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ANOTACE 

Hlavním tématem i cílem bakalářské práce bylo nastínit, zda československé 

hrané filmy, které vznikly v 60. letech a na počátku normalizace putovaly do tzv. 

trezoru, skutečně odráží politickou situaci v tehdejším komunistickém režimu (a to 

nejen svým postojem, ale i postojem dobových médií k jednotlivým nepohodlným 

filmům) a mohly tak fungovat jako režimem nevyžádaný komentář doby. Práce se v 

teoretické části věnuje souhrnu politického i mediálního vývoje, přibližuje pak zejména 

cenzuru a vývoj československého hraného filmu od nástupu komunistického režimu 

do doby normalizace. V analytické části jsou pak jednotlivé vybrané trezorové filmy 

(Den sedmý, osmá noc, Kladivo na čarodějnice, Skřivánci na niti, Smuteční slavnost, 

Všichni dobří rodáci, Ucho a Žert) podrobeny rozboru obsahové i obrazové složky - v 

analýze jsou taktéž popsány konkrétní motivy, které mohly odkazovat na dobovou 

situaci. Další metodou využitou v bakalářské práci je popis perzekuce snímků a jejich 

režisérů či scénáristů, i nástin přístupu dobových médií k jednotlivým dílům ve 

vymezeném období. Tímto šetřením pak práce dochází k závěru, že vybrané 

trezorové filmy skutečně vychází z dobové situace a naráží i na konkrétní dění v 

komunistickém režimu. To vyústilo nejen v perzekuci snímků i jejich tvůrců, ale 

vesměs se odrazilo i v přístupu tisku k jednotlivým filmům a po zákazu snímků tak již 

o žádném z filmů periodika nepsala. Dobová média se tak při referování o 

nepohodlných filmech mnohdy skutečně stala prodlouženou rukou režimu. 

 

ANNOTATION 

The main focus and aim of this bachelors thesis was to determine, whether 

Czechoslovak prohibited films, which were made during the 1960’s era and 

suppressed during the era of normalization, truly reflect the political situation of the 

communist regime (not only in their contents, but also in the approach the media of 

the time took towards the unwanted films) and whether those filmworks could serve 

as an unwanted commentary of the time. The theoretical part of this thesis therefore 

determines the context of the politics and media of the time, puts an emphasis on the 

censorship practice and the evolution of czech film history during the communist era. 

The analytical section concerns itself with the chosen prohibited films (Den sedmý, 

osmá noc (The Seventh Day, the Eight Night), Kladivo na čarodějnice (The Witch 



 
 

 

Hunt), Skřivánci na niti (Larks on a String), Smuteční slavnost (Funeral Ceremonies), 

Všichni dobří rodáci (All My Compatriots), Ucho (The Ear) and Žert (The Joke)). The 

cinematography and the contents of these films are analysed, as well as the 

references to the communist era. The particular way of suppression of the films and 

the filmmakers is also established. This thesis comes to a conclusion that the chosen 

forbidden films truly reflect the situation of the time and even some particular events, 

which induced the prohibition of the films and the filmmakers and even reflected in the 

way most media refered about the filmworks - after their prohibiton, the press did not 

refer about any of the filmworks at all. 
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ÚVOD 

 

Československá filmová tvorba 60. let, a zejména pak trezorový film, který jsem 

si zvolila jako hlavní téma mé bakalářské práce, je fenoménem, který se zrodil v době 

60. let a byl (nejen) v době normalizace perzekvován komunistickým režimem. 

Trezorové snímky jsem si za středobod svého zkoumání vybrala nejen díky svému 

vztahu k československé kinematografii 60. let, ale i kvůli faktu, že o vztahu 

trezorových snímků a dobového tisku se vyskytuje jen minimum zmínek. 

Má práce vychází z předpokladu, že média obecně - film nevyjímaje - vznikají 

v určitém společenském a politickém kontextu, z nichž mohou vycházet a mohou se 

tak stát kupříkladu kritiky, komentátory situace, nebo svou konformitou naopak odrážet 

snahy systému. V rámci této práce se tak pokusím dokázat, zda tento můj předpoklad 

platí i pro tzv. trezorové snímky. 

Jednou z hlavních tezí mé práce je pak předpoklad, že se československé 

zakázané filmy skutečně obrací k dobovým událostem 50. nebo 60. let a jsou tak 

odrazem opozičního postoje vůči režimu, který mohl posloužit jako (režimu 

nepohodlný) komentář politické situace. Předpokládám, že právě od tohoto 

nevítaného aspektu snímků, se odvíjela samotná perzekuce děl a dále také, že se 

odmítavý postoj režimu k jednotlivým filmům promítl i do dobových médií, která se o 

dílech vyjádřila patrně kriticky a po době jejich zákazu o snímcích média pomlčela. 

Aby bylo možné vysledovat správnost těchto tezí a prokázat, zda byl trezorový 

film skutečně odrazem dobových politických událostí, a zda se snímky vztahují ke 

skutečnosti, rozdělím svou bakalářskou práci na dvě části. V teoretické části nejprve 

definuji historický kontext. Znalost politické a společenské situace a dobových událostí 

je totiž klíčová pro pochopení tendencí dobového filmu - tyto mohou napomoci 

pochopit pohnutky, které tvůrce vedly k natočení díla a porozumět zpracování či 

samotnému sdělení snímků.1 

                                                 
1 THOMPSON, Kristin a David BORDWELL. Dějiny filmu: přehled světové kinematografie. Praha: 
AMU, 2007. ISBN 978-80-7331-091-2. s. 11-18. 
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 Dobové události přiblížím i pro účely pochopení reakcí dobového tisku na filmy 

a konečně zpracuji i samotný kontext filmový. Ve všech těchto částech se pak 

zaměřím na cenzuru, či omezení, která stíhala jak kinematografii, tak média. 

Ve druhé – analytické – části práce se pak pokusím tyto poznatky aplikovat; a 

to zejména při rozboru obrazu a obsahu sedmi vybraných trezorových snímků. Mírně 

se však odchýlím od původního schématu nastíněného v předběžné tezi mé 

bakalářské práce; původně jsem mínila mezi výběr trezorových snímků začlenit film 

Čest a sláva, avšak toto dílo nahradím filmem Žert režiséra Jaromila Jireše, který se, 

oproti historickému filmu Čest a sláva, odehrává přímo během 50. i 60. let. Kvůli 

tomuto aspektu (a kvůli tomu, že součástí výběru je také další historický film - Kladivo 

na čarodějnice) jsem  - v rozporu s mou původní tezí - vyhodnotila film Žert jako 

vhodnější materiál pro účely mé práce, než jakým by patrně byl historický snímek Čest 

a sláva. Budu se proto věnovat rozboru obrazu a obsahu filmů Den sedmý, osmá noc, 

Kladivo na čarodějnice, Skřivánci na niti, Smuteční slavnost, Ucho, Všichni dobří 

rodáci a Žert. 

V předběžné tezi této práce jsem pak mínila začlenit zmínky o řadě dalších 

trezorových děl - jejich dílčí zpracování by však vystačilo na samostatné téma další 

diplomové práce, a proto jsem se z důvodu rozsahu textu rozhodla zmínek o těchto 

dílech zdržet a některými z nich pouze ilustrovat kapitolu, v níž přiblížím filmový 

kontext. 

V analytické části se pak budu soustředit již pouze na uvedené vybrané 

trezorové filmy. U každého z děl se, mimo jiné, míním soustředit na motivy, které 

odrážely nespokojenost s komunistickým režimem a mohly tak vyvolat perzekuci díla. 

Dále se zaměřím na nastínění postihů, které tyto filmy zasáhly a v neposlední řadě se 

v analytické části budu věnovat právě vyjádřením dobových médií k vybraným 

trezorovým filmům. Pokusím se tak nastínit, zda byly ohlasy tehdejších médií kladné, 

či, zda byl vybraný tisk, (jak předpokládám), jakousi prodlouženou rukou 

komunistického režimu. 
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1. TEORETICKÁ ČÁST 

 

 

1.1. NASTÍNĚNÍ POLITICKÉ SITUACE 60. LET 20. STOL. V 

ČESKOSLOVENSKU 

 

Politická situace je jedním z faktorů, které formovaly kritické tendence v 

československém filmu 60. let.2 K analýze vybraných trezorových snímků je proto 

zásadní alespoň zevrubně nastínit kontext, v němž se nacházela politická scéna v 

Československu od nástupu komunistického režimu k moci a především přiblížit 

období Pražského jara v 60. letech a utužení režimu v letech sedmdesátých, během 

období normalizace a konsolidace. 

Vývoj Československa ve druhé polovině 20. století předznamenal už takzvaný 

Košický vládní program, ve kterém nově ustavená vláda (mimo jiné) vyjádřila 

soudržnost se Sovětským svazem.3 4 V reakci na nacistický teror, kterému bylo 

Československo vystaveno během druhé světové války, ustupovaly pravicové strany 

a u moci tehdy posilovala populární Komunistická strana Československa. KSČ 

zvítězila ve volbách v roce 1946 a její členové už od roku 1945 postupně expandovali 

na strategické pozice i do nevládních úřadů - KSČ měla v poválečném období milion 

členů, z nichž mnozí zastávali funkce v bezpečnostních složkách5 či v médiích, a už v 

roce 1945 ovládli nově zřízené vlivné ministerstvo informací.6  

KSČ se plně a otevřeně chopila moci v republice po únorovém převratu v roce 

1948. Strana získala po vzoru Sovětského svazu výsadní postavení ve státě a 

nastolila tak totalitní režim. Systém založila KSČ na kontrole dění ve státě pomocí 

                                                 
2 HAMES, Peter. Československá nová vlna. Praha: Levné knihy, 2008. ISBN 978-80-7309-580-2. s. 
35. 
3 KALOUS, Jan a Pavel ZEMAN, ed. 1945: konec války a obnova Československa. Praha: Ústav pro 
studium totalitních režimů, 2018. ISBN 978-80-88292-08-1. s. 158-164. 
4 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 
2010. ISBN 978-80-7367-698-8. s. 115. 
5 TOTEV, Jonko, 1999-2019. Únor 1948. In: Totalita.cz. [online]. [cit. 23. 1. 2019] Dostupné z:.  

http://www.totalita.cz/1948/1948_01.php 
6 KLIMEŠ, Ivan a Jan WIENDL, ed. Kultura a totalita. V Praze: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 
2013. ISBN 978-80-7308-488-2. s. 194, 201. 

http://www.totalita.cz/1948/1948_01.php
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médií - tam si získala převahu skrze personální obsazení redakcí a za pomoci 

cenzurních praktik (viz kapitola 1.2).7 Po událostech února 1948 komunisté za pomoci 

tzv. Akčních výborů napříč společností prováděli personální čistky. Ty, kteří 

nesouhlasili s režimem či ideologií, nahradili ve vedoucích pozicích vyznavači 

komunismu. Podle střihu SSSR a na základě komunistické ideologie stát zabavil 

živnostníkům a vlastníkům půdy majetek a strana do roku 1953 zosnovala až 200 tisíc 

zkonstruovaných politických procesů s odpůrci režimu, během nichž bylo popraveno 

přibližně 250 lidí. Čistkám neunikli ani sami straníci, kteří „upadli v nemilost“.8 V 

politickém procesu v roce 1952 tak na základě zinscenovaného obvinění režim 

odsoudil a popravil Rudolfa Slánského - dosavadního generálního tajemníka ÚV KSČ 

a dalších jedenáct význačných funkcionářů, kteří se podíleli na řízení státu.9 

Přelomem se stala až v roce 1953 smrt J. V. Stalina, záhy i Klementa Gottwalda 

a XX. sjezd Komunistické strany Sovětského svazu v roce 1956, na němž Nikita 

Chruščov odhalil kult Stalinovy osobnosti a zločiny, jichž se J. V. Stalin dopustil.10 To 

u mnohých zastánců režimu způsobilo prozření.11 Systém za vlády prezidenta 

Antonína Novotného nicméně tyto otřesy a snahy o uvolnění ustál a komunisté naopak 

svou moc dále upevnili - k tomuto období se také patrně odkazuje trezorový film Ucho 

(viz Analytická část - snímek Ucho). V roce 1960 vydal režim novou ústavu a 

prohlášení, že socialismus byl v Československu úspěšně dobudován - komunisté 

odpůrce režimu umlčeli, nebo zastrašili. Od roku 1960 pak Československá republika 

přijala název Československá socialistická republika.12 

Režim však i nadále sužovaly ekonomické problémy, které byly důsledkem 

centrálně plánovaného hospodářství. Spolu se snahami o hospodářskou reformu se 

tak v polovině 60. let začala o reformu snažit i sama společnost. Ačkoli ještě stále 

probíhaly politické procesy, kupříkladu s nepohodlnými sedláky, kteří navzdory nátlaku 

                                                 
7 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 

2010. ISBN 978-80-7367-698-8. s. 131-172. 
8 Tamtéž, s. 132. 
9 HAMES, Peter. Československá nová vlna. Praha: Levné knihy, 2008. ISBN 978-80-7309-580-2. s. 
37. 
10 VLČEK, Tomáš, 1999-2019. 50. léta - budování totalitního státu. In: Totalita.cz [online]. [cit. 23. 1. 
2019] Dostupné z: http://www.totalita.cz/50/50.php 
11 VLČEK, Tomáš, 1999-2019. Pražské jaro 1968. In: Totalita.cz [online]. [cit. 23. 1. 2019] Dostupné 

z: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/jaro68.php  
12 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 
2010. ISBN 978-80-7367-698-8. s. 132-136. 

http://www.totalita.cz/50/50.php
http://www.totalita.cz/vysvetlivky/jaro68.php
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nevstoupili do JZD, došlo k rehabilitaci některých politických vězňů - především z řad 

komunistů a fenoménem tohoto období se stal i nebývalý kulturní rozmach.13 Ve druhé 

polovině desetiletí tak vznikla řada významných literárních, divadelních a zejména 

kinematografických děl. V souvislosti s filmařskou tvorbou se hovoří o fenoménu tzv. 

nové vlny v československé kinematografii (viz kapitola 1.3).14  

V závěru desetiletí se tvůrci napříč uměleckými disciplínami dostávali do 

otevřeného konfliktu s komunistickou ideologií. Tato atmosféra vrcholila IV. sjezdem 

svazu spisovatelů v roce 1967, kde zejména Ludvík Vaculík, Pavel Kohout či Milan 

Kundera vystoupili s kritickými projevy.15 16 Sjezd se stal jakousi předehrou ke 

skutečně otevřené kritice režimu a tzv. období Pražského jara. V centru KSČ se 

formovala část jejích členů, kteří kromě hospodářského přerodu připouštěli i 

demokratizaci společnosti a v roce 1968 vláda zrušila mediální cenzuru (viz 1.2 

kapitola).17  

Zejména během roku 1968 tak vznikala díla a mj. kinematografické snímky, 

které nastavovaly zrcadlo mocenským praktikám KSČ. Ty pak zpravidla v období 

normalizace skončily v tzv. trezoru (viz 1.3 kapitola).18  

Započínající demokratické směřování Československa ale představovalo 

hrozbu pro tehdejší Sovětský svaz a v noci z 20. na 21. srpna roku 1968 na území 

republiky vnikla vojska pěti zemí Varšavské smlouvy v čele s jednotkami armády 

Sovětského svazu.19 Ta narazila na odpor společnosti, nicméně zástupci vlády byli 

nuceni k podpisu tzv. moskevských protokolů, které - až na Františka Kriegla - také 

                                                 
13CHMEL DENČEVOVÁ, Ivana, 11. 12. 2017.  I ve „zlatých šedesátých“ byly politické procesy. V 

jednom z nich odsoudili i Pavla Tigrida. In: Český rozhlas. Plus [online].  [cit. 3. 2. 2019]  Dostupné z: 
https://plus.rozhlas.cz/i-ve-zlatych-sedesatych-byly-politicke-procesy-v-jednom-z-nich-odsoudili-i-
pavla-6504720 
14 ŽALMAN, Jan. Umlčený film. Praha: KMa, 2008. ISBN 978-80-7309-573-4. s. 6-9. 
15 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 

2010. ISBN 978-80-7367-698-8. s. 179. 
16 ŽALMAN, Jan. Umlčený film. Praha: KMa, 2008. ISBN 978-80-7309-573-4. s. 15. 
17 TŮMA, Oldřich a Markéta DEVÁTÁ, ed. 1968: Pražské jaro 1968: občanská společnost, média, 
přenos politických a kulturních procesů. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2011. ISBN 978-80-
7285-119-5. s. 125-130. 
18 ŽALMAN, Jan. Umlčený film. Praha: KMa, 2008. ISBN 978-80-7309-573-4. s. 16. 
19 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 
2010. ISBN 978-80-7367-698-8. s. 189. 

https://plus.rozhlas.cz/i-ve-zlatych-sedesatych-byly-politicke-procesy-v-jednom-z-nich-odsoudili-i-pavla-6504720
https://plus.rozhlas.cz/i-ve-zlatych-sedesatych-byly-politicke-procesy-v-jednom-z-nich-odsoudili-i-pavla-6504720
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podepsali a v září 1968 schválili zákon o dočasném pobytu sovětských vojsk na území 

Československa.20  

SSSR přítomností vojsk postupně docílilo zastavení reformního procesu a 

demokratizace v ČSSR. O období krátce po srpnové okupaci až do roku 1989 se tak 

hovoří o tzv. období normalizace a konsolidace,21 které označuje „obnovení starého 

pořádku“ v socialistickém Československu, neboli proces restaurace mocenských 

praktik po okupaci sovětskými vojsky a postupné znovunavrácení a upevnění moci do 

rukou KSČ a opětovné nastolení totality.22 Tento neostalinský režim se vyznačoval 

zastrašováním a perzekucí politických i názorových odpůrců, manipulací faktů, 

útlakem i úpadkem morálky. Strana v lednu 1970 prodělala tzv. očistu. Opustila ji jedna 

třetina jejích členů - 150 tisíc jich ze strany odešlo samo, zatímco ostatní strana 

vyloučila nebo vyškrtla.23 24 Z Československa pak po roce 1968 emigrovalo až 150 

tisíc občanů.25 

Tento odliv vzdělaného obyvatelstva i samotná očista státní správy se silně 

dotkly také umění, médií i filmařského průmyslu (viz níže). Nepohodlná nebo dokonce 

kritická díla, která do té doby vznikla, byla z nejrůznějších důvodů zakázána. 

Konkrétně nevyhovující kinematografická díla pak putovala do tzv. trezoru (viz kapitola 

1.3) a zejména vlivem nově nastoupivšího ústředního dramaturga Ludvíka Tomana 

byl znovu utužen centrální dohled nad filmovou tvorbou. Ve Filmovém studiu 

Barrandov byly rozpuštěny staré tvůrčí skupiny, propuštěni nepohodlní dramaturgové, 

scénáristé a režiséři a ustanoveny nové dramaturgické skupiny.26 Nejen ve filmovém 

průmyslu pak už nadále vznikala jen díla oficiálně schválená. Kupříkladu opozičně 

                                                 
20VLČEK, Tomáš, 1999-2019. Pražské jaro 1968. In: Totalita.cz [online]. [cit. 21. 2. 2019] Dostupné z: 

http://www.totalita.cz/vysvetlivky/jaro68.php  
21 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 
2010. ISBN 978-80-7367-698-8. s. 202-246. 
22 PETRÁŠ, Jiří a Libor SVOBODA, ed. Jaro '68 a nástup normalizace: Československo v letech 
1968-1971. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017. ISBN 978-80-87912-99-7. s. 282-287. 
23 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 
2010. ISBN 978-80-7367-698-8. s. 204. 
24VLČEK, Tomáš, 1999-2019. Komunistická strana Československa (KSČ), Odhad velikosti členské 

základny. In: Totalita.cz [online]. [cit. 21. 2. 2019] Dostupné z: 
http://www.totalita.cz/vysvetlivky/s_ksc_clen_01.php 
25 VORÁČ, Jiří. Český film v exilu: kapitoly z dějin po roce 1968. Brno: Host, 2004. ISBN 80-7294-

139-9. s. 9. 
26  BERNARD, Jan. Evald Schorm a jeho filmy: Odvahu pro všední den. Praha: Primus, 1994. ISBN 
80-85625-27-X. s. 131-132. 

http://www.totalita.cz/vysvetlivky/jaro68.php
http://www.totalita.cz/vysvetlivky/s_ksc_clen_01.php
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smýšlející spisovatelé a scénáristé mohli svá díla sepisovat a vydávat jedině v utajení 

pod cizím jménem, a konkrétně literatura také vycházela v takzvaném samizdatu nebo 

v exilu.27 

 

1.2. NASTÍNĚNÍ MEDIÁLNÍHO KONTEXTU 60. LET SE ZAMĚŘENÍM NA 

CENZURNÍ PRAXI 

 

Aby bylo možné plně pochopit podstatu trezorových snímků a uchopit filmovou 

cenzuru (viz kapitola 1.3), je vhodné nejprve nastínit vývoj systému mediální cenzury 

od nástupu komunistického režimu k moci, který je s kontrolou filmové tvorby 

provázán. Cenzurní praktiky a dopady, které měla kontrola na zástupce médií, jsou 

nicméně natolik rozsáhlé, že by jejich detailní popis vystačil k sepsání samostatné 

práce na toto téma. Pro účely pochopení trezorových snímků si tedy vývoj mediální 

cenzury v Československu a zejména stav médií v 60. letech (z důvodu omezeného 

rozsahu práce) dovolím přiblížit poněkud stručněji a rámcově. Šířeji se pak budu 

věnovat samotné filmové cenzuře 60. let v kapitole 1.3. 

