaturgického dění, jež bylo dosud rozděleno, do jednotného orgánu útvaru, do Ústřední
dramaturgie, která bude vybudována v rámci výroby dlouhých hraných filmů.“116 Kopecký
tedy odkazuje na zřízení nové Ústřední dramaturgie, v jejíchž řadách zasedli spisovatelé jako
Biebl, Pujmanová nebo Majerová spolu s kulturně politickými pracovníky a dále ještě
112

Mluvili jsme s předsedou FIUSu min. radou Jiřím Mařánkem, Filmové noviny 1, 1947, č. 27, s. 3.
MAŘÁNEK, J. Dramaturgické záběry, Filmová práce 2, 1946, roč. 2, č. 45, s. 2.
114
KNAPÍK, J. Kdo byl kdo v naší kulturní politice 1948-1953, s. 21.
115
NA, fond MI, ka 202, inv. č. 267, Odpovědnost za uměleckou stránku.
116
Tamtéž.
113

37

s vedoucími jednotlivých tvůrčích kolektivů. Úkolem Ústřední dramaturgie bylo rozvrhnout
tematické plány na tvůrčí kolektivy, snažit se podchytit mladé spisovatele, dramaturgy a
scenáristy či dohled nad autory při psaní scénářů. Místo Filmového uměleckého sboru byla
ustanovena Filmová rada složena ze zástupců složek jako např. ÚRO, SČM nebo zástupci
zemědělství, branné moci či vědy. Ta měla mít v kompetenci sestavení tematických plánu na
ten který rok a schvalování konečných scénářů.117
Co se týče osoby Jiřího Mařánka, tak ten byl díky svým zkušenostem využit také
Ústřední dramaturgií a od roku 1950 se stal jejím expertem pro konkrétní pracovní úkoly.118
Částečně mohl být také konec Filmového uměleckého sboru pro Mařánka úlevou, jelikož byl
jako vedoucí tohoto oddělení terčem osobních útoků z řad některých odmítnutých autorů,
FIUS musel dokonce vydat do Filmových novin prohlášení, že za všechna rozhodnutí
odpovídají všichni jeho členové.119
Tolik tedy v závěru kapitoly ke změnám, které nastaly pro dramaturgii po únoru 1948.
Celkově lze o dramaturgii v době třetí republiky říci, že to byl v tomto období jeden
z nejdiskutovanějších a nejkritizovanějších oborů kinematografie, ať už kvůli své počáteční
předimenzovanosti, neschopnosti nalézt nové náměty či nejasnému vyjasnění kompetencí
mezi jednotlivými dramaturgickými orgány. Tohoto problému si byla Komunistická strana po
únoru vědoma a začala připravovat její větší centralizaci, aby tak mohla být plně pod její
kontrolou.
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6. Témata a náměty poválečných filmů
Stejně tak jak se třetí republika chtěla odlišit od předválečného politického uspořádání, tak se
tyto tendence přirozeně projevovaly i ve filmech. Návrat k tématům první republiky nebyl
vítán, naopak ideový směr nových filmů byl vytyčen v programu dramaturgického oddělení
na rok 1945-46, který byl vytištěn 28. července 1945 ve Filmové práci. 120 Program obsahoval
5 druhů látek, kterými se měli autoři námětů řídit. V první řadě se mělo jednat o „látky
z dnešního života“, podle dramaturgů by nejlepším typem byla „veselohra, bojovná veselohra,
která by satirickou nebo jen humornou formou šlehala nešvary a špatné zjevy dnešního
života.“ Druhou skupinu tvořily „látky z nedávné národní minulosti“, které měly pojednávat o
událostech odboje, partyzánech, koncentracích nebo květnové revoluci. Za třetí se mělo jednat
o „konstruktivní látky“, v praxi to měly být příběhy o mladých lidech, kolektivech, či
budování státu. Čtvrtou skupinu představovaly „historické látky z dávné minulosti“, které se
měly zabývat tím, „jakými cestami se brali naši předkové v dobách podobných našim,
napojených myšlenkovými proudy, dodnes živými.“ Poslední skupina byla pak vyčleněna pro
„různé látky“, jež měly obsahovat radost ze života, klid a pohodu, zkrátka látky, které měly
ulehčit divákovým nervům.121
Ke každé tematické skupině byly připsány i příklady zahraničních nebo tuzemských
filmů, jakými se tvůrci měli inspirovat. V případě cizích filmů nešlo pouze o ty sovětské, ale
za příklad byly dávány i americké, britské či francouzské snímky. Pro druhý druh látek, tedy
těch, které měly řešit nedávnou národní minulost, však nebyl jako příklad opomenut klasický
sovětský propagandistický film Sergeje M. Ezenštejna Deset dní, které otřásly světem. Při
zpracovávání látek z dávné minulosti se měli tvůrci inspirovat sovětskými životopisnými
filmy ze 40. let jako Suvorov nebo Ivan Hrozný.122
Zpočátku byl velký problém s nedostatkem námětů a ty, které se dostaly do rukou
dramaturgů či režisérů, pojednávaly takřka pouze o událostech okupace, jak ve svém rozboru
zestátněného filmu píše režisér Jiří Weiss: „Největší potíž pro naše filmy dělají náměty. Je
sice pravdou, že skoro každý Čechoslovák – zvláště spisovatelé – měl za okupace v zásuvce
připraven filmový námět, bohužel však skoro všechny tyto náměty pojednávají o Gestapu,
SSmanech a koncentrácích. Třebaže naše dramaturgie určila několik filmů z domácího odboje
pro brzkou produkci (některé se již natáčejí) nemůžeme naplnit naše kina výlučně filmy
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tohoto rázu, a ačkoliv film byl zestátněn, nepřibylo tvůrčím pracovníkům, režisérům,
spisovatelům, ani o špetku víc fantasie než ji měli do té doby.“123
Jak již zmínil Jiří Weiss, několik filmů s válečnou tématikou bylo během prvních let
zestátněné kinematografie přece jen natočeno. Téma okupace bylo ve společnosti stále živé a
je zajímavé se podívat, jak se s ním filmaři v poválečných letech vypořádávali. Zvláště nabitý
filmy s válečnou tématikou byl rok 1946, snímky vzniklé v tomto roce se tedy točily pouhý
rok po skončení událostí, o kterých pojednávají, což znamená takřka žádný prostor pro to, se
na téma okupace podívat s odstupem, a tudíž je těmto filmům mnohdy vytýkán částečně
dokumentární přístup. I přednosta dramaturgického oddělení ministerstva informací Jiří
Mařánek si v únoru roku 1946 stěžoval, že většina námětů s okupační tématikou je ušita
horkou jehlou, zůstávají na reportážním povrchu a ztrácejí se v chvatné popisnosti. Scénář
k reprezentativnímu snímku z oné doby napíše podle Mařánka jen ten, „který najde dost
hutnou výrazovou zkratku, aby přesvědčivě a výmluvně zachytil ony pohnuté děje v celé
jejich šíři i rozpětí, v jejich dynamičnosti i mocném vyznění.“124
A jaké filmy s okupační tématikou tedy během třetí republiky nakonec vznikly?
Pomineme-li dva filmy dokumentární, 125 tak prvními celovečerními hranými filmy, které se
vypořádávaly s okupační tématikou byl film V horách duní Václava Kubáska a po něm hned
následující snímek Miroslava Cikána Hrdinové mlčí. Oba byly uvedeny na filmovém festivalu
v Mariánských lázních v srpnu 1946. Největšího úspěchu však dosáhl mezi filmy s okupační
tématikou snímek Františka Čápa Muži bez křídel uvedený na podzim 1946, jenž se stal
vítězem soutěže čtenářů filmových novin o nejlepší český film z přelomu let 1946 a 1947.126
Všechny tyto filmy spojuje odbojová tématika a snaha vylíčit hrdinské příběhy českých lidí
během okupace, což se jeví takto brzy po skončení války jako pochopitelný jev.
Po několika vážných filmech začala být v rámci tématu okupace poptávka spíše po
filmech, které by se s tímto tématem vyrovnaly originální či satirickou formou. Humorem se
s válkou snaží vyrovnat již Václav Kubásek a Josef Mach ve svém snímku Velký případ, ten
ovšem ještě tolik nadšení nevyvolal. Snímek Nikdo nic neví, natočený již jako samostatná
práce Josefa Macha, však dopadl o dost lépe. Příběh dvou pražských řidičů tramvaje, kteří se
snaží vypořádat s tělem zdánlivě mrtvého příslušníka SS je podle Luboše Ptáčka mezi
veselohrami pojednávajících o válce dosud nepřekonaný.127
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Ve třicátých a čtyřicátých letech, tedy po zavedení zvukového filmu, převažoval
v kinematografii žánr komedie. Tyto snímky se však vyznačovaly jistou banalitou a často
pouze ambicí diváka pobavit, beze snahy o nějakou další přidanou hodnotu.128 Svou
nezastupitelnou roli měl žánr filmové komedie i v poválečné kinematografii, kdy se
v podstatě pokračovalo v již nastíněném trendu, ovšem začal se objevovat také požadavek na
veselohru, která by odrážela společenskou situaci. Tuto potřebu veselohry, jež by odrážela
tehdejší poměry, předestřel již v říjnu 1945 dramaturg Karel Smrž, který na budoucí autory
apeloval slovy, že nová veselohra „nesmí být jen samoúčelnou hříčkou směšných situací,
nýbrž musí vyrůstat z nové české skutečnosti.“129
Právě veselohry měly s hledáním nových námětů, a zvláště těch, které by tento
požadavek splňovaly, největší problém. Svědčí o tom například i slova přednosty filmové
dramaturgie Jiřího Mařánka, jenž na adresu veseloherních námětů, které mu docházeli
k posouzení, prohlásil, že byly spíše k pláči než k smíchu.130 Za vše hovoří i výsledky soutěže
Ústřední filmové dramaturgie na veseloherní filmový námět, ve které nebyla udělena první
ani druhá cena, ale pouze tři třetí a čtyři čtvrté: „V dosti početné řadě soutěží a jiných
námětových akcí, kterými si český film snažil opatřit zásobu slušných námětů, byla tato po
všech stránkách nejslabší.“ 131
Jedním z mála filmů, který odráží poválečnou situaci, je satirická komedie Bořivoje
Zemana Nevíte o bytě?, jež se zabývá problémem nedostatku bytů v poválečných letech.