 Košický vládní program předznamenal skrze politický vývoj současně i budoucí 

stav československých médií. Ačkoli jim zaručil svobodu slova i poválečnou očistu 

novinářského stavu, svobodu si média udržela jen po krátkou dobu.28 

V roce 1945 bylo založeno nové ministerstvo informací. Do jeho vedení se 

postavil Václav Kopecký - bývalý redaktor Rudého práva - listu, který informoval o 

ideových a programových stanoviscích KSČ.29 30 Oficiálně panovala v 

Československu svoboda médií, nicméně ministerstvo usměrňovalo jejich agendu, a 

nadto média regulovalo tím, že jednotlivé listy registrovalo a udělovalo jim povolení k 

vydávání tisku.31  

                                                 
27 PETRÁŠ, Jiří a Libor SVOBODA, ed. Jaro '68 a nástup normalizace: Československo v letech 

1968-1971. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017. ISBN 978-80-87912-99-7. s. 25-34. 
28 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 
2010. ISBN 978-80-7367-698-8. s. 115, 125-126. 
29 KLIMEŠ, Ivan a Jan WIENDL, ed. Kultura a totalita. V Praze: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 
2013. ISBN 978-80-7308-488-2. s. 194, 201. 
30 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 

2010. ISBN 978-80-7367-698-8.s. 125-126. 
31 Tamtéž, s. 115-117, 125-126. 
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Kontrolu nad médii si KSČ získávala nejen skrze postupné zavádění 

cenzurních praktik, ale mnohdy i za pomoci samotných novinářů, z nichž někteří 

sympatizovali s komunistickou ideologií, a především postupným personálním 

obsazením vedoucích pozic v médiích. Již v roce 1947 vznikl Ústřední svaz 

československých novinářů a jeho frakce Svaz českých novinářů a Zväz slovenských 

novinárov, do nichž museli povinně vstoupit (nebo se ucházet o členství) všichni ti, 

kdo chtěli vykonávat novinářské povolání.32 33 

 Propagandistický tlak, který KSČ vyvíjela, vyvrcholil mocenským převratem 

komunistů v roce 1948 - začal fungovat systém kontroly médií, který tiskoviny, rozhlas, 

televizi i filmovou nebo divadelní tvorbu cenzuře kontinuálně a systematicky 

podroboval (kromě krátké pauzy mezi lety 1968 a 1969) až do roku 1989.34 35 

KSČ si po převratu vynutila stranickost a angažovanost novinářů. Personální 

politika se stala jedním z nejvýznamnějších nástrojů strany - již v únoru 1948 

znemožňovaly tzv. akční výbory činnost některým „nepohodlným“ pracovníkům 

sdělovacích prostředků. Po mocenském převratu byli nespolupracující novináři 

vyloučeni ze svazu, čímž jim byla znemožněna další činnost. Novináři pod existenčním 

tlakem tak museli navyknout autocenzuře.36 

Obsah médií byl téměř předem určen a strana izolovala občany od opozičně 

laděných informací. Stranické zpravodajství obstarávalo Rudé právo a novinky ze 

zahraničí zajišťovala ČTK, která byla podrobena personální čistce, byla zlikvidována 

síť jejích zahraničních zpravodajů a začala být závislá na zpravodajství sovětské 

TASS.37  

Komunisté v roce 1948 zestátnili rozhlas i vydavatelství tisku - ten nadto mohly 

produkovat pouze politické strany a společenské organizace, které dostaly povolení 

                                                 
32 KONČELÍK, Jakub, 2008. Zákon 101/1947 (novináři). In: Dějiny médií. [online]. [cit. 20. 2. 2019] 

Dostupné z: https://www.koncelik.eu/zakon-101-1947/ 
33 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 

2010. ISBN 978-80-7367-698-8. s. 116-117. 
34 Tamtéž, s. 131-262. 
35VLČEK, Tomáš, 1999-2019. Domácí sdělovací prostředky. In: Totalita.cz [online]. [cit. 21. 2. 2019] 
Dostupné z: http://www.totalita.cz/sp/sp_d.php 
36 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 

2010. ISBN 978-80-7367-698-8. s. 167-172. 
37 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 
2010. ISBN 978-80-7367-698-8. s. 143-144, 172. 

http://www.totalita.cz/sp/sp_d.php
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ministerstva informací. Během roku 1948 tak bylo zastaveno vydávání více než pěti 

set tiskovin.38 

Sdělovací prostředky se zodpovídaly Kulturnímu a propagačnímu oddělení ÚV 

KSČ a Rozhlasovému a tiskovému odboru ÚV KSČ nebo i samotné StB. 39Jejich 

fungování dále upravil například tiskový zákon o vydávání časopisů a Svazu 

československých novinářů z roku 1950 a zásadně je ovlivnil zejména vznik tzv. 

Hlavní správy tiskového dohledu. Úřad byl založen v roce 1953 jako původně tajný 

cenzurní orgán (když byla v roce 1966 cenzura legalizována, HSTD zanikla - na jejím 

místě však byla zřízena tzv. Ústřední publikační správa).40 41 42 

Tajný úřad HSTD spadal pod ministerstvo vnitra a pracovalo pro něj až několik 

set cenzorů, kteří měli „ochraňovat státní tajemství a obecný zájem“. Kontrolovali za 

tímto účelem nejen veškerý obsah médií, ale i výstavy, divadelní, filmovou, či 

nakladatelskou produkci, nebo plakáty a pohlednice. Podléhala jim, mimo jiné, činnost 

vzdělávacích zařízení, obsah přednášek, či nabídka knihoven.43 44 

 O veškeré této činnosti podávali cenzoři tzv. Denní zprávy Ministerstvu vnitra 

a mnohdy konzultovali cenzurní zásahy se zástupci ÚV KSČ.45 Delikty, na něž 

upozorňovali, byla kupříkladu chybná interpretace vedoucí úlohy KSČ ve státě i v 

umění.46 

Ještě před samotnou cenzurou byly KSČ schvalovány dramaturgické plány 

rozhlasu, televize, ale i divadel a filmové tvorby (o specificích filmové cenzury hovoří 

                                                 
38 Tamtéž, s. 125, 145. 
39 Tamtéž, s. 138-139. 
40 CYSAŘOVÁ, Jarmila, 1999-2019. Cenzura. Hlavní správa tiskového dohledu. In: totalita.cz [online]. 

[cit. 21. 2. 2019] Dostupné z: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/cenzura_01.php 
41 SKUPA, Lukáš. Vadí - nevadí: česká filmová cenzura v 60. letech. Praha: NFA, [2016]. ISBN 978-
80-7004-172-7. s. 129. 
42 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 
2010. ISBN 978-80-7367-698-8. s. 139-141. 
43 CYSAŘOVÁ, Jarmila, 1999-2019. Cenzura. Hlavní správa tiskového dohledu - cenzurní zásahy.  

In: totalita.cz [online]. [cit. 21. 2. 2019] Dostupné z: 
http://www.totalita.cz/vysvetlivky/cenzura_01_01.php 
44 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 

2010. ISBN 978-80-7367-698-8. s. 139-141. 
45 CYSAŘOVÁ, Jarmila, 1999-2019. Cenzura. Hlavní správa tiskového dohledu. In: totalita.cz [online]. 

[cit. 21. 2. 2019] Dostupné z: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/cenzura_01.php 
46 CYSAŘOVÁ, Jarmila, 1999-2019. Cenzura. Hlavní správa tiskového dohledu - cenzurní zásahy.  
In: totalita.cz [online]. [cit. 21. 2. 2019] Dostupné z: 
http://www.totalita.cz/vysvetlivky/cenzura_01_01.php 
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kapitola 1.3). V případě živého vysílání a přímých přenosů měl cenzor v blízkosti 

režiséra kontrolovat, zda se skutečně vysílá schválený text.47 48 

V roce 1966 pak byl vydán a v roce 1967 také vyšel v platnost tiskový zákon o 

periodickém tisku, který stanovil detailní pravidla vydávání tisku a přiznal a definoval 

a mírně reguloval pravomoci cenzury.49 50 Kontroloři nově ustavené Ústřední 

publikační správy, která nahradila tajnou HSTD, mohli zasáhnout jen v ustanovených 

případech - množství cenzurních zákroků tak zásadně kleslo.51 

Ačkoli se v souvislosti s obdobím 60. let hovoří o určitém celospolečenském 

uvolnění, které zasáhlo především tehdejší oblast kultury a kinematografie, i v tomto 

období umírněnější cenzury byly oficiálně zakázány některé publikace, či určité 

klíčové snímky nové vlny a například právě rozkvět českého filmu probíhal spíše 

navzdory než díky režimu (viz kapitola 1.3).52 

Počátek tzv. Pražského jara a určitý obrodný proces zaznamenalo 

Československo, až když byl Antonín Novotný ve funkci tajemníka ÚV KSČ nahrazen 

Alexandrem Dubčekem 5. ledna 1968. Ten mj. patrně z taktických důvodů vyslovil 

podporu svobodě slova a v březnu téhož roku tak už lze hovořit o počátku 

demokratizace v médiích.53 Kontrolu nad sdělovacími prostředky mělo provádět 

ministerstvo kultury následnou cenzurou - tu však od února 1968 žurnalisté 

nerespektovali.54 55 

Zásadní změny pak předznamenal odchod Antonína Novotného z funkce 

prezidenta v březnu 1968 a jeho nahrazení Ludvíkem Svobodou. V dubnu 1968 byl 

                                                 
47 Tamtéž. 
48  KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 
2010. ISBN 978-80-7367-698-8. s. 139-140. 
49 CYSAŘOVÁ, Jarmila, 1999-2019. Cenzura. Ústřední publikační správa. In: totalita.cz [online]. [cit. 

21. 2. 2019] Dostupné z:  http://www.totalita.cz/vysvetlivky/cenzura_02.php 
50 SKUPA, Lukáš. Vadí - nevadí: česká filmová cenzura v 60. letech. Praha: NFA, [2016]. ISBN 978-

80-7004-172-7. s. 129. 
51 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 
2010. ISBN 978-80-7367-698-8. s. 178. 
52 NOVOTNÝ, David Jan. Úvahy o mýtu. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2557-7. s. 124-
135. 
53  KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 
2010. ISBN 978-80-7367-698-8. s. 181-182. 
54 CYSAŘOVÁ, Jarmila, 1999-2019. Cenzura. Ústřední publikační správa.  In: totalita.cz [online]. [cit. 

12. 1. 2019] Dostupné z:  http://www.totalita.cz/vysvetlivky/cenzura_02.php 
55 PETRÁŠ, Jiří a Libor SVOBODA, ed. Jaro '68 a nástup normalizace: Československo v letech 
1968-1971. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017. ISBN 978-80-87912-99-7.s. 125-130 
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přijat tzv. Akční program, který uzákonil rozsáhlé reformy. V červnu 1968 byla zrušena 

Ústřední publikační správa a samotná cenzura od konce června nebyla povolená - 

ustalo i tzv. kádrování. KSČ sice pozbyla absolutní kontroly médií, ale setrvala ve 

vedoucí pozici v celém státě.56 57 

Sdělovací prostředky se postupně liberalizovaly; vývoj (nejen) v 

československých médiích a především zrušení cenzury vyvolal obavy v Sovětském 

svazu a stal se také jedním z důvodů okupace republiky - jak již bylo zmíněno, hranice 

republiky překročila vojska 20.-21. srpna 1968. Okupanti se také snažili o obsazení 

všech médií - v boji o rozhlas padli ti, kteří bránili budovu a vysílání. Dne 21. srpna 

přišel rozhlas o svá pracoviště, nicméně do 27. srpna vysílal nelegálně v 

improvizovaných studiích. Ilegálně vycházel i tisk - podle možností vycházelo i vícero 

vydání jednoho titulu za den.58  

Okupanti kontrolovali budovy klíčových médií a jejich velení současně spustilo 

propagandistické zpravodajství. Podepsáním Moskevského protokolu se představitelé 

československé vlády zavázali získat média znovu pod kontrolu a obnovit cenzuru.59 

Dne 30. srpna 1968 byl ustaven Úřad pro tisk a informace, který měl znovu zavést 

cenzuru a v září téhož roku dala vláda vzniknout Vládnímu výboru pro tisk a informace, 

který dále média monitoroval.60 

Cenzuru novináři nerespektovali, a režim proto zavedl efektivnější formu 

kontroly. Cenzoři již nepůsobili přímo v redakcích, ale pracovníci médií byli za kritický 

postoj perzekvováni a proběhla další vlna personálních čistek.61 Cenzura byla plně 

obnovena zákonem z roku 1968, který znamenal konec období svobody tisku. Bylo 

zastaveno publikování některých novin, nicméně na podzim 1968 cenzoři dohlíželi na 

zpravodajství striktněji než na uměleckou tvorbu - do roku 1969 tak ještě vycházela 

                                                 
56 CYSAŘOVÁ, Jarmila, 1999-2019. Cenzura. Ústřední publikační správa.  In: totalita.cz [online].  [cit. 

12. 1. 2019] Dostupné z:  http://www.totalita.cz/vysvetlivky/cenzura_02.php 
57  PETRÁŠ, Jiří a Libor SVOBODA, ed. Jaro '68 a nástup normalizace: Československo v letech 
1968-1971. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017. ISBN 978-80-87912-99-7.s. 125-130 
58KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 
2010. ISBN 978-80-7367-698-8. s. 188-191. 
59 CYSAŘOVÁ, Jarmila, 1999-2019. Cenzura. Moc a média během normalizace.  In: totalita.cz 
[online].  [cit. 12. 1. 2019] Dostupné z: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/cenzura_03.php 
60 CYSAŘOVÁ, Jarmila, 1999-2019. Cenzura. Moc a média během normalizace.  In: totalita.cz 

[online].  [cit. 12. 1. 2019] Dostupné z: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/cenzura_04.php 
61 CYSAŘOVÁ, Jarmila, 1999-2019. Cenzura. Moc a média během normalizace.  In: totalita.cz 
[online].  [cit. 10. 1. 2019] Dostupné z: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/cenzura_03.php 

http://www.totalita.cz/vysvetlivky/cenzura_04.php
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mnohdy nepohodlná dokumentární a filmová tvorba (viz kapitola 1.3). Ta byla nicméně 

následně zakázána a podchycena (viz kapitola 1.3).62 

Ústavní zákon z roku 1968 o československé federaci uzákonil dvě cenzurní 

instituce, které byly sjednoceny pod tzv. Federální výbor pro tisk a informace (FVTI). 

Na území Slovenska i nadále působil Slovenský úrad pre tlač a informácie a na území 

Čech a Moravy Český úřad pro tisk a informace, který se přerodil z bývalého ÚTI. Ten 

zastavil vydávání desítek titulů a spolu se SÚTI monitoroval média a prováděl 

následnou - a při významných událostech i předběžnou - cenzuru. Za ideologická 

pochybení byli sankcionováni jak samotní redaktoři, tak i šéfredaktoři a vydavatelé - 

postižitelná mohla být kupříkladu nejen tzv. politická provokace, ale už jen nevhodné 

umístění článku na stránce, či opomenutí kritiky západních zemí.63 

Zejména po lednových demonstracích 1969 a v létě téhož roku v médiích 

probíhaly personální čistky.64 (Peter Hames uvádí, že z Československé televize bylo 

propuštěno až 90% dosavadních zaměstnanců.)65 

Cílem režimu bylo zcela odstranit protisocialistické a pravicové tendence.66 

Vývoj v médiích v sedmdesátých a osmdesátých letech tak režim pevně kontroloval. 

Novináři poplatní režimu byli oceňováni, a ti pracovníci sdělovacích prostředků, kteří 

se ve své tvorbě chtěli vyhnout konformitě s režimem (a nebyli již během čistek 

propuštěni), museli volit náměty, které nebyly tzv. „škodlivé“, nebo sami opustit svou 

profesi. To se týkalo i filmové tvorby, která zaznamenala pokles v produkci (viz kapitola 

1.3). Značnou část obsahu médií tak tvořila propaganda režimu.67 68  

Začátek normalizace přinesl pro média zásadní zlom. Vedlejším výsledkem 

snahy o potlačení svobody slova po roce 1968, se stal nárůst neoficiálního 

                                                 
62 HAMES, Peter. Československá nová vlna. Praha: Levné knihy, 2008. ISBN 978-80-7309-580-2. s. 

14. 
63 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 

2010. ISBN 978-80-7367-698-8. s. 192-198. 
64 CYSAŘOVÁ, Jarmila, 1999-2019. Cenzura. Moc a média během normalizace.  In: totalita.cz 
[online]. [cit. 12. 1. 2019] Dostupné z: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/cenzura_03.php 
65 HAMES, Peter. Československá nová vlna. Praha: Levné knihy, 2008. ISBN 978-80-7309-580-2. s. 
16. 
66  BERNARD, Jan. Evald Schorm a jeho filmy: Odvahu pro všední den. Praha: Primus, 1994. ISBN 
80-85625-27-X. s. 118. 
67 CYSAŘOVÁ, Jarmila, 1999-2019. Cenzura. Moc a média během normalizace.  In: totalita.cz 

[online].  [cit. 12. 1. 2019] Dostupné z: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/cenzura_03.php 
68 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 
2010. ISBN 978-80-7367-698-8. s. 243-245. 
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zpravodajství. Totalita a útlak zapříčinily vznik náhradních informačních zdrojů už po 

únorovém převratu, nicméně nyní došlo k jejich obnově.69 

Už po roce 1948 se opozičně laděné zprávy šířily tzv. „šeptandou“, nelegálně 

je vydával exilový tisk, nebo je vysílaly zahraniční stanice. Nejvlivnějším exilovým 

médiem v Československu po únorovém převratu byl jednoznačně rozhlas - konkrétně 

stanice Hlas Ameriky, ale především Rádio Svobodná Evropa. KSČ na jejich vysílání 

reagovala snahou o rušení příjmu zahraničních stanic na území Československa. 

Nejznámějšími tituly pak bylo kupříkladu Svědectví Pavla Tigrida nebo list Skutečnost, 

který vedl šéfredaktor Karol Belák.70 Nelegální samizdatová periodika však začala 

hojněji vycházet až především právě v době normalizace.71  

                                                 
69 Tamtéž, s. 218-234, 246. 
70 Tamtéž, s.165. 
71 Tamtéž, s.164-167, 219. 
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1.3. NASTÍNĚNÍ KONTEXTU FILMOVÉ TVORBY A CENZURY V 

ČESKÉM FILMU 60. LET 

 

 Šedesátá léta 20. století byla pro československou kinematografii jedním z 

nejplodnějších období. Filmaři se zásadně odklonili od schematického socialistického 

realismu a prosadila se až novátorská díla. Zejména díky tvůrcům tzv. „nové vlny“ (viz 

níže), jakými byli kupříkladu Miloš Forman, Věra Chytilová, Evald Schorm, Vojtěch 

Jasný a mnozí další, lze filmovou tvorbu šedesátých let označit za vrcholné období 

československé kinematografie.72 

Ačkoli ty nejskloňovanější snímky 60. let (kupříkladu Všichni dobří rodáci 

režiséra Vojtěcha Jasného, Skřivánci na niti Jiřího Menzela, či Ucho Karla Kachyni) 

charakterizoval právě rozchod s požadavky strany na filmovou tvorbu, značně jej 

ovlivňoval a do určité míry formoval cenzurní systém. Československý film tak ani v 

období svého největšího rozkvětu nebyl svobodný.73 

 

1.3.1. SYSTÉM FILMOVÉ CENZURY V ČESKOSLOVENSKU DO 

ROKU 1948 

 

Jak již bylo předestřeno, po mocenském převratu v roce 1948 zavedl 

komunistický režim cenzuru nad všemi veřejně sdělovacími prostředky - jednalo se 

tedy nejen o mediální, ale i o filmovou cenzuru. Ta svazovala české země už v 

minulých státních zřízeních - poprvé u nás byla zavedena v roce 1912. Tehdy na 

filmovou tvorbu dohlížel zemský cenzurní sbor, jehož členové hodnotili, zda jsou 

snímky vhodné a mohou tedy být promítány.74 

Obdobný kontrolní orgán zajišťoval cenzuru filmu i po pádu monarchie - v době 

první republiky.75 Teprve vznikající filmový průmysl Československé republiky tehdy 

začal podléhat kontrole takzvaného cenzurního poradního sboru, který například u 

                                                 
72 HAMES, Peter. Československá nová vlna. Praha: Levné knihy, 2008. ISBN 978-80-7309-580-2. s. 

13-22. 
73 ŽALMAN, Jan. Umlčený film. Praha: KMa, 2008. ISBN 978-80-7309-573-4. s.10-11. 
74 LACHMAN, Tomáš, Filmová cenzura v ČSR 1919–1939. In: Iluminace 18, 2006, č. 3 (63), s. 195. 
75 KLIMEŠ, Ivan a Jan WIENDL, ed. Kultura a totalita. V Praze: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 
2013. ISBN 978-80-7308-488-2. s. 158-166. 
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jednotlivých snímků stanovoval minimální věk diváků, jimž mohl být film zpřístupněn.76 

Cenzuru kinematografie pak mimo jiné zaměstnávaly národnostní otázky, které 

pramenily z uvádění zahraničních snímků a požadavky na jazykovou úpravu titulků k 

filmům. Československých filmových děl po roce 1918 nebylo mnoho - trh byl po 

založení samostatné republiky přehlcen konkurenčními zahraničními snímky77 a 

zejména po vzniku zvukového filmu diváci výrazně pociťovali absenci česky, či 

slovensky mluvených snímků.78 Rozvoji kinematografie v Československu bránil 

nedostatek natáčecích studií - výrobě filmů tak v roce 1933 znatelně napomohlo 

založení Filmového studia Barrandov (FSB). Mimo jiné, díky FSB byla 30. léta plodná 

v oblasti nové filmové tvorby.79 

Za doby druhé republiky a zejména za nadvlády Třetí říše však došlo k utužení 

poměrů. Kultura byla podřízena politice a jako taková měla vychovávat a vyučovat. K 

dalšímu zpřísnění cenzurních praktik a restrikcí pak došlo zejména po nástupu 

Reinharda Heydricha na post říšského protektora v roce 1941, kdy byla zakázána řada 

snímků80 a kupříkladu filmovou výrobu směly provozovat již jen společnosti 

Nationalfilm a Lucernafilm.81 82  

Filmový průmysl nezískal volnost ani po pádu Třetí říše v roce 1945 - moc státu 

nad ním se naopak ještě utužila. Po konci druhé světové války bylo založeno 

zmiňované ministerstvo informací v čele s Václavem Kopeckým a jeho filmový odbor.83 

S jeho pomocí byl v Československu 11. srpna 1945 vydán dekret O opatřeních ve 

filmu, kterým došlo k zestátnění československého filmového průmyslu.84  

                                                 
76 LACHMAN, Tomáš, Filmová cenzura v ČSR 1919–1939. In: Iluminace 18, 2006, č. 3 (63), s. 195. 
77 HAMES, Peter. Československá nová vlna. Praha: Levné knihy, 2008. ISBN 978-80-7309-580-2. s. 
24. 
78 KLIMEŠ, Ivan a Jan WIENDL, ed. Kultura a totalita. V Praze: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 
2013. ISBN 978-80-7308-488-2. s.141-172. 
79  HAMES, Peter. Československá nová vlna. Praha: Levné knihy, 2008. ISBN 978-80-7309-580-2. 

s. 24. 
80 KLIMEŠ, Ivan a Jan WIENDL, ed. Kultura a totalita. V Praze: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 

2013. ISBN 978-80-7308-488-2. s. 180-250. 
81 Tamtéž, s. 187. 
82 SZCZEPANIK, Petr. Továrna Barrandov: svět filmařů a politická moc 1945-1970. Praha: Národní 
filmový archiv, [2016]. ISBN 978-80-7004-177-2. s. 47. 
83 KLIMEŠ, Ivan a Jan WIENDL, ed. Kultura a totalita. V Praze: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 

2013. ISBN 978-80-7308-488-2. s. 193-201. 
84 50/1945 Sb. Název, Dekret presidenta republiky o opatřeních v oblasti filmu. Částka, 24 (28. 8. 
1945). Účinnost, od 28. 8. 1945. 
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 Filmové podnikatele nahradili dosazení vládní zmocněnci a filmový průmysl 

začal podléhat vlivu KSČ.85 Československou kinematografickou tvorbu měl od 18. 

května 1946 dozorovat prozatímní cenzurní sbor, který povoloval premiérové 

promítání veřejnosti každého snímku a jehož členy byli funkcionáři z řad ministerstva 

informací a ministerstva vnitra.86 Ten spolu s ministerstvem informací dohlížel na 

dovážené snímky (v roce 1947 se MI a jeho komunistické vedení nejvíce zaobíralo 

diváckou neúspěšností a nedostatkem sovětských filmů a pokusilo se na její úkor 

alespoň omezit dovoz filmů z USA).87   

Roku 1946 se pak udál další významný mezník v československé 

kinematografii - od akademického roku 1946/1947 začala fungovat FAMU, neboli 

Filmová fakulta Akademie múzických umění v Praze, která vychovala některé z 

největších tvůrců nové vlny i jejich předchůdce.88 (Mezi první absolventy pak patřil 

kupříkladu Vojtěch Jasný, Karel Kachyňa a kameraman Jaroslav Kučera.)89  

 

 

1.3.2. ČESKOSLOVENSKÝ FILM PO ÚNOROVÉM PŘEVRATU 1948 

A V 50. LETECH 

 

Politický převrat v únoru 1948 znamenal pro československou kinematografii 

postupné převzetí moci nejen nad státním aparátem, ale i postupné utužování dohledu 

nad filmem. Mezi lety 1948-1949 režim budoval kontrolní aparát a směrnice, podle 

nichž měla kultura následovat příkladu SSSR.90 Vedení KSČ zavedlo cenzuru; film - 

považovaný za „nejmasovější umění“ - měl začít sloužit propagandě socialistické 

ideologie a vyhovovat kritériím tzv. socialistického realismu. Ten měl vycházet z 

                                                 
85 SZCZEPANIK, Petr. Továrna Barrandov: svět filmařů a politická moc 1945-1970. Praha: Národní 

filmový archiv, [2016]. ISBN 978-80-7004-177-2. s. 38, 195. 
86 KLIMEŠ, Ivan a Jan WIENDL, ed. Kultura a totalita. V Praze: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 
2013. ISBN 978-80-7308-488-2. s. 200-201. 
87 FEIGELSON, Kristian a Petr KOPAL, ed. Film a dějiny: Politická kamera - film a stalinismus. Praha: 
Casablanca, 2012. ISBN 978-80-87292-15-0. s. 351. 
88 AMU, 2019. Vše o AMU. Historie školy [online]. AMU. [cit. 16.3.2019] Dostupné z: 
https://www.amu.cz/cs/vse-o-amu/historie-uspechy-a-oceneni/ 
89 HAMES, Peter. Československá nová vlna. Praha: Levné knihy, 2008. ISBN 978-80-7309-580-2. s. 