Autorem původního námětu byl Ján Kadár působící později ve slavné tvůrčí dvojici
s Elmarem Klosem.132 Tento film byl přivítán s nadšením, jelikož právě po takovém snímku
byla poptávka, což dokládá článek Jaroslava Brože ve Filmových novinách s výmluvným
titulkem: „Ejhle – veselohra po jaké voláme!“, ve kterém Brož připomíná, že hledání české
filmové veselohry je pro tuzemskou dramaturgii stále největším problémem. Na mysli má prý
však veselohru, která by kromě svého prvotního poslání, tedy pobavit, plnila i úlohu
podívané, která by se dotýkala otázek dneška formou satiry či ironie. Poptávka je podle Brože
po takové veselohře, „která neprojevuje nejmenší příbuznost s otcem Kondelíkem či jinými
staropražskými sousedskými figurkami,“ a oceňuje, že konečně takovou veselohru konečně
„máme v novém filmu mladého režiséra Bořivoje Zemana, jejž přijímáme s otevřenou náručí i
s vědomím, že k dokonalosti v jeho žánru mu ještě tu i onde nějaký ten ždibec chybí.“133
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V rámci žánru filmových veseloher nalezneme v období třetí republiky i pokus o první českou
filmovou parodii, na který poté navazují slavné filmy, jako např. Limonádový Joe. Jedná se o
druhý a zároveň poslední režisérský počin Rudolfa Hrušínského s názvem Pancho se žení,
který byl však tehdejšími novináři dosti zkritizován,134 což možná značí, že doba nebyla pro
takové filmy ještě zralá.
Pokud však v poválečném období hledáme film, kterým by se znárodněná
kinematografie chlubila nejvíce, nalezneme první československý barevný film Jan Roháč
z Dubé režiséra Vladimíra Borského. Vyzdvihován byl z jedné strany už jen proto, že se
jednalo o film barevný a jen velmi málo zahraničních produkcí si dovolilo natočit dlouhý
barevný film, který by navíc nepřekročil finanční náklady. Jako příklad předraženého
zahraničního snímku byl uváděn britský film Caesar a Kleopatra.135 Z druhé strany byl
vyzdvihován pochopitelně pro svůj kulturně politický význam. Jan Roháč byl viděn jako
„symbol odporu a boje proti cizím vetřelcům, jejichž křižácká tažení se v našich dějinách
tolikrát opakovala, až byla na věky odražena od staletých pražských bran 9. května 1945 a
zahnána za hranice našeho státu.“ 136 K problematice filmu Jan Roháč z Dubé je ještě nutností
zmínit případ ze slovenského města Spišská Nová Ves, o kterém na konci května informovaly
Filmové noviny, kde místní kněží proti tomuto snímku kázali, označili ho za protináboženský
a žádný katolík by podle nich na tento film neměl jít.137
Na první schůzi Prozatímního správního výboru Čs. filmové společnosti se k filmu Jan
Roháč z Dubé strhla zajímavá, leč krátká diskuse. Režisér Miroslav Cikán předestřel svůj
názor, „že tímto filmem (Jan Roháč z Dubé) by měla skončiti perioda velkofilmů a
historických filmů, kteréžto filmy mi připadají jako útěk do minulosti, vyhýbání se
přítomnosti. Musíme se postarati, abychom byli aktuální.“138 S Cíkánovým názorem souhlasil
Vítězslav Nezval, ale podotkl, že „tento film je však speciálně historickým filmem, jaký
potřebujeme, protože odhaluje jistou stranu dějin, která je značně přítomná. Některé scény
přímo luští nedávnou historii před okupací.“139 Diskusi o (ne)aktuálnosti tohoto snímku
uzavřel V. Kabelík konstatováním: „Náměty ze současné doby nemáme, na obzoru jsou ještě
3 historické filmy – Housle a sen, Havlíčkův máj a Roháč.“140 Perioda historických filmů
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tímto snímkem však zdaleka neskončila, naopak vzhledem k padesátým létům a vzniku např.
Husitské revoluční trilogie Otakara Vávry, spíše filmem Jan Roháč z Dubé odstartovala.
Samotný Vávra se ostatně k tématu historických filmů vyjadřuje již v prosinci roku
1945, kdy připomíná, že je zajímavý nepoměr mezi počtem českých historických filmů a
českých historických románů a divadelních her. Podotkl také, že během národního obrození
čeští spisovatelé probouzeli národní uvědomění pomocí obrazů ze slavných dob našich dějin,
a že byly vytvořeny revoluční tradice husitská a svatováclavská. A přesně to má být podle
Vávry i úkolem našeho historického filmu.141 Otakar Vávra uvedl během období let 19451948 dva historické filmy – Rozina sebranec a Nezbedný bakalář. První jmenovaný film byl
natočen již během okupace, v centru mého zájmu je tedy spíše ten druhý. Snímek Nezbedný
bakalář natočil Vávra na motivy knihy Zikmunda Wintera, kterou do podoby scénáře převedl
Zdeněk Štěpánek, který si zahrál také hlavní roli učitele z předbělohorské doby.
V březnu 1946 se Filmová práce obrátila na přední činitele našeho filmu, aby se
vyjádřili k problematice životopisných filmů, jelikož má prý veřejnost dosud v živé paměti
slavné cizí životopisné filmy, z nichž některé tvoří mezníky ve vývoji světové kinematografie.
Respondentům byla položena otázka, zdali je právě dnešní doba budování nových
hospodářských a ideových základů československé filmové produkce zralá pro zmocnění se
životních osudů např. Masaryka, Smetany, Žižky nebo Havlíčka. Své odpovědi týdeníku
zaslali režisér Otakar Vávra, přednosta Státní filmové dramaturgie Jiří Mařánek,
zplnomocněnec pro Státní filmovou výrobu Vladimír Kabelík a filmoví novináři Jan Wenig a
Jiří Brdečka.
Není asi velkým překvapením, že se v odpovědích všech oslovených objevuje shoda
nad tím, že jsou filmy tohoto typu potřebné, avšak mnozí také varují před riziky, jež tento typ
filmů skýtá. Například Vávra varoval před tím, že život slavného hudebníka či spisovatele je
často nedramatický a tak zoufalí scénáristé prý vymýšlejí milostná dramata a zápletky, což
pak z filmu dělá podle Vávry laciný sentimentální kýč. Nevhodné je také podle něho film
poskládat z jednotlivých epizod velikánova života, ale naopak za vhodný přístup pokládá vzít
si z života dané osoby to nejzajímavější období jeho života a na něm pak celé drama
vystavět.142 Zde se hodí zmínit, že Vávra těmto svým slovům z roku 1946 relativně dostál,
jelikož jeho životopisné velkofilmy Jan Hus a Jan Žižka z padesátých let nepopisují celý život
těchto dvou osobností, ale odehrávají se pouze během několika málo převratných let a
v případě snímku Jan Žižka dokonce několika měsíců.
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Přednosta Státní filmové dramaturgie Jiří Mařánek se ve své úvaze nad položenou
otázkou zamýšlí nad tím, jestli má být dílo T. G. Masaryka a dalších velikánů oslavováno
v podobě životopisných filmů. Připomíná, že Státní filmová dramaturgie již do schématu
svého dramaturgického plánu snímky tohoto typu zařadila a soudí, že okolnost širokého
dosahu filmu, jakožto fenoménu dostupného širokým vrstvám, dokonce filmové pracovníky
zavazuje k tomu, aby snímky tohoto typu vznikaly. Mařánek však také upozorňuje na to, že
„chvat by byl špatným rádcem, a proto i film o T. G. M. nechť trpělivě vyčká svého
básnického tvůrce.“143 Zplnomocněnec pro Státní filmovou výrobu Vladimír Kabelík je ve
svém textu k potřebě životopisných filmů o našich velikánech nejnaléhavější. Tvrdí, že filmy
o T. G. Masarykovi, Antonínu Dvořákovi nebo Josefu Mánesovi jsou nezbytností, ovšem také
připomíná tíhu a složitost tohoto úkolu, jež si prý kromě vhodnosti látek, vyžaduje také
schopné herce, režiséry a pozornost všech úseků kinematografie.144
Zajímavý je názor filmového novináře a redaktora československého rozhlasu Jana
Weniga, který ve svém příspěvku k tématu kritizuje dramaturgii, že se točí stále v kruhu čtyř
až pěti jmen, ale opomíjí postavy, jež jsou možná menšími osobnostmi, ale pro potřeby filmu
nesporně bohatšími. Zmiňuje například Jana Jesenského, Šimona Lomnického z Budče nebo
Jiráskovu postavu F. L. Věka.145 Dnes již víme, že na ztvárnění života dvou z těchto tří pánů
v 70. potažmo 80. letech v podobě filmu či seriálu skutečně došlo.
Podle později slavného scenáristy Jiřího Brdečky, který tehdy pracoval jako filmový
referent Svobodných novin, stojí filmař, který chce zachytit životopisné téma, před nástrahou
dvou extrémů: „buď že udělá velmi působivý film, který však bude libovolně zacházet
s historickými fakty, anebo se pevně přidrží skutečnosti, aby pak diváky obšťastnil museální
kinematografickou procházkou, seriosní, ale nudnou.“ K případnému filmu o Masarykovy
Brdečka dodává, že je třeba ještě chvíli počkat, jelikož se podle něj jedná o příliš velké
sousto, kterým by se prý dnes mohl zadusit i nejobratnější český filmař.146 Pokud se
podíváme, jaké životopisné filmy v období třetí republiky vznikly a kolik jich vlastně bylo,
zjistíme, že jsou takové pouze dva. Kromě již výše probraného Jana Roháče z Dubé, se jedna
o životopisné drama Václava Kršky Housle a sen z roku 1947, jež se zaobírá krátkým životem
českého houslisty Josefa Slavíka.