46. 
90 FEIGELSON, Kristian a Petr KOPAL, ed. Film a dějiny: Politická kamera - film a stalinismus. Praha: 
Casablanca, 2012. ISBN 978-80-87292-15-0. s. 481. 

https://www.amu.cz/cs/vse-o-amu/historie-uspechy-a-oceneni/
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reality, která byla upravena k obrazu tezí marxismu-leninismu. Určoval pravidla a 

poučky, které stanovovaly ideovost snímků, určovaly jejich škodlivost či naopak 

„pokrokovost“ a ve své podstatě předepisovaly jediná možná témata i filmařské 

postupy a vyznění, jichž bylo možné se ve filmové tvorbě držet.91  

Zmíněný rámec a pravidla se pokusím přiblížit v následujících řádcích. Podle 

kánonu socialistického realismu se děj filmové i literární tvorby odehrával v jedné jasně 

dané linii. Typické hrdiny tohoto směru často představují mladí, slibní dělníci a dělnice 

- vždy kladné postavy, které čelí řadě obtíží a překážek, jež v závěru snímku vyřeší. 

Kromě nich ve filmech figurovaly postavy moudrých straníků a záporné postavy 

naopak často pocházely z řad tehdy nenáviděných vrstev - byli jimi intelektuálové nebo 

představitelé buržoazie.92 

Zápletky i samotné vyznění filmů socialistického realismu byly pak vesměs 

banální. Hrdinové se postaví překážkám a intrikám představitelů zla proti socialistické 

společnosti. Problémy vyřeší zpravidla díky své usilovné práci a dobré radě 

představitele komunistické strany a představitel zla se nadto polepší. Hrdinové a 

postavy často působí strojeným dojmem, jejich štěstí je až přehráváno a 

charakterizuje je obřadnost, křečovitost a až nepřirozená radost z oproštění se od své 

osobnosti a začlenění se do kolektivu. Filmy, tak měly diváky zejména vychovávat a 

předat jim obraz socialismu jako jediného uspokojivého a v podstatě dokonalého 

zřízení.93  

Filmaři pak měli převzít roli filmového proletáře a socialismus postavit do 

popředí zájmu. 94 

Do kinematografie se podle Jana Žalmana promítly obavy vládnoucí garnitury 

z vlivu umění na veřejnost - zejména se to týkalo filmové tvorby - ale i strach umělců 

z politiků.95 Filmaři se často vyhýbali současným látkám a uchylovali se k tématům z 

českých dějin. Podle Kamila Činátla měl na vzestupu výpravných snímků podíl i důraz 

KSČ na témata, která připomínala doby národního vzepětí - ta měla zakrýt či 

                                                 
91 ŽALMAN, Jan. Umlčený film. Praha: KMa, 2008. ISBN 978-80-7309-573-4. s. 86-89. 
92 FEIGELSON, Kristian a Petr KOPAL, ed. Film a dějiny: Politická kamera - film a stalinismus. Praha: 

Casablanca, 2012. ISBN 978-80-87292-15-0. s. 17-28, 382-395. 
93 Tamtéž s. 17-28, 382-395. 
94 SZCZEPANIK, Petr. Továrna Barrandov: svět filmařů a politická moc 1945-1970. Praha: Národní 

filmový archiv, [2016]. ISBN 978-80-7004-177-2. s. 19. 
95 ŽALMAN, Jan. Umlčený film. Praha: KMa, 2008. ISBN 978-80-7309-573-4.s. 89. 
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legitimovat praktiky současného režimu. K minulosti se tak navrací například Otakar 

Vávra v Husitské revoluční trilogii (Jan Hus (1954), Jan Žižka (1955) a Proti všem 

(1956)), nebo Martin Frič ve zfilmovaném Jiráskově románu Psohlavci (1955).96 

V období politických čistek 50. let a rozmachu cenzury v tuzemsku je tak hraný 

film charakterizován úpadkem a ideovostí na úkor kvality - kupříkladu budoucí 

představitelé nové vlny Vojtěch Jasný a Karel Kachyňa - v té době zastánci 

komunismu - natočili několik naivně zinscenovaných ideologických dokumentů - jako 

Není stále zamračeno či Neobyčejná léta.97 Ačkoli se na začátku padesátých let 

objevily i některé komediální snímky (kupříkladu dvojdílný film Martina Friče Císařův 

pekař - Pekařův císař, či snímek Dovolená s Andělem Bořivoje Zemana), kde 

propaganda ustoupila, šlo o ústupek veřejnému rozhořčení, které nastalo zejména po 

zavedení měnové reformy.98  

Výjimku tvoří jen několik odvážnějších děl druhé poloviny 50. let - ty však byly 

záhy zakázány na festivalu v Banské Bystrici (viz níže). Veskrze tak lze označit filmy 

padesátých let za poslušné režimu a ovládané komunistickou stranou.99 

 

 

1.3.2.1. SYSTÉM FILMOVÉ CENZURY V ČESKOSLOVENSKU 

PO ROCE 1948 

 

Na sklonku 50. let byla dokončena hierarchie plánování a schvalování filmové 

výroby, ale i stavba cenzurních orgánů. Centrální způsob řízení zestátněného filmu se 

(kvůli pronikání členů KSČ na vedoucí místa filmového průmyslu) prosazoval již po 

osvobození od nacistického teroru v květnu 1945, cenzurní orgány se pak začaly 

formovat bezprostředně po únorovém převratu v roce 1948 a po celé trvání 

                                                 
96 FEIGELSON, Kristian a Petr KOPAL, ed. Film a dějiny: Politická kamera - film a stalinismus. Praha: 

Casablanca, 2012. ISBN 978-80-87292-15-0. s. 304. 
97 FEIGELSON, Kristian a Petr KOPAL, ed. Film a dějiny: Politická kamera - film a stalinismus. Praha: 
Casablanca, 2012. ISBN 978-80-87292-15-0. s. 421-438. 
98 ŽALMAN, Jan. Umlčený film. Praha: KMa, 2008. ISBN 978-80-7309-573-4. s. 245. 
99 Tamtéž, s. 109. 
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komunistického režimu v Československu se jejich fungování zásadně nezměnilo.100 

101  

Záhy po únorovém převratu akční výbory prováděly personální čistky ve 

filmových institucích a KSČ zrušila Syndikát československých filmových umělců a 

techniků, kde dosud filmaři navazovali pracovní styky i spolupráci, a upevnila tak 

závislost filmařů na státě. Kontrolní aparát sestával jednak z kontrolních institucí, na 

jejichž vrcholu stál nejvyšší orgán - ÚV KSČ, ale i z jim podřízených nižších uskupení 

a spoléhal i na jednotlivce umístěné do jejich čela - kupříkladu na filmových tvůrčích 

skupinách FSB a jejich dramaturgů či šéfů.102 103  

Systém filmového dohledu, v jehož vedení se mnohdy ocitaly osoby, jimž 

scházelo odborné či kulturní povědomí, měl kontrolovat zejména to, aby byla díla 

didaktická, obsahovala politické a ideové sdělení, či se držela zásad socialistického 

realismu.104 

Zamítavý posudek filmů vypracovaný stranickými orgány se tak podle Milana 

Haina často odvolával na nedospělost tvůrců (a to jak uměleckou, tak politickou), 

nedostačující ideovost filmu, pomýlení se v uchopení socialistického realismu, či přímo 

filmaře očerňoval z nedostatku pravých životních zkušeností.105 

Orgánů, které obstarávaly cenzuru filmové tvorby, bylo tedy hned několik.  

Cenzurní proces jednak probíhal formou dílčích zásahů do filmů, mnohdy byl ale 

skrytý a restrikce vycházely ze složitého vyjednávání mezi jednotivými kontrolními a 

výrobními úřady.106  

                                                 
100 SZCZEPANIK, Petr. Továrna Barrandov: svět filmařů a politická moc 1945-1970. Praha: Národní 
filmový archiv, [2016]. ISBN 978-80-7004-177-2. s. 21-36, 64-75. 
101 FEIGELSON, Kristian a Petr KOPAL, ed. Film a dějiny: Politická kamera - film a stalinismus. 

Praha: Casablanca, 2012. ISBN 978-80-87292-15-0. s 481. 
102 SZCZEPANIK, Petr. Továrna Barrandov: svět filmařů a politická moc 1945-1970. Praha: Národní 

filmový archiv, [2016]. ISBN 978-80-7004-177-2. s. 20-35, 40, 75. 
103 HAIN, Milan. V mezích přípustnosti: cenzura ve filmu a televizi. Olomouc: Univerzita Palackého v 
Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4024-8. s. 9. 
104 Tamtéž, s. 71. 
105 HAIN, Milan. V mezích přípustnosti: cenzura ve filmu a televizi. Olomouc: Univerzita Palackého v 

Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4024-8. s. 71. 
106 SKUPA, Lukáš. Vadí - nevadí: česká filmová cenzura v 60. letech. Praha: NFA, [2016]. ISBN 978-
80-7004-172-7. s. 24-25. 
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Všechny tyto instituce ale byly podřízeny a zodpovídaly se nejvyššímu orgánu 

státní kontroly – ÚV KSČ a zejména jeho Ideologickému oddělení.107 Jeho hlavní 

výkonný sbor - Ideologická komise ÚV KSČ měla oficiálně působit jako poradní sbor, 

nicméně se přesto věnovala nejen kontrole obsahu šířenému prostřednictvím médií a 

filmu. Členové komise z řad ÚV KSČ a státních institucí pak nepřímo cenzurovali 

veškeré oblasti veřejného života a řídili i HSTD.108 109 

Cenzura byla dále prováděna na základě směrnic, jež vydávala zejména 

Ideologická komise ÚV KSČ, která usměrňovala obsah a obraz veškerých filmů. Dále 

pak do filmové tvorby přímo zasahovali pracovníci HSTD, kteří současně prováděli i 

tzv. předběžnou cenzuru.110 

Hlavní správa tiskového dohledu a její cenzoři – tzv. plnomocníci - mezi lety 

1953 a 1966 dohlíželi jak na obsah tisku, rozhlasu i televize, ale i kultury a umění, a 

tedy i na filmovou tvorbu.111 Plnomocníci měli jak v médiích, tak ve filmu zamezit 

uveřejnění tajných informací a dohlíželi na všechny fáze výroby filmu.112 

Bez souhlasu plnomocníka nebylo možné začít pracovat na výrobě filmu, nebo 

ho promítat veřejnosti. Od roku 1955 tak HSTD začala uplatňovat dohled i nad všemi 

scénáři.113 Plnomocník pak film provázel od samého počátku - kontrolou musel projít 

literární a technický scénář, všechny verze rozpracovaného filmu i jeho konečná 

podoba - prověřoval se tak i veškerý obrazový a zvukový materiál. O filmech pak 

plnomocníci podávali hlášení ministerstvu vnitra a schválené filmy pak povolovali do 

distribuce.114 

                                                 
107 SZCZEPANIK, Petr. Továrna Barrandov: svět filmařů a politická moc 1945-1970. Praha: Národní 
filmový archiv, [2016]. ISBN 978-80-7004-177-2. s. 34-35, 271. 
108  KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: 

Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-698-8. 
109 CYSAŘOVÁ, Jarmila, 1999-2019. Cenzura. Ústřední publikační správa.  In: totalita.cz [online].  

[cit. 23. 1. 2019] Dostupné z:  http://www.totalita.cz/vysvetlivky/cenzura_02.php 
110 SKUPA, Lukáš. Vadí - nevadí: česká filmová cenzura v 60. letech. Praha: NFA, [2016]. ISBN 978-
80-7004-172-7. s. 38-41. 
111  SKUPA, Lukáš. Vadí - nevadí: česká filmová cenzura v 60. letech. Praha: NFA, [2016]. ISBN 978-
80-7004-172-7. s. 63-68. 
112CYSAŘOVÁ, Jarmila, 1999-2019. Cenzura. Hlavní správa tiskového dohledu. In: totalita.cz [online]. 
[cit. 23. 1. 2019] Dostupné z: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/cenzura_01.php 
113 SZCZEPANIK, Petr. Továrna Barrandov: svět filmařů a politická moc 1945-1970. Praha: Národní 

filmový archiv, [2016]. ISBN 978-80-7004-177-2. s. 271. 
114 SKUPA, Lukáš. Vadí - nevadí: česká filmová cenzura v 60. letech. Praha: NFA, [2016]. ISBN 978-
80-7004-172-7. s. 63-75. 

http://www.totalita.cz/vysvetlivky/cenzura_01.php
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Mimoto - obdobně jako u pracovníků v mediální sféře - filmaři kvůli možným 

postihům svá díla cenzurovali sami již ve fázi výroby a stejně jako ve zpravodajství, 

tak i ve filmové tvorbě fungovala autocenzura.115 

Filmovou tvorbu usměrňovalo i množství institucí, které obstarávaly jejich 

výrobu a distribuci. Podobu kinematografie tak ovlivňoval i Československý státní film 

- zejména jeho Odbor pro tvorbu a distribuci, který měl posuzovat filmové scénáře 

ještě před kontrolou HSTD.116  

Zvláštní postavení pak měla Ústřední správa Československého státního filmu 

a její generální ředitel. Na jeho pozici v roce 1948 stanul Oldřich Macháček. 

Neefektivita a neúspěch centralizované výroby filmů ale vedl po smrti Stalina k 

rozmělnění mocenského aparátu. Macháček byl tak v roce 1954 odvolán a ČSF byl 

přejmenován na Československý film. Na pozici jeho generálního ředitele se pak mezi 

lety 1954 a 1969 vystřídal Jiří Marek (ten se zasloužil o vznik tvůrčích skupin a určité 

uvolnění v produkčních týmech i zjednodušení schvalovacího procesu filmů zrušením 

Filmové rady),117 Alois Poledňák, který nastoupil v roce 1959 po festivalu v Banské 

Bystrici (viz níže) a Jiří Purš dosazený do vedení Československého filmu v době 

normalizace - 23. září 1969.118  

Hlava tohoto orgánu měla rozhodovat ve věcech výroby filmů - ředitel pak 

především kontroloval rozpis celovečerních filmů a měl určit jejich rozpočet. Ředitel 

také - spolu s ostatními cenzurními orgány - rozhodoval o tom, jaký typ filmů by měl 

být  - vzhledem k požadavkům vlády - v daném období natáčen a zda jsou dané 

snímky vhodné k distribuci, či k výrobě.119 

Další institucí, skrze niž stát oficiálně praktikoval dohled nad tuzemskou 

kinematografií, bylo Filmové studio Barrandov (FSB). To mělo na natáčení v 

Československu monopol (vznikla tu agitační díla, ale i nejkvalitnější snímky nové vlny 

                                                 
115 SKUPA, Lukáš. Vadí - nevadí: česká filmová cenzura v 60. letech. Praha: NFA, [2016]. ISBN 978-

80-7004-172-7. s. 30-37. 
116 HAIN, Milan. V mezích přípustnosti: cenzura ve filmu a televizi. Olomouc: Univerzita Palackého v 
Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4024-8. s. 9. 
117 SZCZEPANIK, Petr. Továrna Barrandov: svět filmařů a politická moc 1945-1970. Praha: Národní 
filmový archiv, [2016]. ISBN 978-80-7004-177-2. s. 40, 77, 90-91. 
118 ŽALMAN, Jan. Umlčený film. Praha: KMa, 2008. ISBN 978-80-7309-573-4. s.10, 266. 
119 SKUPA, Lukáš. Vadí - nevadí: česká filmová cenzura v 60. letech. Praha: NFA, [2016]. ISBN 978-
80-7004-172-7. s. 44-47. 
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60. let), a její ředitel měl tak poměrně rozsáhlé pravomoci. Vydával souhlas k výrobě 

snímků i souhlas s předlohou jednotlivých filmů, s jejich náklady i scénářem.120  

Funkci ředitele Filmového studia Barrandov zastávali zejména Eduard Hofman 

a Vlastimil Harnach. V roce 1970 se pak na postu ředitele vystřídali oddaní komunisté 

Jaroslav Šťastný a Miloslav Fábera,121 který v čele studií působil až do roku 1977.122 

Význačnou roli ve Filmovém studiu Barrandov pak hrála také postava 

ústředního dramaturga, jehož pozice byla ustavena v roce 1949 a jehož vliv podle 

Petra Szczepanika sílil a klesal v závislosti na autonomii udělené tvůrčím skupinám. 