Dva zajímavé filmy se sociální tématikou natočil v období třetí republiky Karel Steklý.
V roce 1946 uvedl hornické drama Průlom, které ještě takový ohlas nezískalo, ale o rok
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později dokončil film Siréna, jež se stal po válce prvním tuzemským filmem, který byl oceněn
na mezinárodním filmovém festivalu. Stalo se tak na přelomu srpna a září roku 1947 na MFF
v Benátkách a bude zajímavé se na tuto událost podívat důkladněji, jelikož nám o poválečné
kinematografii řekne mnoho.
Do roku 1948 neexistoval v rámci tuzemské kinematografie žádný orgán, který by
rozhodoval o československé účasti, soutěžních filmech či personálním zastoupení na
mezinárodních festivalech. Ve stejném roce jako se konal již zmíněný festival v Benátkách,
však Československo prostřednictvím Československé filmové společnosti odmítlo pozvánku
na festival v Cannes, jelikož svou účast podmiňovalo také účastí ostatních lidově
demokratických států a Sovětského svazu. Poté co pozvání odmítlo Bulharsko a právě SSSR,
jednalo Československo stejně.147 Na Biennale se však Sovětský svaz přihlásil, tudíž
československé účasti v tomto případě nic nebránilo.
Je zajímavé, že původně Siréna ve výběru filmů, které měly být vyslány do Benátek,
nefigurovala. Celovečerní hrané filmy tu měly původně zastupovat pouze Čapkovy povídky
režiséra Martina Friče, na poslední chvíli však byla na benátský festival vyslána z iniciativy
A. M. Brousila právě ještě Steklého Siréna.148 Tento film, jenž byl natočen podle dvou kapitol
ze stejnojmenného románu Marie Majerové, vzbudil na festivalu velký ohlas a jeho triumf
v podobě ceny Zlatý lev nikoho nepřekvapil. Mezinárodní úspěch snímku Siréna pochopitelně
posloužil k propagandě znárodněné kinematografie. Tuzemský tisk vyzdvihoval úspěch
tohoto snímku, právě jakožto vítězství zestátněného filmu, Siréna se dá navíc i pro své
sociální téma označit jako předchůdce poúnorové tvorby označované jako socialistický
realismus.149
Film se také zapojil do dvouletého budovatelského plánu, jenž počítal s tím, že v roce
1947 vyrobí 5 výrobních skupin 25 filmů. Filmový umělecký sbor tedy sestavil program
výroby filmů na rok 1947, který složil z námětů, u nichž si však vyhradil, že může dojít
k jejich výměně za námět jiný, jelikož ne všechny musí být zdárně dovedeny do podoby
konečného scénáře. Pro zjištěný toho, na jaká témata se měl film v tomto roce zaměřit, je však
nejpodstatnější, že program obsahuje tematické okruhy látek, které pak můžeme srovnat s
dramaturgickým programem z roku 1945.
Program výroby českých filmů na rok 1947 tedy obsahuje tyto okruhy: veselohry,
soudobá dramata, filmy budovatelské, historické filmy, filmy pro děti, filmy fantastické, jeden
film hudební a jeden speciální v podobě snímku Čapkovy povídky. Oproti plánu z roku 1945
147

SKUPA, L. Celý svět tleská zestátněnému filmu. Iluminace, roč. 21, č. 2, 2009, s. 62-63.
Tamtéž, s. 67-68.
149
Tamtéž, s. 69.
148

45

tak přibyly náměty pro děti a filmy fantastické, což dokládá snahu o rozmanitější záběr
tuzemské kinematografie. Naopak překvapivě ubyly látky z nedávné minulosti, možná
v důsledku toho, že v uplynulém roce 1946 vzniklo filmů pojednávajících o období okupace
poměrně dost a několik dalších již bylo roztočených. Samostatné zastoupení v programu mají
také náměty budovatelské, které byly v předchozím plánu skryté pod označením
„konstruktivní látky“. U každého z tematických okruhů bylo jejich poslání popsáno pouze
velmi stručně. Popisy obsahovaly například konstatování, že „filmy budovatelské a oslavující
práci budou důležitou složkou naší filmové tvorby“, „historické filmy mají mít jistý vztah
k dnešku“ či, že „filmy fantastické jsou důkladem toho, že ani naše filmová tvorba neopomíjí
námětovou oblast, která je dnes ve světové produkci tak oblíbená“.150
Je důležité si také všimnout, k námětům jakých autorů poválečný film sahal. Na jedné
straně to byli slavní autoři 19. století jako Alois Jirásek, Jan Neruda či Zikmund Winter.
Dalším zdrojem pak byli současní literáti sympatizující s Komunistickou stranou jako Marie
Majerová, Ivan Olbracht nebo Marie Pujmanová. Již od počátku proklamovaná touha
československé znárodněné kinematografie odlišit se od témat a námětů první republiky a
čerpat z námětů tuzemských autorů se tedy v podobě hned několika filmů podařila naplnit.