Například ve druhé polovině 60. let (mj. díky zrušení tradičního kontrolního orgánu 

Umělecké rady v roce 1962)123 volnost tvůrčích skupin sílila a vliv ústředního 

dramaturga naopak ochaboval až do nástupu nového ústředního dramaturga Ludvíka 

Tomana 1. prosince 1969 (viz níže). (Mimo jiné, se od doby jeho nástupu, na konci 

závěrečných titulků objevovalo Tomanovo jméno, což do té doby nebylo zvykem u 

žádného z předchozích dramaturgů.)124 

Ve studiu fungovala také Umělecká rada, jež měla působit jako poradní orgán 

vedení FSB a dále se mu zodpovídaly také umělecké rady dílčích tvůrčí skupin 

studií.125 V průběhu existence tvůrčích skupin byli jejich vedoucími a osobami 

zodpovědnými za jejich tvorbu kupříkladu Jan Procházka, či v roce 1968 Pavel 

Juráček.126  

 Samotné skupiny tvořili zástupci všech filmových profesí, kteří obstarávali celý 

výrobní proces filmu - od samotného námětu po postprodukci -  a období, kdy se 

skupiny těšily největší autonomii (po roce 1956 a poté znovu od počátku 60. let), se 

tak kryjí s léty produkce progresivní československé filmové tvorby.127  

                                                 
120 SZCZEPANIK, Petr. Továrna Barrandov: svět filmařů a politická moc 1945-1970. Praha: Národní 
filmový archiv, [2016]. ISBN 978-80-7004-177-2. s. 93. 
121 KOPAL, Petr, ed. Film a dějiny: Normalizace. Praha: Casablanca, 2014. ISBN 978-80-87292-26-6. 
s. 214. 
122  SZCZEPANIK, Petr. Továrna Barrandov: svět filmařů a politická moc 1945-1970. Praha: Národní 
filmový archiv, [2016]. ISBN 978-80-7004-177-2. 93-220. 
123 JURÁČEK, Pavel. Ze života tajtrlíků. Praha: KnVH, 2017. ISBN 978-80-87490-76-1. s. 66-67. 
124 SZCZEPANIK, Petr. Továrna Barrandov: svět filmařů a politická moc 1945-1970. Praha: Národní 
filmový archiv, [2016]. ISBN 978-80-7004-177-2. s.57-58, 104-105. 
125 Tamtéž s. 38 -94. 
126 HAMES, Peter. Československá nová vlna. Praha: Levné knihy, 2008. ISBN 978-80-7309-580-2. 

s. 45. 
127 SZCZEPANIK, Petr. Továrna Barrandov: svět filmařů a politická moc 1945-1970. Praha: Národní 
filmový archiv, [2016]. ISBN 978-80-7004-177-2. s. 38-94. 
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Určité uvolnění kontroly filmových tvůrců lze vysledovat v polovině 50. let po 

Chruščovově odhalení kultu Stalinovy osobnosti, kdy ve Filmovém studiu Barrandov 

(i přes jejich opětovné zdušení na konci 50. let - viz níže) postupně až do roku 1969 

posilovala autonomie takzvaných tvůrčích skupin.128 Počínaje rokem 1956 filmařům 

svitla naděje na uvolnění a někteří filmoví tvůrci se pokusili zpracovat „odvážnější 

témata“, která se odkláněla od pouček socialistického realismu - některé filmy (mezi 

nimi například Touha, Tři přání, či Škola otců) se pokoušely o sociální kritiku.129 Mezi 

lety 1957 a 1958 tak vzniklo několik snímků, které lze označit za jakýsi první předvoj 

budoucího hnutí nová vlna.130 

V reakci na toto vybočení z předepsaných mezí ale KSČ uspořádala mezi 22. 

a 28. únorem roku 1959 konferenci v Banské Bystrici, již mezi 22. únorem a 1. 

březnem následoval festival v Banské Bystrici, kde někteří činitelé KSČ takzvaně 

zhodnotili zmiňovanou progresivní filmovou tvorbu, měli zastavit obrodný proces a 

nadále zajistit, aby kinematografie odpovídala stranickým požadavkům.131 132 

V Banské Bystrici tak bylo několik „nepohodlných“ snímků hromadně zákázáno 

a následně uloženo do tzv. trezoru (detaily o tzv. trezoru a trezorových snímcích viz 

níže).133 Konkrétně si zákaz a největší kritiku vysloužil film Hvězda jede na jih Oldřicha 

Lipského z roku 1958, středometrážní snímek Konec jasnovidce,134 Zde jsou lvi (1958) 

režiséra Václava Kršky a také film s názvem Tři přání. Jeho režiséři - Jan Kadár a 

Elmar Klos - kvůli Třem přáním135 nesměli dva roky natáčet hrané filmy a v důsledku 

zákazu filmů byla zrušena tvůrčí skupina Feix-Daniel, která stála za výrobou většiny z 

nich.136  

                                                 
128 Tamtéž s. 38. 
129 FEIGELSON, Kristian a Petr KOPAL, ed. Film a dějiny: Politická kamera - film a stalinismus. 
Praha: Casablanca, 2012. ISBN 978-80-87292-15-0. s. 506. 
130 HAMES, Peter. Československá nová vlna. Praha: Levné knihy, 2008. ISBN 978-80-7309-580-2. 
s. 37. 
131 ŽALMAN, Jan. Umlčený film. Praha: KMa, 2008. ISBN 978-80-7309-573-4. s. 16. 
132 HAIN, Milan. V mezích přípustnosti: cenzura ve filmu a televizi. Olomouc: Univerzita Palackého v 
Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4024-8. s. 65. 
133 FEIGELSON, Kristian a Petr KOPAL, ed. Film a dějiny: Politická kamera - film a stalinismus. 
Praha: Casablanca, 2012. ISBN 978-80-87292-15-0. s. 506. 
134 SZCZEPANIK, Petr. Továrna Barrandov: svět filmařů a politická moc 1945-1970. Praha: Národní 
filmový archiv, [2016]. ISBN 978-80-7004-177-2. s. 96. 
135 URBANOVÁ, Eva, Blažena URGOŠÍKOVÁ a Jitka PANZNEROVÁ. Český hraný film III. / Czech 

feature film III.: 1945 - 1960. Praha: Národní filmový archiv, 2001. s. 322-323. 
136 HAIN, Milan. V mezích přípustnosti: cenzura ve filmu a televizi. Olomouc: Univerzita Palackého v 
Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4024-8. s. 66. 



24 

 

Filmy byly kupříkladu obviněny z nedostatku optimismu, či z nedostatku 

společenského apelu.137 

Festival následovaly zásahy do personálního obsazení cenzurních orgánů - 

kupříkladu do čela Československého filmu nastoupil Alois Poledňák.138 Rozsáhlé 

prověrky se pak dotkly i představitelů a ostatních zaměstnanců Filmového studia 

Barrandov.139 

Proces schvalování se tak zpřísnil - z tvorby konce 50. a začátku 60. let mizí 

kritická témata a do filmu se na nějakou dobu navrací schematismus.140 

 

 

1.3.3. ČESKOSLOVENSKÁ KINEMATOGRAFIE V 60. LETECH 

 

Šedesátá léta jsou díky ústupu těch největších vykonstruovaných politických 

procesů i díky nečekanému rozkvětu československé kultury (rozmach 

československé filmové kultury je popsán podrobně v samostatné podkapitole Nová 

vlna), mnohdy vnímána jako doba uvolnění cenzury a politického tlaku. 

Benevolentnější přístup vládnoucí garnitury (cenzory nevyjímaje), je však třeba brát s 

odstupem. K určitému uvolnění došlo, šlo však jen o uvolnění režimu v rámci 

dosavadní ideologie. Podle Jana Žalmana i projevu spisovatele Ludvíka Vaculíka z 

roku 1967. „Všecko, čeho kultura dosáhla je tu spíš přesto, jak se naše vládnoucí 

kruhy chovaly. Bylo to na nich vyvzdorováno,“ uvedl Vaculík.141 142  

Ještě v roce 1961 byla na XXII. sjezdu KSSS stanovena kritéria, která mělo 

umění splňovat - mělo ukazovat „socialistickou skutečnost“ a „vše doopravdy 

komunistické“, i očerňovat, co brzdilo vzestup socialismu.143  

                                                 
137 HAMES, Peter. Československá nová vlna. Praha: Levné knihy, 2008. ISBN 978-80-7309-580-2. 
s. 55. 
138 Tamtéž s. 37. 
139 SZCZEPANIK, Petr. Továrna Barrandov: svět filmařů a politická moc 1945-1970. Praha: Národní 

filmový archiv, [2016]. ISBN 978-80-7004-177-2. s. 209. 
140 FEIGELSON, Kristian a Petr KOPAL, ed. Film a dějiny: Politická kamera - film a stalinismus. 
Praha: Casablanca, 2012. ISBN 978-80-87292-15-0. s. 506. 
141 Příspěvek Ludvíka Vaculíka, IV. sjezd Svazu československých spisovatelů (Protokol). Praha 
1968, s. 147. 
142 ŽALMAN, Jan. Umlčený film. Praha: KMa, 2008. ISBN 978-80-7309-573-4. s. 15. 
143 BERNARD, Jan. Evald Schorm a jeho filmy: Odvahu pro všední den. Praha: Primus, 1994. ISBN 
80-85625-27-X. s. 18. 
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Filmová díla pak - podle XII. sjezdu KSČ v roce 1962 - měla být přesvědčivá a 

utvrdit diváka v boji za komunismus. Měl se proto vyvarovat schematismu a soustředit 

se na současný život.144 

Přes tyto požadavky na kinematografii v 60. letech ustoupily alespoň přímé 

cenzurní zásahy do konkrétních filmů - v roce 1962 zanikla Ideově umělecká rada 

FSB, ale kinematografie tak cenzuře podléhala i nadále.145 

Přesto však mezi lety 1963 a 1965 vzniklo velké množství snímků, které neměly 

v Československu obdoby. Přicházelo hnutí nová vlna (viz níže), a tvůrci se ve 

filmových dílech stále častěji obraceli ke společenským a politickým tématům.146 

Cenzura nicméně usměrňovala československý film až do roku 1968. Jak již 

bylo zmíněno výše, po legalizaci cenzury převzal kompetence HSTD - včetně cenzury 

filmů - téměř identický úřad ÚPS. Nejširší pravomoci při kontrole filmů měla i nadále 

zejména Ideologická komise ÚV KSČ v čele se zarytým propagátorem cenzury Jiřím 

Hendrychem a instituce Československý film s novým ředitelem Aloisem Poledňákem. 

Ten se, podobně jako jeho předchůdce Jiří Marek, mnohdy zastával „politicky 

nevhodných“ filmů či tvůrců.147 

Zázemí filmařům a jisté zlepšení situace v kinematografii zajistil i v roce 1965 

vznik organizace FITES, neboli Svaz československých filmových a televizních 

umělců, jehož prostřednictvím mohli členové apelovat na cenzurní orgány a filmaři se 

tak mohli odvolávat vůči výhradám cenzorů a vyjadřovat se k daným restrikcím 

uvaleným na filmy.148 

Příznivější prostředí k rozvoji filmu panovalo i ve Filmovém studiu Barrandov 

ve druhé polovině 60. let. Podle slov tehdejšího ústředního dramaturga F. B. Kunce 

se měly nové snímky věnovat aktuálním problémům, a pokračovat v estetickém a 

                                                 
144 BERNARD, Jan. Evald Schorm a jeho filmy: Odvahu pro všední den. Praha: Primus, 1994. ISBN 
80-85625-27-X. s. 19. 
145 SZCZEPANIK, Petr. Továrna Barrandov: svět filmařů a politická moc 1945-1970. Praha: Národní 
filmový archiv, [2016]. ISBN 978-80-7004-177-2. s. 97. 
146  BERNARD, Jan. Evald Schorm a jeho filmy: Odvahu pro všední den. Praha: Primus, 1994. ISBN 
80-85625-27-X. s. 20, 70. 
147 SZCZEPANIK, Petr. Továrna Barrandov: svět filmařů a politická moc 1945-1970. Praha: Národní 

filmový archiv, [2016]. ISBN 978-80-7004-177-2. s. 166. 
148 SZCZEPANIK, Petr. Továrna Barrandov: svět filmařů a politická moc 1945-1970. Praha: Národní 
filmový archiv, [2016]. ISBN 978-80-7004-177-2. s. 175. 
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názorovém vývoji.149 Od konce roku 1967 byly tak některé snímky - mezi nimi 

například film Vojtěcha Jasného Všichni dobří rodáci - zařazeny do výroby i přes 

výhrady a zamítavý postoj ÚPS.150  

Na jaře roku 1968 pak již byly pravomoci dohližitelů okleštěny - Antonína 

Novotného v čele státu nahradil Ludvík Svoboda, pod jehož vedením vzešel v platnost 

Akční program KSČ, který vylučoval cenzurní zásahy do umělecké tvorby a cenzura 

filmu tak vymizela úplně. K 25. březnu 1968 byla zrušena Ústřední publikační správa 

a ve Filmovém studiu Barrandov tak mohly být zpracovány i dříve zamítnuté nebo 

pozdržované náměty jako Žert Jaromila Jireše či Farářův konec.151 152   

V červnu 1968 pak byla oficiálně zakázána jakákoli cenzura - ta se však navrací 

brzy po okupaci 1968 (viz níže).153  

Ačkoli v nově zřízeném Úřadu pro tisk a informace se kontroloři nevěnovali 

filmu, na sklonku roku 1969 se utužilo schvalování dílčích snímků v jednotlivých 

institucích filmového průmyslu.154 Nadcházející okupace v srpnu roku 1968 tak byla 

fatální nejen pro demokratický vývoj státu, ale i pro filmový průmysl, kde na opětovné 

utužení režimu doplatili zejména tvůrci a snímky tzv. nové vlny.155 

 

 

1.3.4. NOVÁ VLNA 

 

Na počátku 60. let přišla nová generace filmařů, jejichž tvorba se obsahem i 

formou zásadně odklonila od státem a stranou stanovených linií i od dosavadní 

umělecké tvorby. Jejich díla jsou souhrnně označována jako „hnutí nová vlna“ a 

dodnes představují to nejlepší z tuzemské filmové tvorby. 

                                                 
149  BERNARD, Jan. Evald Schorm a jeho filmy: Odvahu pro všední den. Praha: Primus, 1994. ISBN 
80-85625-27-X. s. 74. 
150 ČECHOVÁ, Briana, ed. Všichni dobří rodáci. Praha: Národní filmový archiv, 2013. ISBN 978-80-
7004-156-7. s. 76-79. 
151 ČECHOVÁ, Briana, ed. Všichni dobří rodáci. Praha: Národní filmový archiv, 2013. ISBN 978-80-

7004-156-7. s. 77-78. 
152 ŽALMAN, Jan. Umlčený film. Praha: KMa, 2008. ISBN 978-80-7309-573-4. s. 36. 
153 ČECHOVÁ, Briana, ed. Všichni dobří rodáci. Praha: Národní filmový archiv, 2013. ISBN 978-80-
7004-156-7. s. 77-78. 
154 SKUPA, Lukáš. Vadí - nevadí: česká filmová cenzura v 60. letech. Praha: NFA, [2016]. ISBN 978-

80-7004-172-7. s. 163-170. 
155  ŽALMAN, Jan. Umlčený film. Praha: KMa, 2008. ISBN 978-80-7309-573-4. s. 10-38 
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Vzhledem k totalitnímu režimu a cenzurním praktikám, které v Československu 

panovaly, byl podle mnohých rozmach zdejší tvorby poměrně překvapivý. Od 

únorového převratu byly totiž jediné dosavadní pokusy o novátorství v tuzemském 

filmu zadušeny v Banské Bystrici.156  

Na české filmové scéně se v 60. letech objevili zcela noví tvůrci (v roce 1963 

pozornost upoutal Miloš Forman a Věra Chytilová, které po roce 1965 následovali 

kupříkladu Ivan Passer, Evald Schorm, Pavel Juráček, Jiří Menzel, či Jan Němec), 

kteří upozadili předešlou filmařskou generaci a její vesměs schematickou tvorbu - jen 

někteří z nejuznávanějších tvůrců minulého desetiletí dokázali udržet krok s novou 

vlnou a najít si svůj vlastní autorský výraz. Takovými byli například Vojtěch Jasný, 

Karel Kachyňa, Ján Kadár a Elmar Klos, či Otakar Vávra, které Peter Hames současně 

označuje za jakýsi předvoj tvorby nové vlny.157 158 

Stěžejní osobnosti nového hnutí pak byly především čerstvými absolventy 

pražské FAMU, kde měli tito mladí tvůrci možnost setkat se s tehdejšími 

nejvýznačnějšími pedagogy-filmaři (na FAMU působil zejména režisér Otakar Vávra, 

který patří mezi nejvýznačnější tvůrce poválečné éry a později 50. i 60. let., dále 

například Václav Krška, či Elmar Klos),159 mohli užívat vyspělou techniku té doby i se 

nechat inspirovat díly zahraničních filmařů.160  

Ačkoli tvorbu nové vlny ovlivnily umělecké proudy, jakými byla kupříkladu 

francouzská nová vlna, italský neorealismus, cinéma-verité, prvky absurdního 

dramatu, nového románu nebo free-cinema, rozmach československé kinematografie 

podnítila celá řada faktorů.161 

Forma i obsah filmů nové vlny pak jsou zejména výsledkem působení 

politického i kulturního vývoje Československa i změn nálad ve společnosti. Snímky 

mnohdy odrážely nechuť k politickému režimu, uchylovaly se ke kritice společnosti a 

vesměs se vymykaly ideologickým požadavkům - mladí tvůrci reflektovali svou vlastní 

                                                 
156 Tamtéž s. 7-12. 
157 ŽALMAN, Jan. Umlčený film. Praha: KMa, 2008. ISBN 978-80-7309-573-4. s. 20-22. 
158 LIEHM, A. J. a Jan LUKEŠ. Ostře sledované filmy: československá zkušenost. Praha: Národní 

filmový archiv, 2001. Iluminace. ISBN 80-7004-100-5. s. 342. 
159 Tamtéž s. 46. 
160 ŽALMAN, Jan. Umlčený film. Praha: KMa, 2008. ISBN 978-80-7309-573-4. s. 22-35. 
161 HAMES, Peter. Československá nová vlna. Praha: Levné knihy, 2008. ISBN 978-80-7309-580-2. 
s. 21, 44. 
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zkušenost s výchovou v socialistickém režimu a jejich snímky tak výchovný postoj 

naopak postrádaly a tíhly až ke skepticismu a kritice společnosti.162 

K rozmachu filmu v Československu také do určité míry přispělo i znárodnění 

kinematografického průmyslu. Ačkoli zestátnění filmařům přineslo řadu obtíží ve formě 

cenzurního dohledu, zajistilo jim finanční volnost, díky níž (pokud byl film i jeho 

rozpočet schválen), mohli natáčet bez větších ohledů na náklady, či zisk ze snímku.163 

164  

Na počátku 60. let také došlo ke zjednodušení schvalování filmů - zrod nového 

směru umožnil mimo jiné i zmiňovaný zánik Ideově umělecké rady FSB, který s sebou 

přinesl větší autonomii tvůrčím skupinám a tvorbu ještě podnítil nově vzniklý Svaz 

československých filmových a televizních umělců FITES z roku 1965.165 166 

To však v nejmenším neznamenalo, že by zásahy do filmu ustoupily - naopak. 

Podle Jana Žalmana za Novotného režimu čelily odlišné (neschematické), či 

mnohoznačné filmy podezíravosti vládnoucí garnitury a stíhala je až neopodstatněná 

nařčení z nedostatečné ideovosti filmu; jindy byl snímek naopak vyhodnocen jako 

nenáročný.167 Až po Novotného odchodu a zrušení cenzury se tak filmaři mohli 

věnovat tématům, jejichž realizaci dosud bránila přísnější filmová kontrola a byly tak 

natočeny jedny z nejvlivnějších filmů nejen nové vlny, ale i celé československé 

kinematografie.168 

S nástupem nové vlny v 60. letech mizí z pláten témata v duchu socialistického 

realismu, který dosud režim v umělecké tvorbě předepisoval - a jenž upřednostňoval 

ideologické vyznění na úkor umělecké kvality. Často mají sklon ke kritice - v náznacích 

napadají, či zesměšňují aspekty společnosti a jejich postoj tíhne k pravdivému 

vyjádření skutečnosti. Tvůrci nové vlny proto nevychází z předepsaného schématu, 

ale z vlastních prožitků a pocitů, které prožívá člověk jako jednotlivec a ukazují svět 
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jeho vlastníma očima. Snímky charakterizuje jistý despekt vůči autoritám a osobitý 

rukopis každého z režisérů. Již neupínaly pozornost k třídnímu boji, ideálu budování 

socialistické společnosti a optimistické budoucnosti - právě naopak.169 

Ve srovnání s výhradně kladným hrdinou socialistického realismu, je pak hlavní 

postavou snímků nové vlny často „neobyčejně obyčejný“ člověk na okraji společnosti, 

který není ve filmu hybným faktorem, ale spíše ho zmáhá vývoj událostí, či stav 

okolního světa, které nemůže ovládat, a jimž proto může jen přihlížet. Na pozadí 

spletence jeho pocitů a lidských vztahů, které hrdina prožívá, filmy často upozorňují 

na lidské hodnoty, či problematické chování ve společnosti nebo politice - zejména na 

určitou absenci dobrých mravů.170 

Nejenže se snímky vymykaly požadavkům doby a nepokoušely se o didaktické 

vyznění, ale jejich styl nadto nelze jednotně charakterizovat. Mladí filmaři netíhli k 

jednomu převažujícímu směru - pojem nová vlna v Československu naopak zaštiťuje 

množství nových uměleckých tendencí a vyprávěcích postupů, které tvůrci ve filmech 

užívali a vznikaly tak formálně i obsahově rozmanité filmy.171 

Některé z nich vykreslují morální úpadek jednotlivců i společnosti (mezi nimi 

například Obchod na korze Jána Kadára a Elmara Klose, filmy Evalda Schorma Den 

sedmý, osmá noc, či Každý den odvahu a až kafkovské znázornění byrokracie lze 

najít v absurdní anekdotě Pavla Juráčka Postava k podpírání),172 další vynášely kritiku 

systému na pozadí kolektivizací zpustošeného venkova (Noc nevěsty Karla Kachyni, 

či Všichni dobří rodáci Vojtěcha Jasného).173 

Filmaři často využívali až dokumentárních postupů cinéma-verité a 

neorealismu; využívali improvizace a pracovali často s neprofesionálními herci.174 

(Mezi hlavní představitele veristického proudu lze zařadit zejména první snímky Miloše 

Formana vzniklé v Československu; například Lásky jedné plavovlásky, studentské 
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filmy Věry Chytilové; Strop a Pytel blech, či Intimní osvětlení režiséra Ivana Passera, 

ale i právě tvorbu Jaromila Jireše a Jaroslava Papouška.)175 176  

Vznikaly i filmy historické (zejména Kladivo na čarodějnice režírované 

Otakarem Vávrou z roku 1969), poetické s lyrickými prvky (zejména snímky Juraje 

Jakubiska, Jana Němce, či Štefana Uhera a lze mezi ně zařadit také Sedmikrásky 

Věry Chytilové),177 či veselohry a komedie (Limonádový Joe vzniklý ze spolupráce 

Oldřicha Lipského a Jiřího Brdečky nebo komediální muzikály Starci na chmelu, či 

Kdyby tisíc klarinetů).178 

Každá složka filmu se stala klíčovou pro jeho vyznění - na filmových scénářích 

se často podíleli spisovatelé (na námětech, či scénářích se podíleli například Bohumil 

Hrabal, Josef Škvorecký, Jan Procházka, Ladislav Fuks, či Milan Kundera) a z filmu 

se stalo ucelené umělecké dílo díky důrazu na kameru, střih, či hudbu, které společně 

dotvářely dojem z obrazu, zvuku nebo například tempa.179 

Prvním předvojem nové vlny byly studentské snímky absolventů FAMU - jakými 

byl například Strop Věry Chytilové. Za zcela první film nové vlny je pak mnohými 

považován snímek Slnko v sieti (1962) v režii absolventa FAMU Štefana Uhera. Ten 

brzy následovaly snímky dalších významných tvůrců nové vlny - v roce 1963 to byl 

například Černý Petr režiséra Miloše Formana, film O něčem jiném Věry Chytilové a 

Křik režiséra Jaromila Jireše.180   

Za určitou formu manifestu československé nové vlny pak lze podle Jana 

Žalmana považovat snímek Perličky na dně složený z pěti povídek režírovaných 

postupně pěti režiséry (Věrou Chytilovou, Jaromilem Jirešem, Jiřím Menzelem, Janem 

Němcem a Evaldem Schormem) podle předlohy Bohumila Hrabala. Právě Hrabalovo 

nevyumělkované dílo se stalo častou předlohou snímků nové vlny - ať už Menzelovým 

Skřivánkům na niti, Ostře sledovaným vlakům či Domu radosti Evalda Schorma. 
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176 Tamtéž s. 153. 
177 Tamtéž s. 156-158. 
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Hrabalovy mnohdy prosté postavy na okraji společnosti i jistá absurdnost a verismus 

je pro novou vlnu příznačná.181  

Mezi nejvýznačnějšími tvůrci-režiséry se pak kromě nich řadí například Jan 

Němec, Jaromil Jireš, Evald Schorm, Pavel Juráček, Jiří Menzel, Jaroslav Papoušek, 

Ivan Passer, Hynek Bočan nebo Ladislav Helge i zástupci starší generace Karel 

Kachyňa a Vojtěch Jasný. Mezinárodního ohlasu se dočkal zejména film režisérské 

dvojice Jána Kadára a Elmara Klose, Obchod na korze, který v roce 1966 získal 

Oscara za nejlepší cizojazyčný film jako vůbec první tuzemský snímek. Stejné ocenění 

pak v roce 1968 získal také film Jiřího Menzela Ostře sledované vlaky.182 

Počátek konce nové vlny (a s ní i kritické tendence čs. filmu) odstartovala 

sovětská okupace Československa v roce 1968, která přinesla opětovné utužení 

totalitních a cenzurních praktik (viz níže), které postupně zadusily autorský film a do 

československé kinematografie navrátily schematismus.183 

 

 

1.3.5. STAV ČESKOSLOVESKÉ KINEMATOGRAFIE V DOBĚ 

NORMALIZACE 

 

Po srpnové okupaci komunistický režim zásadně utužil dohled (nejen) nad 

filmovou tvorbou. Nové vedení státu si znovu podmanilo kinematografii formou 

obdobných personálních čistek ve vedoucích pozicích, jaké postihly i média a veřejnou 

správu. Normalizační kulturní tvorba se měla nést v duchu poplatnosti režimu. Snímky 

i tvůrci nové vlny se staly nežádoucími a jejich výroba a distribuce byla v prvních letech 

normalizace postupně zmrazena (viz níže).184 

Utužení cenzurních praktik ve filmovém průmyslu však nastalo podstatně 

pozvolnějším tempem, než jak tomu bylo v případě obnovení mediální cenzury. 
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Zásahy do děl a přestavba samotného průmyslu následovaly až ke sklonku roku 

1969.185 

Již zmiňovaný Úřad pro tisk a informace, který byl založen na přelomu srpna a 

září 1968, jehož prostřednictvím byla v Československu znovu zavedena cenzura, se 

zaměřoval na mediální cenzuru a kontrola filmových děl prozatím zůstala bez 

povšimnutí.186 

V letech 1968-1969 (v některých případech ještě v roce 1970) tak někteří filmaři 

ještě natáčeli a distribuovali snímky, které otevřeností kritiky režimu i uměleckou 

hodnotou mnohdy předčily i ty nejkvalitnější snímky předchozích let. Až po okupaci se 

tak dostaly do distribuce například filmy Všichni dobří rodáci, Spalovač mrtvol či Žert. 