Pro kinematografii třetí republiky je také příznačný nástup nové generace tvůrců. Své první
filmy v tomto období natočili Bořivoj Zeman, Karel Steklý či Jiří Krejčík. Krátké období třetí
republiky dalo prostor pro vznik i několika zajímavým filmům, které zaslouží pozornost buď
pro své téma, nebo pro své zpracování. Ojedinělým snímkem je například film Martina Friče
13. revír, jelikož se jedná o tuzemský pokus o žánr film-noir. Poválečná kinematografie se
také musela vyrovnat s tématem venkova, které svou roli sice sehrálo zejména v následujících
letech v rámci propagandy kolektivizace, ale i během třetí republiky se objevují názory, jak
toto téma ve filmu zachytit. Nad touto problematikou se v lednu 1946 zamýšlel publicista Jan
Wenig, podle kterého si musí nová česká výroba promyslet, jak obraz venkova „začlenit do
celkového filmového zrcadlení dnešního českého života.“151
Tato kapitola měla sloužit k tomu, abychom si udělali obrázek o tom, jaká byla
tematická filmů skladba třetí republiky a z jakých námětů čerpala. Značnou část poválečné
kinematografie tvořily náměty s okupační tematikou a panovala i všeobecná shoda nad tím, že
tyto filmu jsou potřebné. Současně s tímto faktem však zde byla poptávka i po jiných
tématech. Po celé období třetí republiky se například hledala kvalitní filmová veselohra, která
měla zachycovat tehdejší společenskou situaci, v podstatě angažovaně promlouvat
150
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k tehdejšímu publiku a nebýt pouze zábavnou oddechovou záležitostí. Další významný okruh
tvoří náměty s historickou tématikou, z kterých vyčnívá první tuzemský barevný film Jan
Roháč z Dubé, jenž je svým tématem i zpracováním předehrou k následující éře historických
filmů. Pro dobu, jež po roce 1948 následovala, byl typický pro žánr budovatelských filmů.
Během období třetí republiky však ještě takové filmy nevznikaly, ačkoli byly snímky o
mladých lidech budující společnost jedním z okruhů tematických plánů.
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7. Film a kulturní politika
Tato kapitola bude jakýmsi závěrečným bilancováním vztahu filmu a kulturní politiky
v období let 1945-1948. Zajímá mě, jakou roli měl film v rámci kulturní politiky poválečného
Československa sehrát, jestli splňoval její požadavky a naopak, jak se kulturní politika
uplatňovala v rámci filmu či jaký k tomu byl prostor. Důležitý požadavek kulturní politiky,
který vyplýval i z Košického vládního programu splnil již na začátku – byl znárodněn. Po
válce totiž panoval názor, že kultura má sloužit lidu a znárodnění se také stalo středobodem
všech pozdějších úvah o filmu. Snad kdokoli, kdo se v rámci zkoumaného období vyjadřoval
k filmové problematice, zmínil vždy význam jeho etatizace. Zřetelné je to zvláště u vyjádření
čelních představitelů kinematografie, jelikož v každém bilančním projevu Vítězslava Nezvala
či Václava Kopeckého, hrála problematika znárodnění vždy podstatnou roli. Znárodnění totiž
fungovalo i jako symbol, symbol zbavení moci „ziskuchtivých podnikatelů“, kteří se
zdiskreditovali za okupace spoluprací s Němci, a předání filmu do rukou lidu. Navíc tím, že
bylo znárodnění filmu provedeno tak brzy, mohl sloužit jako symbol ještě výraznější a také
jako příklad pozdějšímu znárodňování, jež nastalo v říjnu 1945.
Vzápětí jsou nasnadě i další otázky. Do jaké míry ovlivňovala Komunistická strana
Československa dění ve filmu a filmovou tvorbu? A došlo v tomto období ke zpolitizování
filmu? Jelikož filmový průmysl spadal od května 1945 pod ministerstvo informací řízené
komunistou Václavem Kopeckým, tak se odpověď zdá být jednoduchá. Komunistická strana
ovšem během prvních poválečných let ještě neměla úplný mocenský monopol a nemohla si
dovolit všechno. Tehdejší nastavení kultury, která měla být národní, socialistická a lidová, a
nad kterým panovala mezi všemi stranami Národní fronty shoda, jí zatím vyhovovalo. Již
samotným zestátněním měli komunisté totiž připravenou půdu pro změny, jež ve filmu a
obecně ve směřování naší kultury, nastaly po únoru 1948. Bylo by však problematické tvrdit,
že film již v období třetí republiky sloužil propagandě komunistické strany. Zcela jistě však
v tomto období naplňoval třetirepublikové ideály akcentující historii, reflexi válečných a
protektorátních let, budování v duchu národní revoluce a lidovosti atd., nebo se o to alespoň
snažil.
Jaký vliv na film měl sám Kopecký? Kopeckého ministerstvo informací nemělo na
starost pouze film, v Kopeckého zájmu tak muselo být více kulturních a mediálních odvětví,
navíc mnoho jeho času také zabíralo to, že patřil k čelním představitelům strany. Jeho vliv na
věci filmové vidím hlavně v rámci personální politiky, jelikož osobně jmenoval pracovníky
na všechny důležité pozice. O zasahování Kopeckého do personálního složení jednotlivých
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složek filmového oboru dokládají například i slova Jiřího Mařánka, o tom, že Kopecký velmi
iniciativně zasahoval do výběru členů Filmového uměleckého sboru i Filmového technického
sboru, a že je o dění ve filmu dokonale informován.152
K otázce politizace filmu a k obavě, jestli se ve filmu nebude prosazovat jen určitá
jednostranná produkce, se v lednu 1946 vyslovil jeden z hlavních představitelů zestátněné
kinematografie a také jeden z připravovatelů znárodnění, Elmar Klos. Ten se k této
problematice vyjádřil slovy: „Samozřejmě, film bude politický, to jest, nikdy už se nevrátí do
té zbabělé bezbarvosti, která strkala hlavu do písku před otázkami dne, ale bude politický ve
smyslu celonárodním, ne úzce stranickém, bude se obírati problémy, které se budou týkati
všech obyvatel tohoto státu, ne jen příslušníků té které partaje.“153
Klos tak svými slovy znovu proklamoval onu odlišnost nyní v podstatě již
angažovaného poválečného filmu od dob minulých, což byl jev pro toto období naprosto
typický. Film měl totiž hrát v osvobozeném Československu významnější roli a mít vyšší
společenskou i uměleckou hodnotu. Svědčí o tom i slova zplnomocněnce pro správu státních
kin Emila Sirotka ještě z května 1945, jenž pravil, že „filmy, které budou nyní promítány
v českých kinech, nejsou jen pramenem zábavy pro zdejší lidi, ale i visitkou českého
filmového umění, české kultury a naší kulturněpolitické vyspělosti.“154 Často se setkáváme
v prvních letech poválečného filmu s tím, že scénáře, které byly napsány již za okupace,
musely být po válce upraveny k potřebám tehdejšího společenského ovzduší. Takový případ
potkal například scénář k filmu Průlom Karla Steklého.155
Kulturní politika do filmu pronikala převážně skrz filmovou dramaturgii, jelikož si
podle Petra Szczepanika s sebou dramaturgie vždy nesla těsný vztah mezi politikou a tvorbou,
lze ji tak chápat jako „základní princip uplatňování kulturní politiky ve filmové praxi.“156
V důsledku snahy o umělecký růst naší filmové tvorby se podle Ivana Klimeše začala
v průběhu 30. let dramaturgie etablovat jako standartní filmové profese. V rámci znárodněné
kinematografie pak její váha ještě stoupla. Klimeš také správně připomíná, že snaha odlišit
poválečnou kinematografii od té starší, společně také s potřebou začlenit novou filmovou
tvorbu do reality poválečného světa, byla zřejmá, ovšem bylo potřeba teprve najít cesty, jak to
učinit.157
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Když se podíváme, kdo byli lidé, kteří dramaturgické orgány řídili či se podíleli na
vzniku tematických plánů poválečné filmové tvorby, zjistíme, že šlo převážně již o relativně
zkušené dramaturgy, scenáristy či filmové publicisty narozené okolo přelomu století. Vedoucí
Státní filmové dramaturgie a později i Filmového uměleckého sboru, prozaik Jiří Mařánek, se
do svých funkcí dostal patrně díky známosti s Vítězslavem Nezvalem, se kterým ve 20. letech
redigoval časopis Tam-Tam.158 Vedoucí Ústřední dramaturgie Karel Smrž se okolo filmu
pohyboval již během první republiky, kdy ve 30. letech například vykonával funkci tajemníka
Filmového studia. Od roku 1946 působil taktéž jako jeden z prvních pedagogů na FAMU, kde
mohl své zkušenosti s dramaturgií předávat studentům.159 Ministerstvo informací se tedy
snažilo do pozic dramaturgů jmenovat prověřené a schopné osoby, převážně z řad filmových
publicistů a spisovatelů.