Do konce roku 1969 pak vznikly další snímky Ovoce stromů rajských jíme, Případ pro 

začínajícího kata, Skřivánci na niti, Ucho, Smuteční slavnost a Kladivo na 

čarodějnice.187 

Čistky ve filmových výrobních a distribučních institucích pak byly zahájeny na 

sklonku roku 1969, kdy byl také zrušen FITES188 a vedení Filmového studia Barrandov 

se na pár měsíců ujal komunista Jaroslav Šťastný. Ten byl dosazen v roce 1970 díky 

své oddanosti režimu, ale kvůli neznalosti oboru a nekompetentnosti byl na pozici 26. 

října 1969 vystřídán Miloslavem Fáberou.189 190 

Rozsáhlé čistky zasáhly i řadové zaměstnance Filmového studia Barrandov. 

Byly zde rozpuštěny filmové tvůrčí spolky a umělecké rady a na jejich místě byla znovu 

založena Ideově umělecká rada FSB jako poradní sbor jeho nově jmenovaného 

ředitele.191 192  

                                                 
185 HAMES, Peter. Československá nová vlna. Praha: Levné knihy, 2008. ISBN 978-80-7309-580-2. 
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s. 263-265. 
191 KOPAL, Petr, ed. Film a dějiny: Normalizace. Praha: Casablanca, 2014. ISBN 978-80-87292-26-6. 

s. 213-214. 
192 SZCZEPANIK, Petr. Továrna Barrandov: svět filmařů a politická moc 1945-1970. Praha: Národní 
filmový archiv, [2016]. ISBN 978-80-7004-177-2. s. 100-108. 



33 

 

Za představitele „antisocialistických tendencí“, které se objevily v 

československém filmu mezi lety 1968-1969 byla označena řada osobností; jmenovitě 

se měli provinit zejména Jan Procházka, A. J. Liehm či Elmar Klos a dále pochybilo 

odvolané vedení ČSF, které těmto tendencím nezabránilo, a zejména ústřední ředitel 

ČSF Alois Poledňák,193 jenž byl současně za „protisocialistickou činnost“ roku 1970 

uvězněn a propuštěn jen o několik měsíců později, aby se ke svým údajným činům 

doznal v televizním přenosu.194 

Filmový průmysl tak kromě ÚV KSČ nově dozoroval zejména nový ústřední 

dramaturg FSB (bývalý neúspěšný scénárista)195 Ludvík Toman a ředitel 

Československého filmu - straník dr. Jiří Purš, který Aloise Poledňáka na postu 

ředitele nahradil 23. září 1969 a již zmiňovaný ředitel FSB Miloslav Fábera - vznik 

dalších cenzurních orgánů podle střihu HSTD nebo ÚPS, které by obstarávaly čistě 

cenzuru filmových děl, tak již nebyl nutný.196 197 

Toman s Puršem od základů změnili koncepci budoucích snímků a měli 

zásadní vliv na utužení centralizace a úpadek československého filmu v době 

normalizace - jejich zásahy vyžadovaly po nich stejný schematismus, jaký ve filmech 

vládl v dobách tuhého stalinismu. Purš se ve filmech dovolával pravdivosti a 

skutečných pozitivních hrdinů, pro něž současně socialismus a jeho budování 

představuje vidinu spokojeného života. Ideálem, kterého se měly snímky nadále držet, 

byla věrnost ideologii.198 Ludvík Toman, pod zástěrkou nahradit snímky vysoko kriticky 

ohodnocené, jimž však podle něj „široké diváctvo neporozumělo a nenavštěvovalo je“, 

považoval za povinnost FSB přezkoumat výrobní plán na nadcházející rok a opětovně 

získat „důvěru diváků“, kterou, podle Tomanových slov, česká kinematografie pozbyla 

během období 60. let.199 
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Podle tohoto klíče tak bylo na konci roku 1969 zahájeno zpětné prověření a 

přehodnocení všech snímků, které se nacházely v archivech a rozhodlo se o 

vznikajících snímcích - výroba některých z nich byla zastavena. Mnohé z 

prověřovaných filmů byly následně staženy z distribuce a zakázány (podrobněji viz 

podkapitola Trezorový film).200 

Zejména na Tomanovo doporučení filmy stíhaly obstrukce a zákazy - měl 

zejména zdržovat proces kontroly filmů a s již schválenými scénáři manipuloval a 

bránil tvůrcům v práci na filmech.201 

Podle zprávy nového ředitele Československého filmu Jiřího Purše mezi lety 

1969 a 1972 prověřilo nové vedení československé kinematografie vedoucí 

pracovníky filmového průmyslu a většinu z nich propustilo s odůvodněním, že se jedná 

o pravicové oportunisty. V rámci „ozdravného procesu“ československého filmu tak 

bylo vyměněno nejen vedení FSB a byla založena Ideově umělecká rada jako jeho 

poradní orgán, ale byly také zrušeny tvůrčí umělecké skupiny a namísto nich byla 

zřízena ústřední dramaturgie. Kádrová opatření probíhala ve všech odvětvích a 

úrovních československého filmového průmyslu - mezi zaměstnanci měli být odhaleni 

také klíčoví představitelé opozice a zákazy tak nepostihly jen samotné filmy, ale i jejich 

tvůrce.202 

Řada dramaturgů či režisérů musela FSB opustit, mnozí z nich směli zůstat v 

zaměstnaneckém poměru, ale nesměli natáčet203 - kupříkladu režisérka Věra 

Chytilová si vysloužila několikaletý zákaz činnosti až do roku 1976, Jiřímu Menzelovi 

bylo povoleno natáčet až poté, co se zřekl své tvorby a v roce 1974 se vykoupil 

ideologickým filmem Kdo hledá zlaté dno a Pavel Juráček, někdejší vedoucí tvůrčí 

skupiny ve Filmovém studiu  Barrandov, byl ze studia propuštěn a svůj poslední film 

zde natočil v roce 1969.204 Zákazy stihly i Ladislava Helgeho, Evalda Schorma, Elmara 

Klose, Františka Vláčila, Hynka Bočana, či Juraje Jakubiska. Tvorba režisérů a 
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scénáristů nové vlny, jakož i její výrazové prostředky, tak byly ve filmu úspěšně 

potlačeny.205  

Jedni z mála tvůrců spojovaní s novou vlnou, jimž bylo -  přes obstrukce a 

značná omezení - dovoleno točit, byli Jaromil Jireš, Juraj Herz (Morgiana, Petrolejové 

lampy), Karel Kachyňa (Už zase skáču přes kaluže), Štefan Uher a Otakar Vávra.206  

Mnoho významných filmařů tak volilo emigraci z ČSSR; již v roce 1967 přesídlil 

za prací v USA režisér Miloš Forman, jiní tak však činili zejména z politických důvodů, 

kvůli zákazu činnosti, či tvůrčí i osobní nesvobodě. Mezi nimi byli například Vojtěch 

Jasný, nebo Ivan Passer, či spisovatel a autor scénářů Josef Škvorecký. V roce 1975 

pak do exilu odešel například Jan Němec a v roce 1977 emigroval do Kanady a USA 

také herec Jan Tříska.207 A do NSR scénárista a dnešní vrchní zemský rabín Karol 

Sidon, a zejména režisér a scénárista Pavel Juráček.208 Někteří pak byli 

komunistickým režimem v průběhu 70. let nedobrovolně vyhoštěni; mezi oběťmi těchto 

čistek byl kupříkladu herec Pavel Landovský, či spisovatel a autor filmových předloh 

Milan Kundera. Kvalita zdejšího filmařství se tak zásadně propadla.209 

Filmaři, jimž byla zakázána tvorba, byli nuceni věnovat se práci mimo obor, 

nebo svá díla podepisovali pseudonymy. Kupříkladu režisérka Věra Chytilová, během 

šestiletého zákazu filmařské tvorby a po zamítnutí řady jejích námětů, natáčela 

reklamní spoty pod jménem Věra Kučerová.210 

Snímky nadto musely čelit těžkému schvalovacímu procesu od námětu scénáře 

až po hotové dílo a připomínkám zejména ústředního dramaturga Ludvíka Tomana, či 

ministerstva informací. Pro Tomana nadto pracoval sbor kovaných lektorů, kteří tyto 

posudky na scénáře vypracovávali: Jan Kliment, Pavel Auersperg a další. Kupříkladu 

režisér Pavel Juráček ve svých deníkových záznamech z let normalizace píše nejen 

o svých osobních pohnutkách, a nastiňuje tak život režiséra štvaného politickým 

                                                 
205 HAMES, Peter. Československá nová vlna. Praha: Levné knihy, 2008. ISBN 978-80-7309-580-2. 

s. 16, 269. 
206 KOPAL, Petr, ed. Film a dějiny: Normalizace. Praha: Casablanca, 2014. ISBN 978-80-87292-26-6. 

s. 314, 323. 
207 HAMES, Peter. Československá nová vlna. Praha: Levné knihy, 2008. ISBN 978-80-7309-580-2. 
s. 16. 
208 VORÁČ, Jiří. Český film v exilu: kapitoly z dějin po roce 1968. Brno: Host, 2004. ISBN 80-7294-
139-9. s. 32-43, 114, 128. 
209 Tamtéž 32-43. 
210 KOPAL, Petr, ed. Film a dějiny: Normalizace. Praha: Casablanca, 2014. ISBN 978-80-87292-26-6. 
s. 76-77. 



36 

 

režimem, ale podává také svědectví o společnosti, politice i práchnivění filmového 

světa - zachycuje postupnou byrokratizaci svého pracoviště. Na konkrétních výtkách, 

jimiž vedení FSB častovalo jeho návrhy a tvorbu, mimo jiné nastiňuje až náhodnost 

schvalovacího procesu filmových děl. K zamítavému postoji vůči snímkům mohlo vést 

bezpočet faktorů - Juráček vykresluje často nesouvisející připomínky zástupců 

ministerstva k nepodstatným detailům scén filmů, jež naznačují nekompetenci 

posuzovatelů filmové tvorby.211  

Podle historika Jana Jaroše cenzory stíhaly až paranoidní obavy ze skrytých 

významů nejen samotných děl, ale i dílčích scén, či jejich detailů, (o jejichž existenci 

nemuseli vědět ani sami tvůrci), nicméně jimž by diváci mohli (podle cenzorů) přikládat 

důležitost. Cenzurní zásah mohl postihnout jakýkoli aspekt snímku - a cenzurní úpravy 

mohly zasáhnout i starší díla natočená a distribuovaná dávno před okupací. 

Kupříkladu Jan Jaroš uvádí, že cenzurní zásah musel být proveden v případě pohádky 

Šíleně smutná princezna, z níž byla vystřižena scéna, kde se tančil ruský kozáček, 

jenž mohl v očích cenzorů evokovat výsměch SSSR. Filmy si také mohly vysloužit 

zákaz, či cenzurní úpravu kvůli podílu nežádoucích tvůrců - herců, režisérů, či 

scénáristů, kteří kupříkladu emigrovali, či se projevovali jinak antisocialisticky. V 

případě herců byly jejich scény buď vystřiženy, postavy často předabovány, či byl 

jejich podíl na díle prostě zapřen v titulcích.212 

Strana a vláda podporovaly snímky, které měly nezřídka posloužit jako nástroje 

propagandy a apelovat na národní cítění Čechů a Slováků - hojně se proto natáčely 

románové adaptace a díla z doby husitství, či vlády Přemyslovců a Lucemburků.213 214 

Tvorba se měla vyhranit vůči látkám 60. let a zejména obrátit pohled filmů nové vlny 

naruby a jejich protirežimní poselství tak jaksi opravit, aby odpovídalo „správnému“ - 

tedy ideologickému výkladu. Vznikl tak například snímek O moravské zemi (1977), 

                                                 
211 JURÁČEK, Pavel. Deník, III. 1959-1974. Praha: Torst, 2017-. ISBN 978-80-7215-571-2. s. 889-
893. 
212 KOPAL, Petr, ed. Film a dějiny: Normalizace. Praha: Casablanca, 2014. ISBN 978-80-87292-26-6. 
s. 185-189. 
213 Tamtéž s. 191-194. 
214 KLIMEŠ, Ivan a Jan WIENDL, ed. Kultura a totalita. V Praze: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 
2013. ISBN 978-80-7308-488-2. s. 234-250. 



37 

 

jenž měl být protipólem Všech dobrých rodáků Vojtěcha Jasného nebo Horká zima, 

který měl patrně napravit škody napáchané filmem Kočár do Vídně (1966).215 

Filmaři se však mnohdy vyhýbali kánonu socialistického realismu - ten ztrácel 

na oblibě i u diváctva. Formální i obsahové prvky, jakož i osobnosti nové vlny, byly v 

období normalizace nežádoucí a ve výrobních plánech tak začala figurovat mj. i 

„politicky nezávadná“ tvorba, která měla obstarat zábavu masám.216 

Příkladem může být množství lehkých filmových komedií i řada pohádek 

Václava Vorlíčka (kupříkladu pohádka Dívka na koštěti (1971) nebo film Jak utopit 

doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách (1974)), či Oldřicha Lipského (Ať žijí 

duchové nebo Adéla ještě nevečeřela (1977)).217 218 

Důraz se však kladl na prorežimní snímky, v nichž v rolích hrdinů figurovali 

příslušníci státní bezpečnosti, nebo propagandistické snímky překrucující minulost - 

mezi nimi byl například agitační trilogie Václava Trapla (Dny zrady, Dvacátý devátý, 

Vítězný lid).219 Točily se pak znovu také historické filmy o obdobích národního vzepětí 

či útlaku - mezi nimi byla například další propagandistická trilogie Otakara Vávry Dny 

zrady (1973), Sokolovo (1974) a Osvobození Prahy (1975), či film Babička z roku 

1971.220  

 

1.3.5.1. TREZOROVÝ FILM 

 

Speciální kapitolu cenzury kinematografie představují tzv. trezorové snímky. 

Film jako nejmasovější umění představoval hrozbu režimu a nežádoucí snímky byly v 

socialistických zemích často zakázány (v jakékoli fázi produkce snímku), staženy z 

jakékoli distribuce a jejich veškeré dostupné kopie byly tzv. zavřeny do (pomyslného, 

ale mnohdy i skutečného) trezoru, kde tato filmová díla zůstala (ve většině případů) 
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zavřena až do pádu komunistického režimu. Jako trezorové snímky jsou pak chápány 

takové, které po dobu zákazu nebyly žádnou cestou dostupné.221 

Mezi první trezorové filmy v Československu můžeme zařadit již zmiňované 

snímky zakázané (a později rehabilitované) na festivalu v Banské Bystrici. Většinu 

však mezi trezorovými snímky tvořily filmy 60. let.222   

Jak již bylo zmíněno výše, od října roku 1969 byly proto prověřovány veškeré 

existující i rozpracované filmy.223 Nově vznikající snímky se nesměly vymykat 

ideologickým požadavkům - obsahovat „antisocialistické prvky“ a znovuobnovená 

cenzura dále potřela i „nepohodlné“ filmy, které vznikly již v průběhu šedesátých let. 

Jak bylo zmíněno, ta nejkritičtější díla vznikala, nebo byla distribuována již v době, kdy 

Československo okupovala vojska Varšavské smlouvy - mezi lety 1968 a 1969, a 

postižena tak byla především filmová tvorba ze sklonku 60. let.224  225 

V hledáčku cenzury se filmy ocitly zejména kvůli svým tématům. Byla to díla, 

která se nejspíše uchýlila ke kritice společnosti či politiky, dále mohla být 

perzekvovaná kvůli své obrazové stránce a možným asociacím. Zákazu se ale filmy 

mohly dočkat také kvůli nežádoucímu statutu už samotných tvůrců (zejména těch, 

kteří emigrovali do zahraničí), kteří se podíleli na jejich vzniku.226 (Na indexu se ocitli 

bezmála všichni představitelé nové vlny - například scénárista Jan Procházka, či 

Vojtěch Jasný).227 Mnohdy však důvod zákazu filmů nebyl zřejmý ani jejich tvůrcům.228 

Podle Jaromíra Blažejovského se pak mohl trezorovým snímkem stát jakýkoli film.229 

Na seznamu zakázaných děl se ocitlo bezmála sto snímků - z nichž většinu 

tvořily filmy nové vlny. Podle Jana Žalmana je však jejich seznam ještě rozsáhlejší - 

                                                 
221 BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír, Trezor a jeho děti. Poznámky k zakázaným filmům v socialistických 

kinematografiích. In: Iluminace 23, 2010, č. 3 (79). s. 8-10. 
222 Tamtéž, s. 8-12. 
223 ČECHOVÁ, Briana, ed. Všichni dobří rodáci. Praha: Národní filmový archiv, 2013. ISBN 978-80-
7004-156-7. s. 60-87. 
224 KOPAL, Petr, ed. Film a dějiny: Normalizace. Praha: Casablanca, 2014. ISBN 978-80-87292-26-6. 

s. 50-220. 
225 BERNARD, Jan. Evald Schorm a jeho filmy: Odvahu pro všední den. Praha: Primus, 1994. ISBN 

80-85625-27-X. s. 116-118 
226 HAMES, Peter. Československá nová vlna. Praha: Levné knihy, 2008. ISBN 978-80-7309-580-2. 
s. 16, 266. 
227 Tamtéž s. 16. 
228 SKUPA, Lukáš. Vadí - nevadí: česká filmová cenzura v 60. letech. Praha: NFA, [2016]. ISBN 978-

80-7004-172-7. s. 173. 
229 BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír, Trezor a jeho děti. Poznámky k zakázaným filmům v socialistických 
kinematografiích. In: Iluminace 23, 2010, č. 3 (79), s. 18. 
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na černé listině se totiž ocitly i kupříkladu archivní snímky a počet trezorových děl tak 

obsahuje více než 100 položek.230 Filmový historik Jaromír Blažejovský pak uvádí, že 

pouze hrstka snímků nové vlny nebyla zakázána - mezi nimi byly například filmy 

Rozmarné léto, Lásky jedné plavovlásky, Ecce homo Homolka, Strop, Pytel blech 

nebo Ovoce rajských stromů jíme.231 

Filmy, které naopak zakázány byly, se dělily na snímky primární - tedy takové, 

které zákaz stihl již v průběhu výroby, nebo dokončené filmy, které do trezoru putovaly 

ještě před jejich distribucí. Ty se pak premiéry dočkaly mnohdy až po dvou dekádách 

- premiérová představení nejčastěji proběhla až po Sametové revoluci v roce 1990.232  

Mezi prvními zasaženými byl zejména film Skřivánci na niti Jiřího Menzela, či 

film Smuteční slavnost režiséra Zdeňka Sirového.233 234 Dalšími zakázanými snímky 

tohoto typu byl kupříkladu Den sedmý, osmá noc Evadla Schorma.235 

 Mezi sekundární trezorové filmy se řadí snímky, jež byly v minulosti nějakou 

dobu promítány, a zakázány byly až po jejich uvedení do oběhu. Patřily mezi ně jak 

snímky z 60. let, tak z doby první republiky, Protektorátu Čechy a Morava, ale také 

snímky, které měly premiéru během roku 1968 a 1969 - tedy v období po okupaci - a 

normalizační zákaz je tak stihl zmrazit až po jejich uvedení do kin. Mezi ně patří 

například snímek Žert, který natočil Jaromil Jireš (ten byl dokonce vymazán z jeho 

oficiální filmografie),236 či film Všichni dobří rodáci režiséra Vojtěcha Jasného.237 238 

                                                 
230 ŽALMAN, Jan. Umlčený film. Praha: KMa, 2008. ISBN 978-80-7309-573-4. s. 10 
231 BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír, Trezor a jeho děti. Poznámky k zakázaným filmům v socialistických 
kinematografiích. In: Iluminace 23, 2010, č. 3 (79), s. 17. 
232 BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír, Trezor a jeho děti. Poznámky k zakázaným filmům v socialistických 

kinematografiích. In: Iluminace 23, 2010, č. 3 (79), s. 9. 
233 NFA, 2018. Laboratoř 2018. Smuteční slavnost. In: Filmový přehled [online]. [cit. 18.3.2019] 

Dostupné z: http://www.filmovyprehled.cz/cs/film/396818/smutecni-slavnost 
234 NFA, 2018. Laboratoř 2018. Ucho. In: Filmový přehled [online]. [cit. 18.3.2019] Dostupné z: 
http://www.filmovyprehled.cz/cs/film/396883/ucho 
235 BERNARD, Jan. Evald Schorm a jeho filmy: Odvahu pro všední den. Praha: Primus, 1994. ISBN 
80-85625-27-X. s. 122. 
236 HAMES, Peter. Československá nová vlna. Praha: Levné knihy, 2008. ISBN 978-80-7309-580-2. 
s. 14. 
237 BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír, Trezor a jeho děti. Poznámky k zakázaným filmům v socialistických 

kinematografiích. In: Iluminace 23, 2010, č. 3 (79), s. 9. 
238 LUKEŠ, Jan. Diagnózy času: český a slovenský poválečný film (1945-2012). V Praze: Slovart, 
2013. ISBN 978-80-7391-712-8. s. 157. 
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Jedním z mála filmů, které byly po prvotním zákazu uvedeny do distribuce ještě 

za komunistického režimu je snímek Kateřina a její děti, který režisér Václav Gajer 

dokončil v roce 1970.239 

O znovunavrácení dalších trezorových filmů do distribuce se v 80. letech 

pokusili zaměstnanci Ústřední půjčovny filmů, ovšem neúspěšně. O jejich uvedení do 

kin pak znovu usilovali členové Svazu českých dramatických umělců, kteří promítli 

několik desítek trezorových snímků ze 60. let stranické komisi a dosáhli opětovného 

povolení filmů Slnko v sieti, Obžalovaný a Konec srpna v hotelu Ozon.240 

Koncem normalizace - od roku 1988 - se také hovořilo o možnosti zrušení 

zákazu celkem šestnácti trezorových filmů ze 60. let.241 K distribuci byly doporučeny 

například snímky Den sedmý, osmá noc, Návrat ztraceného syna, O slavnosti a 

hostech, Pasťák, Případ pro začínajícího kata, Skřivánci na niti, Smuteční slavnost, 

Spalovač mrtvol, Ucho, Všichni dobří rodáci, či Žert.242 I tyto filmy ale byly nakonec 

promítány až po pádu režimu.243 

  

                                                 
239 BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír, Trezor a jeho děti. Poznámky k zakázaným filmům v socialistických 

kinematografiích. In: Iluminace 23, 2010, č. 3 (79), s. 17. 
240 BLÁHOVÁ, Jindřiška. Ven z trezoru: Přehodnocování a uvolňování zakázaných čs. filmů z 60. let. 
In: Iluminace 23, 2010, č. 3 (70). s. 86. 
241 HAMES, Peter. Československá nová vlna. Praha: Levné knihy, 2008. ISBN 978-80-7309-580-2. 
s. 283. 
242 BLÁHOVÁ, Jindřiška. Ven z trezoru: Přehodnocování a uvolňování zakázaných čs. filmů z 60. let. 

In: Iluminace 23, 2010, č. 3 (70). s. 94-96. 
243 Tamtéž, s. 98-99. 



41 

 

 

2. ANALYTICKÁ ČÁST 

 

 

2.1. ANALÝZA VYBRANÝCH TREZOROVÝCH FILMOVÝCH DĚL 

 

K dokreslení filmového kontextu a formy perzekuce nepohodlných děl jsem 

vybrala sedm trezorových snímků, které se dle mého osobního uvážení nejotevřeněji 

vyjadřovaly ke společensko-politické situaci. Snímky jsem zároveň vybírala tak, aby 

jejich škála byla co nejširší, každý film tak pochází z dílny jiného tvůrce a jejich 

stylistika a pojetí zobrazení politické situace se tak různí.  

Filmy, jež podrobuji rozboru v analytické části práce, byly vyrobeny v letech 

1968-1970. Vzhledem k faktu, že čtyři z vybraných filmů nebyly uvedeny do distribuce 

v 60. letech, ale až po pádu komunistického režimu, nejsou zde vybrané snímy řazeny 

podle data jejich premiéry, ale pro účely této práce jsou seřazeny dle data výroby 

následovně: Žert, Všichni dobří rodáci, Smuteční slavnost, Skřivánci na niti, Den 

sedmý, osmá noc, Kladivo na čarodějnice a Ucho. 

U každého z těchto filmů se pak pokusím rozebrat každou složku filmu, která 

pak bude vyhodnocena v závěrečné části rozboru snímku. V další sekci přiblížím také 

podrobněji formu perzekuce, která postihla jednotlivé vybrané snímky a jejich hlavní 

tvůrce - tedy režiséry a scénáristy. 

Poslední část analýzy každého snímku pak doložím filmovými recenzemi, 

kritikami, či články z období 60. let, které byly vydány v dobových periodikách během 

jednoho měsíce po premiéře každého ze snímků (v případě nedistribuovaných filmů 

během kalendářního měsíce jejich výroby), a které se jich přímo týkají. Z důvodu 

rozsáhlosti této části analýzy se pak omezím na zmínky publikované na stránkách tří 

periodik, které jsou vzhledem k tématu mé práce nejvíce relevantní a vypovídají jak o 

době, tak o filmové tvorbě - jednak čerpám ze stránek stranického kulturního týdeníku 

Tribuna a následně pak z periodika Kino a listu Svazu československých filmových a 
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televizních umělců s názvem Filmové a televizní noviny, který začal vycházet 17. 

května 1967.244 

  

                                                 
244 BERNARD, Jan. Evald Schorm a jeho filmy: Odvahu pro všední den. Praha: Primus, 1994. ISBN 
80-85625-27-X. s. 74. 
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2.1.1. ŽERT (1968)245 

 

 

2.1.1.1. ROZBOR FILMU ŽERT246 

 

Filmová tragikomedie Žert režiséra Jaromila Jireše vznikla v roce 1968 podle 

stejnojmenné románové předlohy Milana Kundery, s nímž (v roce 1967 - před vydáním 

samotného Kunderova románu) vypracoval i scénář.247 Černobílý snímek cynickýma 

očima Ludvíka Jahna (Josef Somr) útočí na dobu stalinismu, kdy si režim vyžádal 

nesmyslné oběti a zničil lidské životy. Potměšilý Ludvík po letech zadychtí po pomstě 

na bývalém spolužákovi i kamarádu Pavlu Zemánkovi (Luděk Munzar), který mu na 

studiích v padesátých letech tehdejší život a ideály vyrval i s kořeny; nechal Ludvíka 

vyloučit ze strany i z fakulty a poslal ho na několik let pracovat do dolů. To vše na 

základě recesistické pohlednice, již Ludvík v žertu zaslal Markétě (Jaroslava 

Obermaierová), o niž na studiích usiloval.  

Stále zahořklý Ludvík se proto po více než deseti letech navrací na rodnou 

Moravu, aby vykonal „jednu dobrou destrukci“ - svedl Pavlovu ženu Helenu (Jana 

Dítětová). Pocit vítězoslavné pomsty na Zemánkovi ale Ludvíkovi záhy zhořkne v 

ústech, když náklonností poblázněná Helena prozradí, že s manželem již léta nežijí. 

Ludvík ji s odporem odmršťuje, Helena se v zoufalém a neúspěšném pokusu o 

sebevraždu ještě více ponižuje a Ludvík znovu podléhá deziluzi a vystřízlivění. Z filmu 

byla oproti románu vypuštěna Ludvíkova jediná láska Lucie a okolnosti jejího vztahu 

s ním a postavou laboranta Kostky. Snímek měl premiéru v únoru 1969, ale pro své 

vyobrazení doby i jejích lidí byl záhy zavřen do trezoru.  

 

MOTIVY SNÍMKU A PRVKY, KTERÉ JE PODPORUJÍ: 

OBRAZ, ZVUK I CHARAKTERY POSTAV 

                                                 
245 BŘEZINA, Václav. Lexikon českého filmu: 2000 filmů 1930-1996. Praha: Cinema, 1996. ISBN 80-
85933-09-8. s. 496-497. 
246 Žert, 1968 [film]. Režie Jaromil JIREŠ. Československo. 
247 HAMES, Peter. Československá nová vlna. Praha: Levné knihy, 2008. ISBN 978-80-7309-580-2. 
s. 105. 
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Hlavním tématem filmu je absurdita doby od konce 40. do 60. let a ničivý vliv, 

který měla na lidské charaktery. Mezi hlavními motivy se pak objevuje zejména 

opakující se a proměňující se forma žertu, dále také vina a křivda, které následuje 

deziluze, odcizení, msta, hořečnatá touha po ní a chtíč.  

Tragikomika, otevřený výsměch době a jistý satirický a přesto hořký nádech 

Žertu a jeho motivy, jsou v každém záběru umocněny i obrazem a zvukem, které 

dokreslují absurdní atmosféru a pocit odcizení.  

Umělecké černobílé záběry kameramana Jana Čuříka spolu se střihem Josefa 

Valušiaka prolínají současnost a minulost - do děje prožívaného skrze postavu 

Ludvíka prosakují útržky z jeho minulosti, které jsou v Ludvíkovi náhodnými 

asociacemi vyvolány současnými pohnutkami. Pomocí nečekaných a na první pohled 

divokých střihů a prolínání dialogů se záběry, k nimž zvuk zdánlivě nepatří, se tak 

dává do souvislosti Ludvíkova minulost a přítomnost.  

Jeho postava je nadto v retrospektivě suplována přímým pohledem kamery, s 

níž promlouvají ostatní postavy. Ludvík je mimo záběr, a odpovídá tak zpoza ní. Někdy 

je v minulosti přítomen pouze formou skeptického komentáře z úst současného 

Ludvíka, který komentuje své vzpomínky z 50. let. A obrazová složka filmu tak 

umocňuje vyznění snímku jako odrazu Ludvíkova duševního rozpoložení.  

Jeho cynismus již v úvodu filmu přibližuje symbolické kokrhání kohouta na orloji 

Ludvíkova města - orloji, na němž namísto apoštolů krouží postavy socialistických 

dělníků a úderníků. To záhy střídá potměšilá hudba Zdeňka Pololáníka, která 

podtrhuje výsměch, s nímž Ludvík pohlíží na svět. 

Ludvík se v myšlenkách vysmívá svému setkání s Helenou a s cynismem se 

vrací ke vzpomínkám z 50. let, kvůli nimž Helenu pozoruje s lačnou nenávistí. Jeho 

zaujetí se v jejích očích jeví jako láska, a v Ludvíkovi tak stoupá naděje na 

vítězoslavnou pomstu za křivdy spáchané na jeho studiích. 

I na dobu svého mládí pohlíží Ludvík s despektem. V retrospektivě se naskýtá 

pohled na průvody, jichž se Ludvík účastnil, a na nadšení mladých po roce 1948, kdy 

měli pocit, že hýbají volantem dějin. Ludvík očima kamery rozmlouvá se svými přáteli, 

kteří proti němu později do jednoho zvedli ruku a odsoudili ho tak k vyloučení a životu 

v hořkosti. Skrze postavu Markéty vykresluje „duch doby“. Ten je, stejně jako ona, 

„naivní, patetický, radostný a přísný“. Podle Ludvíka totiž doba, v níž se mladí účastnili 
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prvomájových průvodů, „vyžadovala radost, byla to ale radost vážná, která 

nepřipouštěla žádnou legraci“. 

Kromě vzpomínek na oslavy komunismu ale v sobě Ludvík ve vzpomínkách 

stále vyživuje křivdu. Jeho neschopnost překročit minulost a odpustit je ilustrovaná 

kupříkladu ve scénách, kdy v současnosti vchází do svého hotelového pokoje a ocitá 

se přímo ve výslechové místnosti v minulosti, kde jeho satirická pohlednice vyvolává 

smršť absurdních otázek stranické výslechové komise tvořenou jeho kamarády. Na 

nepříjemné vzpomínky na výslech v současnosti Ludvík odpovídá jen vyzývavě 

ironickým postojem a pohledem přímo do kamery se ve vzpomínce dívá rovnou do očí 

svým bývalým přátelům (zejména pak Pavlu Zemánkovi), kteří za zvuku ruské písně 

Kalinka zdvihají ruce, aby ho odsoudili. 

Vyvstává zde tak znatelný motiv křivdy, obraz patosu a strojeného veselí, 

kterému se oddávali lidé v 50. letech, i absurdních malicherností, za které jim pak byly 

ničeny životy. 

Po nich se naskýtá motiv Ludvíkovy deziluze a zhroucení ideálů, když nastoupí 

k Pomocným technickým praporům na nucené práce. Útlak komunistickými dozorci 

následuje úmrtí spoluvězně Alexeje - syna komunistického funkcionáře, zatčeného při 

stranické čistce. Otevírá se zde ale také scéna otevřeného výsměchu doby a 

dozorcům, když tu přistižený trestaný umělec prezentuje erotický obraz svých 

bývalých milenek jako alegorii lidové armády.  

Ludvíkovy ideály jsou tu definitivně rozbity. Dalším důkazem toho jsou hudební 

motivy a lidové písně, které se ve snímku objevuji. V 60. letech v sobě již Ludvík jen 

jitří křivdu, a když se tak při čekání na Helenu a pomstu v rodném městě setkává s 

jízdou králů a folklorní kapelou, jíž byl kdysi členem, nemůže kdysi milovanou lidovou 

hudbu vystát. Radostné lidové písně si spojuje s lety slepého opojení ideologií a 

kontrastují tak s jeho křivdou - s prací v dolech a vystřízlivěním ze vztahu s režimem. 

Ludvík stále neodpustil svým trýznitelům a motiv horečnaté pomsty tak graduje 

do chvíle, dokud Helenu nesvede. Ludvík se poblázněné Heleny až chladnokrevně 

zmocní a konečně vykonává svou mstu - nechává se dokonce unést a Helenu v 

milostném objetí bez milosti fackuje. 
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Hned záhy se však znovu objevuje motiv deziluze - Ludvíkova pomsta se 

nevydařila. Láskyplně rozněžnělá Helena mu prozrazuje, že se Zemánkem již nežije 

a Ludvík si uvědomuje, že poměrem s Helenou mu v nejmenším neublížil.  

Ještě hlubší deziluzi pak Jahn propadá, když na jízdě králů potkává samotného 

Pavla Zemánka s jeho současnou mladou milenkou (Věra Křesadlová).  

Zemánek je v podstatě katalyzátorem Ludvíkových deziluzí - v minulosti zničil 

jeho život i ideály a přeměnil ho tak v podstatě na nového Ludvíka - proto se díváme 

do minulosti jeho současnýma očima - dnešní Ludvík se neztotožňuje sám se sebou 

v době studií - až příliš se změnil. Ludvík se tak v retrospektivě poprvé objevuje až u 

Pomocných technických praporů - až tam se začíná formovat jeho nové přesvědčení 

a začíná se podobat sám sobě.  

Zemánek ale ničí přesvědčení i současnému Ludvíkovi při opětovném setkání 

na Moravě. Zemánek při jízdě králů prohlašuje, že v 50. letech všichni „žili za zdí, za 

níž se odsuzovali a popravovali nevinní lidé - žili ve vězení, kde na balkonech hrály 

kapely“. Opírá se tak o hlavní téma snímku - vypichuje absurditu a krutost doby. 

Tragikomika a deziluze se dotýká nejen Ludvíka, ale všech postav příběhu. 

Naivní a dětinská Helena, která stále nevystřízlivěla z ideálů svého mládí, propadá 

deziluzi po zjištění, že zdání Ludvíkovy náklonnosti k ní neprobudily její přednosti, ale 

Ludvíkova zištná touha po pomstě. Pokusí se proto spáchat sebevraždu - pokus, který 

trapně selhává, když namísto analgetik spolyká projímadlo. 

 

VYZNĚNÍ 

Žert je každým svým aspektem odrazem mravně pokřivené mysli Ludvíka 

Jahna a jeho prostřednictvím se snímek otevřeně vysmívá absurdní době (nejen) 50. 

let i chování a ideálům tehdejších lidí. Žert byl dokončen po okupaci v srpnu 1968, na 

niž také ironicky a s cynismem odpovídá scénami oslavování Sovětů v májových 

průvodech. Žert je - prostřednictvím postavy Ludvíka Jahna trpícího nezhojitelnou 

křivdou - tragikomickým obrazem lidí, kterým doba rozvrátila život i charakter. Na 

základě malichernosti zničila doba (nejen Ludvíkovy) ideály a zapříčinila přerod 

myšlenek a následnou deziluzi, které provázely historický vývoj od jásavosti až po 

mravní vystřízlivění. 
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(Po stránce otázky viny a odpuštění lze zatrpklého Ludvíka Jahna, který touží 

po pomstě, nadto označit za charakterový protiklad postavy čestného a vždy 

zásadového Františka - hlavní postavy filmu Všichni dobří rodáci (viz níže), který 

naopak navzdory křivdám všem svým trýznitelům odpouští.) 

Začarovaný kruh křivdy, který v Žertu započíná v padesátých letech 

odsouzením Ludvíka, tak končí v letech šedesátých, kdy Ludvík zbije nevinného 

pomocníka Heleny a snímek tak symbolicky končí slovy: „tebe jsem bít nechtěl“.  

Žert tak s odstupem nastiňuje mravně pokřivenou podobu systému a končí 

douškou, že v době komunismu trest padá vždy na nevinné. 

 

2.1.1.2. PERZEKUCE SNÍMKU ŽERT A JEHO TVŮRCŮ 

 

Film Žert byl jedním z těch nejkontroverznějších děl nové vlny a jako jeden z 

mála skutečně otevřeně adresuje vystřízlivění z komunistických ideálů, opojení 

řízením dějin, a současně se i cynicky ušklíbá nad naivně optimistickou atmosférou 

Pražského jara. Scénář filmu ve své době málem neprošel schvalovacím procesem, 

a jeho natáčení (stejně jako u mnohých dalších nepohodlných látek) tak bylo 

umožněno až po zrušení ÚPS v roce 1968.248 Premiéra snímku se konala ještě 28. 

února 1969, záhy byl ale film na dvacet let stažen z distribuce.249 250 Žert byl pak kvůli 

nepohodlnosti vymazán z Jirešovy oficiální filmografie.251 

I přes kritické vyznění jeho nejlepšího filmu byl Jaromil Jireš (spolu s Karlem 

Kachyňou, Otakarem Vávrou, Jurajem Herzem a Štefanem Uhrem) jedním z mála, 

kterým nebyl uložen distanc od filmové tvorby.252 

To by bylo možné vysvětlit Jirešovou prvotní oddaností socialismu,253 ale také 

tím, že se režisér, který absolvoval pražskou FAMU, věnoval zejména lyrickým 

snímkům se společenskou tématikou, po jejichž natáčení ho, podle jeho vlastních slov, 

                                                 
248 ŽALMAN, Jan. Umlčený film. Praha: KMa, 2008. ISBN 978-80-7309-573-4. s. 36, 81. 
249 BŘEZINA, Václav. Lexikon českého filmu: 2000 filmů 1930-1996. Praha: Cinema, 1996. ISBN 80-

85933-09-8. s. 496-497. 
250 NFA, 2018. Laboratoř 2018. Žert,  In: Filmový přehled [online]. [cit. 18.3.2019] Dostupné z: 

http://www.filmovyprehled.cz/cs/film/396773/zert 
251  HAMES, Peter. Československá nová vlna. Praha: Levné knihy, 2008. ISBN 978-80-7309-580-2. 
s. 14. 
252 Tamtéž, s. 269. 
253 Tamtéž, s. 271. 

http://www.filmovyprehled.cz/cs/film/396773/zert
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zařadili vedoucí postavy československé kinematografie do kategorie „neškodného 

snílka“.254 Během 60. let nadto Jireš natočil pouze dva celovečerní snímky - 

celovečerní snímek Křik a Žert v roce 1968. (Jireš roku 1965 natočil ještě 

středometrážní povídku Romance do filmu Perličky na dně.) Jeho dva scénáře 

vypracované v 60. letech byly totiž zamítnuty.255 

I tento aspekt patrně přispěl k tomu, že se mohl režisér věnovat další tvorbě i v 

70. letech. Spolu s kameramanem Janem Čuříkem natočil surrealistický snímek 

Valerie a týden divů podle románu Vítězslava Nezvala, který v režimu platil za 

uznávaného komunistu a jeho jméno tak mohlo napomoci schválení filmu, a film s 

názvem  ...a pozdravuji vlaštovky, které patří mezi progresivní tvorbu normalizace.256  

 

2.1.1.3. FILM ŽERT V DOBOVÉM TISKU 

 

Premiéra filmu Žert se konala 28. února 1969.257 Zkoumaná periodika se o něm 

měsíc po premiéře (tedy do 27. března 1969) pak vyjadřovala následovně;  

 

TRIBUNA: 

V Tribuně píše o Žertu Jan Kliment poměrně vstřícně – popisuje příběh filmu, 

který je podle jeho slov z období „přehnané političnosti“. Film pak vesměs chválí. 

„Jirešova režie je vyzrálá, stylová, nikde nepřešlápne, ačkoli ošidných míst bylo dost,“ 

píše a také vypichuje i herectví Josefa Somra i Jany Dítětové. Kritiku pak Kliment 

zakončuje slovy: „Je to umění, jaké se dnes označuje módním pojmem „angažované“. 

Žaluje deformace minulých let, ale dovede správně ukázat na ty, kdo je páchali a kdo 

se s nimi vezli“.  