Film hrál roli také z hlediska kulturních styků s ostatními státy, kromě Sovětského
svazu, jenž zde své filmy natáčel a jehož tvorba byla dávána za příklad té naší, byly
navazovány kontakty také se státy západními. V Československu se v poválečných letech
konal například francouzský či anglický filmový festival. V Londýně se také třeba v roce
1947 pořádal Týden československého filmu, kam bylo, krom mnoha krátkých filmů, posláno
osm celovečerních hraných snímků opatřených anglickými titulky. Výjimku představoval
pouze film Jan Roháč z Dubé (v Anglii uváděn pod názvem Warriors of Faith), který byl
opatřen anglicky dabovaným úvodem i závěrečným doslovem, což dokládá, že byl tomuto
filmu přikládán mezi ostatními tuzemskými snímky větší význam.160 Z promítaných filmů
však Angličany nejvíce zaujal válečný snímek Františka Čápa Muži bez křídel, naopak Jan
Roháč z Dubé byl podle anglické novinářky Dillys Powell těžko srozumitelný, jelikož téma
tohoto filmu bylo pro anglické diváky příliš vzdálené.161
Roli filmu v kulturní politice poválečného Československa měly zvýraznit jeho
úspěchy, kterých však během let 1945-1948 mnoho nebylo. Když však nějaký nastal, byl
dlouho a výrazně vyzdvihován. Komunisté zkrátka dokázali velmi dobře uchopit debatu o
směřování československého filmu a vůbec i celého státu. O této schopnosti komunistické
strany píše ve své knize i Christiane Brenner, která připomíná, že komunisté dokázali během
poválečného období být ze všech stran Národní fronty nejrazantnější v prosazování svých
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idejí a v dobových jednáních dosahovat své vlastní interpretace. Často také dokázala zařídit,
aby jejich oponentům nebyl dán ani prostor pro vyjádření svých názorů.162
Film v období třetí republiky odpovídal nastavení tehdejší doby, jejímu společenskému
prostředí i lidově demokratické éře, která do jisté míry anticipovala dobu nadcházející a něco
si brala i z dob předchozích. Ono prostředí určovala především komunistická strana, která
navíc hrála hlavní roli i v rámci kinematografie. Ta si byla významem filmu jako
celospolečenského fenoménu, a jeho popularitou u občanů, dobře vědoma. K jeho využití
v rámci své cesty k převzetí moci jí však byly kladeny překážky v podobě problémů, které
kinematografii po celé období let 1945-48 provázely. Za mnohé z těchto problému si mohlo
vedení filmu samo, ať už se jednalo o pomalou centralizaci, roztříštěnost jednotlivých orgánů,
časté organizační změny, spory o moc v důsledku nevyjasněných pravomocí atd.
Brát film v poválečném období ale pouze jako přípravné období pro poúnorovou éru by
nebylo správné. Podle mého názoru nám totiž může téma filmu v tomto období říct mnoho i o
době třetí republiky jako takové. Jak jsem totiž psal již na začátku práce, film je často
obrazem doby a právě období třetí republiky je podle mého názoru dobrým příkladem, jak
spolu tyto elementy v mnoha případech korespondují. Samotná kulturní politika, jež je
důležitým bodem této práce, jak již bylo řečeno, byla řízena již od roku 1945 alespoň
z institucionálního hlediska komunistickou stranou, ale měla v daném období svá
nezpochybnitelná specifika a byla formována v rámci třetirepublikového ovzduší popsaného
výše v této práci.
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8. Závěr
Na tomto místě bych chtěl spíše zhodnotit, jak se mi podařilo splnit cíle, jež jsem si stanovil
v úvodu práce, jelikož funkci shrnutí mých závěrů plnila z velké části již předchozí kapitola,
kde jsem popsal vztah a funkce kulturní politiky a filmu nebo také, jak spolu tyto dvě složky
během třetirepublikového období komunikovaly a korespondovaly. Dospěl jsem k závěru, že i
když, jak zde bylo již mnohokrát poznamenáno, alespoň po institucionální stránce ovládali
kulturní politiku i film komunisté, tak způsob tohoto vedení byl v mnoha ohledech odlišný od
toho poúnorového. Tím v podstatě odpovídám na jednu z dalších vytyčených otázek v úvodu,
tedy na to, že třetí republika a její kulturní politika měla svá specifika.
Důvody této skutečnosti vidím hlavně v celospolečenském nastavení lidově
demokratické éry, v rámci kterého mohla komunistická strana i bez úplného mocenského
monopolu přebírat z dnešní perspektivy otěže moci a používat kulturu a kulturní politiku ve
svůj prospěch, ovšem často jiným způsobem než tomu bylo po únoru 1948. Jako důležitý fakt
vidím také to, že po osvobození 1945, panoval v Československu nad základními otázkami
celospolečenský konsenzus. Mluvím například o pozitivním vztahu k Sovětskému svazu,
který byl spojený s oživením myšlenky slovanské sounáležitosti, otázkách sociální
problematiky nebo o snaze neopakovat chyby první republiky. Právě komunistická strana
dokázala tento celospolečenský proud využít, a stát se tak hybatelem třetirepublikového dění.
Z hlediska svého dalšího cíle, popsání a interpretace vývoje kinematografie v daném
období jsem dospěl k závěru, že i když byla po celou dobu sledovaného období snaha po co
nejefektivnějším vedení našeho filmu, tak vlivem mnoha okolností se toto hledání nesetkalo
s kýženým úspěchem. Poválečná kinematografie se chtěla, stejně tak jako v podstatě celé
Československo, oprostit od pozůstatků první republiky. V rámci filmu mělo tento předěl
představovat jeho znárodnění, ovšem jak jsem v této práci popsal, tak v mnoha ohledech byla
poválečná kinematografie nucena navazovat na protektorátní i prvorepublikovou éru,
nejzřetelnější je tento fakt v rámci jejího produkčního systému. V rámci bakalářské práce
jsem si také ověřil svůj předpoklad, že právě prostřednictvím filmu lze o kulturní politice a
vůbec o celém sledovaném období zjistit zajímavé a hodnotné skutečnosti. Podle významné
filmové historičky Michele Lagnyové totiž film můžeme „považovat za svědka způsobů
myšlení a cítění nějaké společnosti.“163
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