Přestože tak Kliment vyjadřuje kladný postoj k filmu, současně opomíjí 

současnou nótu snímku a kritiku současné doby.258 

                                                 
254 LIEHM, A. J. a Jan LUKEŠ. Ostře sledované filmy: československá zkušenost. Praha: Národní 

filmový archiv, 2001. Iluminace. ISBN 80-7004-100-5. s. 246. 
255 HAMES, Peter. Československá nová vlna. Praha: Levné knihy, 2008. ISBN 978-80-7309-580-2. 

s. 100. 
256 Tamtéž, s. 100-225. 
257 NFA, 2018. Laboratoř 2018. Žert,  In: Filmový přehled [online]. [cit. 18.3.2019] Dostupné z: 

http://www.filmovyprehled.cz/cs/film/396773/zert 
258 KLIMENT, Jan. Nový film: z oněch dnů. Tribuna 1, 1969, č. 9 (5. 3.) s. 14. 

http://www.filmovyprehled.cz/cs/film/396773/zert
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Vzhledem k tomu, že se Jaromil Jireš distancoval od Klimentovy „pozitivní“ 

kritiky (viz níže), Kliment v jedenáctém čísle Tribuny obhajuje svůj postoj: „z kritiky 

musí být každému, kdo ji přečte, jasné, že se na film dívám jako na angažované dílo 

současné a že mi ani v nejmenším nešlo, a jít ani nemohlo, o to, nějak je odsunout do 

minulosti“. Kliment se pak k filmu jako takovému nijak nevyjadřuje.259 

 

FILMOVÉ A TELEVIZNÍ NOVINY: 

První kritiku FTN k filmu Žert vypracoval A. J. Liehm. Ten již na počátku textu 

označuje Žert za jeden z vynikajících filmů roku, nezdráhá se však užít obejtivní kritiky 

jak Žertu, tak filmu Spalovač mrtvol Juraje Herze. Oba snímky podle Liehma trpí tím, 

že jsou adaptacemi literatury, které uvěřily, že lze dosáhnout stejného efektu stejnými 

prostředky v literatuře i ve filmu; „obojí je omyl, na který oba velmi kvalitní filmy 

doplatily“. Liehm se tak nepozastavuje nad vyzněním, či tématy snímku a neoznačuje 

je za podřadné na základě požadavků režimu, ale pozastavuje se nad stylizací 

scénáře. A je tak v době normalizace objektivní kritikou.260 

Na stránkách FTN se k filmu vyjádřil také Jaromil Jireš a pokusil se uvést na 

pravou míru pomýlenou Klimentovu kritiku ze stránek Tribuny (viz výše). Filmař se 

vyjadřuje k tomu, že přes Klimentův postoj je film skutečně o současnosti – film podle 

Jireše reaguje na politické procesy a dodává, že i v době jeho příspěvku „máme tu za 

to jiné věci, (jakési dědictví „oněch dnů“), o nichž bude snad jednou možno natočit 

film. Rád bych se na něm podílel,“ dodává režisér.261 

Ve stejném vydání FTN se Žertu věnuje i Drahomíra Novotná. Ta se ke snímku 

vyjadřuje vstřícně i přes odlišnosti jeho předlohy a režiséra Jireše označuje za 

„jednoho z nejtalentovanějších a nejpoctivějších režisérů, který po několik let raději 

stále oddaloval svůj druhý hraný film, než aby natočil něco, k čemu by byli vlídně 

zhlédli umělečtí arbitři předlednového režimu“. Novotná si nebere servítky k režimu a 

otevřeně chválí kritické zobrazení doby. „Zbývá rovina druhá, hlavní, rovina 

společenská, to, co tvoří atmosféru filmu nejen v létech padesátých, ale i v současnoti. 

                                                 
259 KLIMENT, Jan. Ještě jedna poznámka k filmovému Žert. Tribuna 1, 1969, č. 12, (2. 4.), s. 14. 
260 LIEHM, A. J. Potíže s literaturou. Filmové a televizní noviny 3, 1969, č. 5 (5.3.), s. 5. 
261 JIREŠ, Jaromil, Poznámka k filmovému Žertu, Filmové a televizní noviny 3, 1969, č. 6. (20. 
3.), s. 4. 
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A ta je výborná. Bezohledné a náročné je zobrazení doby kultu Stalina i jiných,“ píše 

Novotná. Chválí také vykreslení atmosféry výslechů a schůzí, které podle Novotné 

„ponižovaly a zbavovaly osobností; psychóza doby absurdit, které se stávaly realitou“. 

Kritika Drahomíry Novotné je tak jednou z nejotevřenějších popisů filmu a jeho kritiky 

režimu.262 

 

KINO: 

Na stránkách periodika Kino se k Žertu vyjadřuje Gustav Francl v sekci 

Kinokritika, kde nešetří chválou a sympatiemi ke snímku. V celé kritice se pak ani 

náznakem nevyjadřuje odmítavě k žádné složce filmu – ani k tématu, natož k celému 

pojetí Žertu. Francl naopak vypichuje jednotlivé zdařilé herecké výkony i režii a věnuje 

se i srovnání snímku s románovou předlohou. Film s ní má podle Francla společnou 

zejména „polaritu úsměvného pohledu a tragického pocitu, ten lehký, skoro koketně 

rozmarný tón a smutnou skutečnost, která se pod ním skrývá“.  Snímek, který byl záhy 

na 20 let uložen do trezoru, pak Francl označuje za „další špičkový film naší současné 

produkce“.263 

Naposledy v Československu se o Žertu tisk zmiňuje ve slovenském listu 

Literárny život dne 3. července 1969 a následně pak až v roce 1988.264 

  

                                                 
262 NOVOTNÁ, Drahomíra, Žert za prvé a za druhé. Filmové a televizní noviny 3, 1969, č. 6. (20. 
3.), s. 5. 
263 FRANCL, Gustav. Žert na filmovém plátně. Kino 24, 1969, č. 7 (3. 4.), s. 4. 

264 URBANOVÁ, Eva, Blažena URGOŠÍKOVÁ a Jitka PANZNEROVÁ. Český hraný film IV. / Czech 
Feature Film IV.: 1961-1970. Praha: Národní filmový archiv, 2004. s. 579-582. 
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2.1.2. VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI (1968)265 

 

 

2.1.2.1. ROZBOR FILMU VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI266 

 

Snímek Všichni dobří rodáci režiséra Vojtěcha Jasného z roku 1968 je 

věrohodným i básnickým obrazem proměn moravské vesnice a proměn lidských 

osudů po nástupu komunismu v Československu. 

Poetický i krutě strohý film, k němuž vypracoval Jasný námět i scénář podle 

matičných vzpomínek (založil jej na osudu i osobnosti rodinného přítele Františka 

Slimáčka, který byl mj. odsouzen k nuceným pracem u Pomocných technických 

praporů),267 268 vypovídá o lidské společnosti i charakteru a zásadách jednotlivce - to 

vše probíhá na pozadí kolektivizace zemědělské půdy v padesátých letech. Scénář 

vznikal již od poloviny 50. let, ale natáčet začal Jasný až v roce 1967.269  

Film získal řadu ocenění - v roce 1969 kupříkladu získal Vojtěch Jasný Cenu 

za režii na festivalu v Cannes - ale kvůli vykreslení doby se brzy po svém uvedení do 

kin v červenci 1969 dočkal zavření do trezoru.270 

 

STAVBA PŘÍBĚHU 

Všichni dobří rodáci v chronologickém sledu vykreslují osudy usedlíků 

moravské vesnice v několika zásadních historických obdobích, během nichž 

komunismus zasáhl její obyvatele nejsilněji. 

Příběh snímku se otevírá v květnu 1945, kdy radost z osvobození stíhá 

nepříjemné tušení nástupu jiné doby - tušení je ještě umocněné záměrně 

                                                 
265 BŘEZINA, Václav. Lexikon českého filmu: 2000 filmů 1930-1996. Praha: Cinema, 1996. ISBN 80-

85933-09-8. s. 466. 
266 Všichni dobří rodáci, 1968 [film]. Režie Vojtěch JASNÝ. Československo. 
267 ČECHOVÁ, Briana, ed. Všichni dobří rodáci. Praha: Národní filmový archiv, 2013. ISBN 978-80-
7004-156-7. s. 34-35. 
268 BRZOBOHATÝ, Radoslav. Všichni dobří rodáci. Speciální bonusy. Rozhovory (Radoslav 

Brzobohatý). [videozáznam na DVD]. Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české 
kinematografie, ©1968. Bontonfilm a.s., 2007. 
269 HAMES, Peter. Československá nová vlna. Praha: Levné knihy, 2008. ISBN 978-80-7309-580-2. 

s. 68. 
270 VORÁČ, Jiří. Český film v exilu: kapitoly z dějin po roce 1968. Brno: Host, 2004. ISBN 80-7294-
139-9. s. 95. 



52 

 

vševědoucím komentářem Martina Růžka, který provází celým filmem a představuje 

jeho postavy, nad nimiž jako by současně i vynášel rozsudky. 

V malebném, a přesto místy nehostinném prostředí venkova žije sedm přátel, 

již budou brzy rozděleni dobou. Je zde poctivý a zásadový sedlák František v podání 

Radoslava Brzobohatého, který „věci dělá s láskou, a tak je dělá dobře“, jehož osud 

je spolu se zabaveným JZD osou snímku; další postavou je ostřílený ale srdečný 

recidivista Jořka s Pyřkem (Vladimír Menšík), krejčí Franta Lampa, Józa zedník, 

vzdělaný varhaník Očenáš (Vladimír Brodský), neposedný pošťák Bertin a jeho 

snoubenka, přezdívaná Veselá vdova, a Zášinek (Waldemar Matuška), živelný syn 

cikánského barona, který tudy kdysi projížděl. 

Nad nimi od prvopočátku bdí také tiché vědoucí pohledy starých žen, 

připomínající sudičky vynášející proroctví. 

Máj brzy střídá zpustlé předjaří po únoru 1948, kdy se poprvé dávají do pohybu 

kola osudu - Očenášek se v dobré víře stává předsedou KSČ a strana prvnímu 

sedlákovi kolektivizuje grunt. Záhy se také projevují charaktery představitelů KSČ - ti 

si vynucují osobní prospěch, zabavují majetek pro své vlastní potřeby, vyhrožováním 

pouští strach na ostatní sedláky, na nichž si vynucují vstup do strany a kolektivizaci 

jejich majetku. Očenáška, který se v očích sedláků provinil, má stihnout trest -  

nájemný vrah, kterého na něj místní objednali, však kvůli záměně zastřelí namísto 

Očenáška mladého ženicha Bertina, který po sobě zanechává snoubenku, 

přezdívanou Veselá vdova, a jejich nenarozené dítě. Očenášek proto opouští vesnici 

obdobným způsobem, jako ji opouštěl nejbohatší sedlák po kolektivitzaci jeho statku - 

odjíždí osamocen na žebřiňáku s pár kusy nábytku. 

V létě 1951 se dostává do popředí osud Pyřka a Veselé vdovy, která má v 

příběhu nosit smůlu. Tu přinese i Pyřkovi poté, co společně přijdou na vesnickou 

tancovačku. Zkušený kriminálník Pyřk má po ní již poněkolikáté nastoupit do vězení - 

tentokrát mu ale slibují školení proti recidivismu. Pyřk si v obavě před změnou poměrů, 

raději způsobí otravu krve. Skonává tak další z přátel. Na podzim 1951 se Veselá 

vdova a s ní i smrt zmocňuje také Zášinka, kterého po projevech náklonnosti k Veselé 

vdově probodne býk. 

Poslední část příběhu dotváří osud sedláka Františka. Počínaje létem roku 

1952 straníci znovu tlačí na zatvrzelé sedláky, aby vstoupili do družstva. Aby podlomili 

odpor sedláků, zatknou nejzásadovějšího poctivého Františka, který do strany odmítá 

vstoupit. Sedláci vstup podepíší, ale František je držen v kriminále až do Vánoc 1954, 
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kdy odsud utíká s těžkým zápalem plic. Současně jsou odhalovány zločiny straníků, 

kteří od let kolektivizace rozkrádali majetek JZD. František je ponechán doma, ale už 

v létě 1957 znovu za sedláky přichází agitátoři, aby podepsali stranické prohlášení. 

Sedláci se všichni odvolávají na Františka, a ten je tedy znovu zatčen, dokud všichni 

ostatní vstup do JZD nepodepíší. František je však neoblomný. Vstupuje až v zimě 

1958, kdy ho členové družstva požádají, aby jim pomohl a postavil se do čela JZD a 

uvedl ho do pořádku. Až tehdy vidíme zkázu, již napáchali straníci na kdysi nejlepším 

statku v okolí. Film uzavírá epilog, který sleduje navrátivšího se Očenáška. Ten 

shledává, že ve vesnici zůstaly už jen „zlé byliny, které nevyhnijí“ - ti lepší odcházejí. 

František již zemřel - nakonec ve starosti o JZD zůstal zase sám - všichni se rozutekli. 

Byl přežit jen straníky, kteří se zasloužili o utrpení ostatních. 

  

MOTIVY SNÍMKU A VÝRAZOVÉ PROSTŘEDKY, KTERÉ JE PODPORUJÍ: OBRAZ 

A ZVUK 

Jasný se ve filmu dotýká bezpočtu motivů a metafor, kterými, mimo jiné, 

zdůrazňuje neúprosnost režimu. 

Snímek od prvních chvil provází hudba Svatopluka Havelky, která nad celým 

filmem spřádá jakýsi závoj neodvratného příchodu nečeho nečistého, chlad a 

nehostinnost a s jejím přičiněním se zvuková složka filmu stává jedním z hlavních 

ukazatelů vyznění snímku. V její nepřítomnosti se totiž nad celou moravskou vesnicí i 

jejími lidmi rozprostírá až ohlušující ticho, klid před bouří navozující pocit přicházející 

hrozby. Za pomoci zvukové složky snímku tak vyvstává několik opakujících se motivů. 

Motiv osudovosti, smrti a zvěstování zániku, motiv „neradostného“ veselení se, motiv 

nezastavitelného plynutí neúprosného času a pomíjivosti chvil, ale i motivy odporu a 

prvky mystiky, které reprezentuje lidové moudro, či hádání z ruky. V jejich duchu v 

průběhu snímku vyvstává řada obrazů. 

Syžet271 filmu otevírá v Máji 1945 chór připomínající lidový sněm, který v 

kostele namísto křesťanských chvalozpěvů opěvuje ruská vojska - osvoboditele. 

Chvalozpěv pak střídá ohlušující ticho a lyrické obrazy poklidné a svévolné vesnické 

přírody - koně, pluh, stromy v květu a lány polí. 

Vesnice se od počátku veselí na lidových zábavách, postavy se smějí, tančí, 

nicméně s jakousi hořkostí, která umocňuje motiv blížící se záhuby a pomíjivosti času. 

                                                 
271 NOVOTNÝ, David Jan. Budování příběhu, aneb, Demiurgie versus dramaturgie. Praha: Karolinum, 
2007. 978-80-246-1306-2. s. 23-24. 
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V potemnělé hospodě se nebezpečně zrychluje tempo tance, rej se se smíchem svalí 

na jednu hromadu, ale rozchází se za hrozivého ticha až nad ránem - postavy se po 

lukách trousí do východu slunce - rozchází se spolu a zároveň zůstávají osamoceny. 

V několika momentech je použito také kokrhání kohouta, který ohlašuje příchod 

nové doby - přichází předjaří 1948. 

Krásy Máje 1945 po únorové revoluci střídá pohled na nehostinné ledové pláně, 

které záměrně vytvářejí paralelu mezi zpustlou přírodou a přicházejícím komunismem. 

Navzdory sněhu, který lze chápat i jako metaforu k nadcházející době, se postava 

poctivého Františka snaží v klidu orat své zmrzlé pole, zatímco se z místního rozhlasu 

symbolicky rozléhá vládní prohlášení, že „politika bude nadále věcí cti a jakmile 

překonáme neúrodu, budeme se mít zase dobře“. Poprvé tu vyvstává ideál 

pracovitého člověka, který se právě díky svým zásadám nenechává strhnout a 

nedovoluje planým řečem, aby se dotkly jeho práce. 

  Po převzetí moci Jasný zobrazuje názorně tichý odpor společnosti, která se 

dělí na dvě; statické postavy starousedlíků jen mlčky pozorují, nebo zavírají okna před 

trojici představitelů KSČ, kteří budou rozhodovat o jejich osudech. Tento motiv se 

opakuje několikrát – při tichém protestu proti straníkům pod okny úřadu a při každém 

obrazu agitace se sedláci zdají neteční, zastávají stanovisko odporu, ale jsou znovu a 

znovu zahnáni do kouta. Hlavním představitelem odporu je pak v celém snímku právě 

zásadový a spravedlivý sedlák František. 

Po převzetí moci KSČ snímek ukazuje zahanbující vystěhování nejbohatšího 

sedláka vesnice, kde Jasný zobrazuje charakteristické praktiky režimu. Divákovi před 

očima vyvstává obraz křivdy - sedlák opouští vesnici jen na žebřiňáku s jednou skříní 

a peřinami. Jeho stará plačící manželka sedí na zachráněné židli a v rukou svírá 

květinu. 

Jasný zde pracuje s několika postupy, jimiž nastiňuje rozsah viny, náhlou 

nadřazenost, pokrytectví i osamocení představitelů KSČ - jednak je záměrně odděluje 

od ostatních a uzavírá do skupinky, která, ač stojí mimo dění, je stále na očích. Straníci 

jsou symbolicky oděni do černé a stíhají je odsuzující pohledy ostatních. 

Jasný zde také předkládá předzvěst, jak strana naloží se znárodněným 

majetkem a pocit blížícího se zmaru a pokrytectví - prorocká slova vystěhovaného 

sedláka, aby se o jeho statek starali dobře, následuje bezohledné chování 

představitelů KSČ k nově nabytému majetku - jeden se prohání na zkolektivizovaném 

koni jako utržený ze řetězu a další si schovává získané „družstevní dřevo“ pro své 
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potřeby. Praktiky straníků se ještě vyostřují, když nutí další usedlíky ke vstoupení do 

strany a hrozí zabavením nově koupeného domu krejčímu za to, že má dva dělníky, i 

přesto, že sami straníci vedou vlastní živnostenskou činnost. 

Po roce 1948 se tak osudy jednotlivých postav začínají naplňovat a kroky přátel 

rozcházet - vyvstává zde nejmarkantnější motiv osudovosti a zvěsti smrti - ten je 

reprezentován prorockými pohledy sudiček, které dávají vědět, že se již chýlí čas 

prvních obětí, které padnou na oltář nového režimu, a předvídá je také Očenáškova 

hra na varhany, či odbíjení zvonů v kostelní zvonici. 

Tyto prvky, a zejména smrtelně vážný pohled sudiček, jsou přítomny jak před 

smrtí Bertina, tak když vesnici zanedlouho po výhružkách starousedlíků opouští 

Očenášek - osamocen na žebřiňáku s pár kusy nábytku. Pohled starých žen sleduje i 

Pyřka, když přichází na tancovačku s Veselou vdovou a záhy si poleptává nohu 

kyselinou a později sudičky pozorují i Zášinka před jeho skonem. 

Zášinkovu smrt ohlašuje také jeho zesnulá manželka – Židovka, s níž se dal za 

okupace rozvést, vydal ji tak Němcům a jež se mu v myšlenkách vrací. Obraz a 

zvěstování smrti i jisté prvky mystična v sobě skrývá neradostné hádání osudu ze 

Zášinkovy dlaně při vesnické zábavě, bezprostředně po níž Zášinek skonává. 

Jako poslednímu z přátel se osud naplňuje čestnému sedlákovi Františkovi, 

který může být ve snímku chápán jako samostatný symbol odporu i zásad, s nímž 

kontrastuje nepoctivost straníků. František je za svůj čestný postoj opakovaně zatčen 

a uvězněn, jen aby v roce 1958 svou pracovitostí napravil škody, které bývalí 

představitelé spolkového družstva napáchali na společném statku. Poctivý František 

po dlouhém nátlaku a sledován vědoucími pohledy sudiček nakonec souhlasí s 

vedením JZD, které se mu později stane osudným. 

Motivy snímku jsou spoluvytvářeny zejména za pomoci obrazových prvků – na 

nich se podílela kupříkladu scénografie Ester Krumbachové, která zejména barevností 

kostýmů vyjádřila vyznění mnohých scén. Kostýmy jsou často laděny do v 

komplementárních pastelových barev a Krumbachová užila kupříkladu hrozivě černé 

kabáty příslušníků KSČ, nebo zesnulou Zášinkovu manželku, již Zášinek vidí ve svých 

vzpomínkách, oblékla do černých dlouhých šatů s kontrastně žlutou Davidovou 

hvězdou a do vlasů jí vetkla černou stužku, která znovu připomíná motiv smrti. 

Obrazovou složku filmu pak vytvářela především i poeticky pojatá kamery 

Jaroslava Kučery. Kučerovy záběry dávají vyniknout každému z motivů – v pomalých 

a až básnicky lyrických obrazech zachycuje neudržitenou krásu letní přírody i poklid, 
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jímž vesnice oplývala do doby kolektivizace. Velkou část snímku tak tvoří obrazy, které 

zachycují pomíjivost přírody i času - záběry na louky, pláně, stromy, orosenou trávu či 

naopak nehostinnou zasněženou krajinu. Právě díky těmto záběrům snímek působí 

subjektivně, místy až snově a osudově. Všichni dobří rodáci vynikají pomalým tempem 

střihu i pohybem kamery a dávají tak prostor k vyniknutí metafor a přikládají každému 

obrazu význam. 

Kupříkladu předzvěst záhuby všech přátel lze vysledovat právě v práci kamery 

- díky ní vyvstávají kontrasty mezi radostným rejem na vesnických pitkách a 

prodlevami, v nichž jednotlivé postavy spočívají ve statických a až hrozivých 

alegorických kompozicích. Veselí je snímáno subjektivní kamerou, která se otáčí spolu 

s postavami tak, že rej připomíná tanec smrti. 

Sugestivní záběry ještě více přibližují niternost a tragiku Bertinova, Pyřkova i 

Zášinkova konce. Ta v jejich osudovém momentu roztřeseně a ve skocích najíždí až 

bezprostředně k umírající tváři a evokuje tak snovost a hrůzu jejich skonu a zároveň 

dává jejich smrti určitý význam – ani jeden z nich nezemřel náhodou. Tato určitá 

nereálnost je znatelná zejména v případě Pyřka, kterého v jeho posledních 

momentech zasypávají hory vířícího husího peří. To v metafoře může odkazovat na 

předešlé zobrazení boje husy se psem – slabšího se silnějším – potažmo člověka s 

režimem. 

 

VYZNĚNÍ 

Všichni dobří rodáci tak téměř každým svým záběrem píší kroniku moravské 

vesnice. Jasný se v mnohém inspiroval svou rodnou obcí Kelčí, kde Státní bezpečnost 

perzekvovala místní farnost i obyvatele.272 Ve filmu Všichni dobří rodáci tak 

zaznamenává, jak přesně se režim provinil, že zdevastoval nejen majetek, ale i lidské 

osudy. Všichni dobří rodáci také nastiňují rozkol, který režim vyvolal mezi místními - 

přáteli a selhání komunistického ideálu i v očích jeho zastánce - čestného komunisty 

Očenáška. Motivy smrti, zkázy, neodvratnosti i pomíjivosti času i hořkého veselení se 

- se všechny snoubí a vytvářejí obraz neradostného žití v době komunismu a jeho 

zkázonosný vliv na člověka. Jasný se ve filmu téměř loučí se svým milovaným krajem, 

který postihla zkáza. Nejen na obrazu kolektivizace a nejtragičtějšího osudu sedláka 

Františka, ukazuje i dobu, kdy ti největší oportunisté dosáhli svého, valná většina byla 

                                                 
272 ČECHOVÁ, Briana, ed. Všichni dobří rodáci. Praha: Národní filmový archiv, 2013. ISBN 978-80-
7004-156-7. s. 46-69. 
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zlomena a ti charakterní a poctiví zaplatili svým zdravím i životem. V době, již Jasný 

zobrazuje, je morálka přežitkem a zastánce spravedlnosti dříve nebo později stihne 

trest. 

 

2.1.2.2. PERZEKUCE SNÍMKU VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI A 

JEHO TVŮRCŮ 

 

Omezení, která ovlivňovala realizaci a distribuci snímku Všichni dobří rodáci, 

provázela film již od prvopočátku jeho vzniku. Souhlas k natáčení filmu získal Jasný 

patrně až po letech úsilí. Zdroje se v otázce délky zpracovávání námětu různí - Jasný 

měl o natočení tématu uvažovat již po tvůrčím rozchodu s Karlem Kachyňou v roce 

1956, ale v záznamech FSB je námět Všech dobrých rodáků poprvé zanesen až v 

roce 1966. Podle filmového historika Lukáše Skupy pak nelze s jistotou určit, zda šlo 

o film cíleně odkládaný cenzory, nebo zda bylo zpoždění způsobené procesem psaní 

literárního scénáře, či cíleně odkládané samotným režisérem kvůli obavám z cenzury 

předlohy.273 274  

První i druhá verze literárního scénáře Všech dobrých rodáků (první část z 

května 1967 a upravená druhá verze z konce října 1967) byla skutečně zaměstnanci 

Ústřední publikační správy označena za nevhodný materiál, který mělo posoudit i ÚV 

KSČ. Výroba snímku byla nicméně umožněna 1. prosince 1967 vedením FSB, a to i 

přesto, že v té době snímek ještě postrádal souhlas Ústřední publikační správy. 

Technický scénář pak ÚPS schválila koncem ledna 1968 - krátkou dobu před 

zrušením tohoto cenzurního orgánu.275 Značná část natáčení poté probíhala po pádu 

cenzury v roce 1968 až do srpna 1968 (postprodukce na snímku započala ještě před 

srpnovou okupací sovětskými vojsky) a byla štědře financovaná FSB.276 O Všech 

                                                 
273 ČECHOVÁ, Briana, ed. Všichni dobří rodáci. Praha: Národní filmový archiv, 2013. ISBN 978-80-
7004-156-7. s. 70-77. 
274 JASNÝ, Vojtěch. Všichni dobří rodáci. Speciální bonusy. Rozhovory (Vojtěch Jasný). 
[videozáznam na DVD]. Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, 
©1968. Bontonfilm a.s., 2007. 
275 ČECHOVÁ, Briana, ed. Všichni dobří rodáci. Praha: Národní filmový archiv, 2013. ISBN 978-80-

7004-156-7. s. 76-77. 
276 Tamtéž, s. 70-71, 80-83. 
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dobrých rodácích pak jejich režisér Vojtěch Jasný prohlásil, že byl prvním filmem, v 

němž mohl ukázat pravdu o skutečném životě ve 40., 50. a 60. letech.277 

Všichni dobří rodáci měli slavnostní premiéru 7. května 1969, do kin pak byli 

uvedeni 4. července 1969.278 Film tehdy viděl bezmála jeden milion diváků a byl, mimo 

jiné, oceněn na festivalu v Cannes.279 

Na podzim 1968 byly nahrubo sestříhané materiály ještě bez hudebního 

doprovodu promítnuty členu ideově-umělecké rady i vedoucímu výroby, kteří 

rozpracovaný snímek přijali kladně a postprodukce proběhla bez jakýchkoli výhrad ze 

strany dosavadního vedení kinematografie. Po nástupu Ludvíka Tomana, Jiřího Purše 

a později také Miloslava Fábery, ale nové vedení ke Všem dobrým rodákům zaujalo 

diametrálně odlišný postoj. V září 1969 byly všechny kopie staženy z distribuce a film 

o režimu, který způsobil rozpad místní komunity, přátelství a úpadek morálky, byl v 

roce 1971 zařazen mezi nežádoucí trezorové snímky a nemohly mu napomoci ani 

případné úpravy.280 

Perzekuce měla brzy stihnout i režiséra Vojtěcha Jasného, a to i přesto, že měl 

k režimu zprvu ambivalentní vztah - spolu s Karlem Kachyňou se v 50. letech věnoval 

tvorbě socialisticko-realistických propagandistických a inscenovaných dokumentů, 

které ospravedlňovaly jednání režimu.281 Protikladem ke Všem dobrým rodákům pak 

může být také jejich společný film Neobyčejná léta, který opěvuje kolektivizaci půdy a 

vznik zemědělských družstev.282 

Od schematické tvorby se ale Jasný poprvé odklonil po uměleckém rozchodu 

s Kachyňou (v roce 1956),283 zejména se jeho nové postoje projevily ve společensko-

kritickém snímku Zářijové noci (1957).284 Svůj nový postoj pak potvrdil zejména v roce 

                                                 
277 HAMES, Peter. Československá nová vlna. Praha: Levné knihy, 2008. ISBN 978-80-7309-580-2. 
s. 68. 
278 NFA, 2018. Laboratoř 2018. Všichni dobří rodáci. In: Filmový přehled [online]. [cit. 18.3.2019] 
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279 ČECHOVÁ, Briana, ed. Všichni dobří rodáci. Praha: Národní filmový archiv, 2013. ISBN 978-80-
7004-156-7. s. 70-87. 
280 ČECHOVÁ, Briana, ed. Všichni dobří rodáci. Praha: Národní filmový archiv, 2013. ISBN 978-80-

7004-156-7. s. 83-87. 
281 FEIGELSON, Kristian a Petr KOPAL, ed. Film a dějiny: Politická kamera - film a stalinismus. 

Praha: Casablanca, 2012. ISBN 978-80-87292-15-0. s. 420-424. 
282 Tamtéž, s. 427-430. 
283 ŽALMAN, Jan. Umlčený film. Praha: KMa, 2008. ISBN 978-80-7309-573-4. s. 41. 
284 FEIGELSON, Kristian a Petr KOPAL, ed. Film a dějiny: Politická kamera - film a stalinismus. 
Praha: Casablanca, 2012. ISBN 978-80-87292-15-0. s. 437-439. 
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1958 filmem Touha, 1963 snímkem Až přijde kocour (oceněným na festivalu v 

Cannes), a konečně právě filmem Všichni dobří rodáci. 

Navzdory jeho posledním nežádoucím snímkům patřil Jasný mezi 

nejuznávanější filmaře, které FSB zaměstnávalo a vedení kinematografie proto 

zamýšlelo Jasnému umožnit tvůrčí činnost a dokonce spolupráci s rakouskou televizí. 

Vojtěch Jasný ale v červnu 1970 zvolil odchod z Československa a zařadil se tak mezi 

nežádoucí tvůrce.285 286   

Zakázán tak nebyl jen Všichni dobří rodáci, ale kompletně celá filmová tvorba 

Vojtěcha Jasného a jeho rozpracovaný snímek Psi a lidé měl dokončit Evald Schorm 

- jako oficiální důvod pro výměnu režiséra nebyla uvedena emigrace Jasného, ale 

nemoc.287 Jasný se stal rakouským občanem a v polovině 80. let se odstěhoval do 

New Yorku, kde působil jako univerzitní pedagog scénáristiky a režie. 288 289 

Když byl tak roku 1973 zveřejněn soupis filmů na indexu, snímek Všichni dobří 

rodáci mezi nimi (patrně i kvůli emigraci Vojtěcha Jasnéh) zaujímal zvláštní postavení 

-  spolu s filmy Farářův konec, O slavnosti a hostech a Hoří, má panenko měl být 

zakázán navždy.290 

V roce 1977 byl dokonce natočen snímek O moravské zemi, který měl překrýt 

dojmy diváků ze Všech dobrých rodáků a nahradit je protikladným vyzněním - v hlavní 

roli se dokonce objevil Radoslav Brzobohatý.291 
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2.1.2.3. VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI V DOBOVÉM TISKU  

 

O Všech dobrých rodácích je v dobovém tisku - narozdíl od ostatních 

trezorových filmů - řada zmínek. Vzhledem ke dvojímu datu premiéry jsem zkoumala 

dobová periodika jednak od data předpremiéry v rozmezí 7. května a 7. června 1969 

a následně také od data veřejné premiéry tedy v datech od 4. července do 4. srpna 

1969. 

Poslední kritika se Všem dobrým rodákům věnuje 30. července 1969. Po 

zákazu filmu tento snímek hodnotí jen zahraniční tituly. Periodika na území 

Československa se film začínají znovu věnovat až v roce 1989.292 

 

TRIBUNA 

Na stránkách stranického čtrnáctideníku Tribuna se, v čísle vydaném 28. 

května 1969, objevila kritika z pera pozdějšího normalizačního kritika Jana Klimenta. 

Ta se i přes značnou ideovost textu pokouší o obhajobu „nedostatečně 

angažovaného“ filmu. Všechny dobré rodáky Kliment doslovně označuje za: 

„umělecky zvládnutý film, osobitý ve výrazu, dobře režírovaný, s výbornými výkony 

herců, skvělou kamerou, hudbou...“ 

Kliment kromě dobře zvládnuté řemeslné stránky filmu vypichuje řadu „patrně 

neúmyslných nedorozumění“, která jsou v rozporu se socialistickým smýšlením. 

Jednak se pozastavuje nad absencí třídního boje, dále nad, z Klimentova pohledu, 

„zkresleným průběhem kolektivizace“, utrpením postav a negativním zobrazením 

komunistů. Ačkoli tato pochybení filmu omlouvá poplatností době Pražského jara, 

vyznění Všech dobrých rodáků považuje za nepravdivé. Navzdory své pozici 

normalizačního kritika se pokouší film rozebrat z jeho pohledu, pokud možno 

objektivně, a film nepovažuje pouze za protirežimní.293 

Tento postoj ještě utvrzuje o více než dva měsíce později - v čísle vydaném v 

srpnu 1969, kdy se Kliment opět věnuje tématu Všech dobrých rodáků, tentokrát film 

                                                 
292 URBANOVÁ, Eva, Blažena URGOŠÍKOVÁ a Jitka PANZNEROVÁ. Český hraný film IV. / Czech 

Feature Film IV.: 1961-1970. Praha: Národní filmový archiv, 2004. s. 546-549. 
293 KLIMENT, Jan. Všichni rodáci jedna rodina?. Tribuna 1, 1969, č. 20, s.14. 
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hájí před hlasy požadujícími stažení filmu a odmítá jeho zákaz. Kliment znovu 

vyzdvihuje umělecké kvality Všech dobrých rodáků, ale přiznává, že si za ideová 

pochybení a nesprávné pojetí tématu film zaslouží kritiku. Vyzývá ale ke shovívavosti 

v hodnocení filmu - jak uvádí, „umělecké dílo není zdaleka jen agitační traktát,..“ a 

nelze zaměňovat antisocialistické reakce některých diváků na Všechny dobré rodáky 

s jejich skutečným vyzněním. Kliment dokonce vyzývá k diskuzi nad dílem, kterou 

považuje za vhodnější, než zákaz filmu a požadavek, aby někdo „splnil naše - byť 

správné a oprávněné - představy“. Jak na závěr uvádí: „rozum a s ním i pravda 

zvítězí“.294 

 

KINO 

V časopisu Kino se, mimo jiné, objevila zmínka o Všech dobrých rodácích ještě 

mimo primárně zkoumané období - před jejich uvedením filmu do kin. Den po okupaci 

sovětskými vojsky - 22. srpna 1968 - byla publikována reportáž z natáčení filmu. 

Ladislav Tunys v ní nahlíží do zákulisí natáčení a rozpráví s Jasným o jeho záměrech 

s filmem, o osudech postav i o tom, že má film ukázat pravdu o době.295 

Ve sledovaném období (v květnu a červenci 1969) se pak k filmu vyjádřili hned 

dva kritici. V článku Ivana Soeldnera se novinář obdivně vyjadřuje k práci kamery, 

vyprávění se mu jeví jako „pronikavá, pravdivá a přesto milosrdná a laskavá analýza“ 

a uvádí zde i krátký rozhovor s režisérem Vojtěchem Jasným, který osvětluje okolnosti 

natáčení filmu. V této kritice se pak znovu zračí skutečně vstřícný postoj k filmu.296 

Druhý článek z pera F. Goldscheidera se věnuje Filmovému festivalu 

pracujících, kde byl Jasného film (podle Goldscheidera po právu) oceněn diváckou 

cenou. Cenu za významný umělecký počin (tzv. Karla) zde pak obdržel i Vladimír 

Menšík za ztvárnění Jořky Pyřka, jak Golscheider uvádí, „je jedním z oněch herců s 

nábojem lidového komika“ a ani zde se neobjevuje odmítavý postoj vůči Rodákům.297 

 

 

                                                 
294 KLIMENT, Jan. Nad dopisy k jedné filmové kritice. Tribuna 1, 1969, č. 25, s. 15. 
295 TUNYS, Ladislav. Když se natáčel film Všichni dobří rodáci. Kino 23, 1968, č. 17, s. 8-10. 

296 DOELDNER, Ivan. Dobrý rodák, který nesnáší nylon v pobřišnici. Kino 24, 1969, č. 11 (29.5), 

s. 5. 
297 GOLDSCHEIDER, F. Karel 69 do rukou Menšíkových, Kino 24, 1969, č. 11, (29. 5.), s. 5. 
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FILMOVÉ A TELEVIZNÍ NOVINY: 

Na stránkách Filmových a televizních novin se pak objevuje hned dvojí zmínka 

– jednak článek, který napsala Yvonne Babyová v listu Le Monde, v němž se tři filmoví 

tvůrci – Vladimír Menšík, Ester Krumbachová a Vlastimil Brodský – vyjadřují ke svým 

zkušenostem z natáčení filmu. Na závěr článku je pak přiložena krátká synopse filmu 

– odstavec s názvem Rodáci v Cannes, který přibližuje, že film vypráví o krutém životě 

v 50. letech.298 

Všichni dobří rodáci se pak objevují i ve 14.-15. čísle – po premiéře filmu v 

červenci 1969. V článku s názvem Zamyšlení nad filmem Všichni dobří rodáci 

vystupují literární historici a teoretici dr. Jiří Brabec a Felix Vodička a také vědec a 

chemik Otto Wichterle, kteří sdílí své dojmy z filmu. Zejména Wichterle sdílí své osobní 

dojmy a sympatie k zobrazení minulosti, již označuje za drastickou zkušenost. Oba 

literární vědci se pak pouští do objektivního rozboru aspektů příběhu a postav filmu 

Všichni dobří rodáci, přesto neskrývají náklonnost k vyznění filmu. Jiří Brabec na 

snímku oceňuje motiv deziluze, který považuje za aktuální a příznačný pro rok 1969. 

Felix Vodička vypichuje důležitost aktuálního vyznění Všech dobrých rodáků, které 

kontrastuje s dosavadním politickým postojem a označuje kontrast mezi vyzněním 

filmu a socialistickým kánonem za soupeření „správného a nesprávného“ výkladu. 

Nedodává sice, který výklad (stranický, či „protirežimní“) považuje za správný, ale 

zároveň se všichni diskutéři vystříhali kritiky filmu a v projevu tíhnou k sympatiím právě 

se Všemi dobrými rodáky.299 

 

DALŠÍ PERIODIKA: TVORBA 

Vzhledem k hojnému mediálnímu pokrytí filmu Všichni dobří rodáci v dobových 

kritikách nebylo možné si nepovšimnout kritických článků i v dalších periodikách. Mezi 

nimi byla další kritika uveřejněná v konzervativně levicovém titulu Tvorba. Josef Jelen 

se v ní viditelně pokouší film dehonestovat a na základě sporných tvrzení se vůči 

snímků vymezuje. Svůj odmítavý postoj odůvodňuje údajnou neoriginalitou snímku a 

                                                 
298 BABYOVÁ, Yvonne, Všichni dobří rodáci. Filmové a televizní noviny 3,.1969, č. 11 (28. 5.), s. 

8- 
299 BRABEC, Jiří, VODIČKA, Felix, WICHTERLE, Otto, Zamyšlení nad filmem Všichni dobří rodáci, 
Filmové a televizní noviny 3, 1969, č. 14-15, s. 12. 
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přirovnává ho k filmu Zvětšenina Michelangela Antonioniho. Jelenova kritika tak může 

být ukázkou ideologického zaujetí v dobovém tisku; ačkoli v jedné ze scén filmu 

Všichni dobří rodáci skutečně figuruje rej masek filmu jako je tomu ve Zvětšenině 

režiséra Antonioniho300, veškeré aspekty obou děl - motivy, vyznění, postavy, stylistika 

obrazu a obsahu i samotné téma - se liší tak zásadně, že je z kritiky patrná její 

účelovost nebo nekompetence pisatele.301  

 

  

                                                 
300 Zvětšenina, 1966 [Blow-Up]. Režie Michelangelo Antonioni. Velká Británie / Itálie / USA. 
301 JELEN, Josef, Všichni dobří rodáci, Tvorba. 1969, 2. zvláštní vydání (30.7.), s.12. 
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2.1.3. SMUTEČNÍ SLAVNOST (1969)302 

 

 

2.1.3.1. ROZBOR FILMU SMUTEČNÍ SLAVNOST303 

 

Psychologické drama Smuteční slavnost natočil režisér Zdeněk Sirový v roce 

1969 podle románu Evy Kantůrkové, s níž spolupracoval i na scénáři.304 

Smuteční slavnost pojednává o prostém přání Matyldy Chladilové, která chce 

pohřbít svého zesnulého muže. Příběh se však odehrává na vesnici v 60. letech a 

Chladil je bývalý kulak, který vystupoval proti násilné kolektivizaci, a byl proto násilně 

vystěhován a jeho majetek zkonfiskován. Je mu proto málem upřeno právo na 

důstojný pohřeb - jeho vdova se však nevzdává a vydobyde poslední rozloučení, které 

otřese pozicí místních funkcionářů. Odchod neoblíbeného sedláka se tak stává 

manifestem a projevem tichého odporu vůči mocipánům i nesouhlasu s útlakem, kvůli 

nimž trpěl nejen sedlák Chladil, ale i všichni přítomní.  

 

STAVBA PŘÍBĚHU A POSTAVY A MOTIVY 

Příběh není vyprávěn chronologicky, ale je rozdělen do tří částí - první z nich 

se věnuje Chladilově (Ludvík Kroner) smrti v roce 1965. Ačkoli vztah hříšného Chladila 

s Matyldou (Jaroslava Tichá) byl zjevně oboustranně vlažný, Matylda vyvíjí 

neoblomnou snahu o vyjednání důstojného pohřbu a považuje za samozřejmost 

splnění Chladilova posledního přání být pochován v rodinné hrobce v sousedním 

Bezděšově, odkud byli s manželem vystěhováni. Navzdory nenávisti, kterou k němu 

chovají mocnáři i neoblibě v obci, nedovolí, aby byl Chladil zahrabán u hřbitovní zdi. 

Matylda se kvůli povolení k pohřbu setkává s farářem i tamními funkcionáři v čele s 

nenáviděným Deverou (Josef Somr), kteří jí povolení k pohřbu zprvu odpírají a kvůli 

                                                 
302 BŘEZINA, Václav. Lexikon českého filmu: 2000 filmů 1930-1996. Praha: Cinema, 1996. ISBN 80-
85933-09-8. s. 377. 
303 Smuteční slavnost, 1969/premiéra 1990 [film]. Režie Zdeněk SIROVÝ. Československo. 
304 BŘEZINA, Václav. Lexikon českého filmu: 2000 filmů 1930-1996. Praha: Cinema, 1996. ISBN 80-
85933-09-8. s. 377. 
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jejímu prostému přání o pohřbení manžela je celý úřad na nohou. Nakonec jí 

funkcionáři pohřeb nečekaně povolují, aby si proti sobě nepopudili místní usedlíky.  

Ve druhé části příběhu se snímek navrací do roku 1951, kdy ambivalentní 

postava Chladila vystupuje proti násilné kolektivizaci a je spolu s Matyldou vystěhován 

z jejich společného statku stejnými lidmi, kteří v 60. letech rozhodují o jeho pohřbu - 

Deverou a Janušem. Chladilův statek je rozkraden místními a je poodhalen také 

počátek vztahu Devery a jeho budoucí manželky Tonky.  

Ve třetí části se film věnuje uz samotnému smutečnímu průvodu a okolnostem 

vztahu Tonky s Deverou - manželé přišli o syna, pro něhož hodná Tonka truchlí a je 

zde také vykreslen Deverův charakter. Když Tonka manželovi řekne, že se ho všichni 

obávají kvůli napojení na tajnou policii, Devera ji zbije páskem a pokouší se o 

zastavení pohřbu Chladila, na jehož poslední rozloučení přijdou davy lidí. Na pohřeb 

neoblíbeného sedláka však nepřichází kvůli lítosti nad smrtí Chladila, ale kvůli odporu, 

který Chladil vyvinul v dobách, kdy se nikdo jiný neodvážil, a také z úcty k Matyldě - 

na protest proti jejímu i jejich vlastnímu utrpení. Ztrhaná Matylda zůstala navzdory 

krutému osudu pevná, neoblomná, hrdá, přesto však laskavá a ačkoli se nikoho nikdy 

nedoprošovala, davy lidí dochází na pohřeb nejen kvůli solidaritě s jejím a Chladilovým 

osudem a postavení se za vlastní práva, ale také proto, aby se sami lidé očistili od 

pocitu viny - Chladil i Chladilová odnesli vinu všech těch, kteří v 50. letech proti 

kolektivizaci nevystoupili. Pokouší se tedy vystoupit alespoň na Chladilově pohřbu, a 

před zraky komunistických funkcionářů tak ztrhaná žena mimoděk rozpoutává tichý 

boj, smuteční pochod za základní práva, protest proti kolektivizaci i politice 50. let. Po 

skončení této „slavnosti“ se Matylda setkává s masopustním rejem. V kontrastu s jeho 

veselím propuká osamocená vdova v pláč, v němž je obsažená křivda, samota i 

tragika jejího osudu.  

 

MOTIVY, OBRAZ A ZVUK 

Smuteční slavnost vyzařuje motivy mrazivé strohosti a rozvrácené morálky 

vesničanů, řádu tradičního života a zároveň krutosti Matyldiny životní situace, které od 

úvodních titulků ještě podtrhuje hudba Jiřího Kalacha. Film je obrazem samoty, boje 

proti bezmoci a současně snímkem rezonují dávné křivdy, které naráží na 

bezohlednost kolektivizace i zničené osudy vlivem rozmaru funkcionářů. Kameraman 
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Jiří Macháně motivy černobílého snímku ještě umocnil pomalým tempem obrazu a 

kamera tak vytváří němé obrazy. Hlavním motivem snímku je však motiv odporu, který 

představuje jednak sama postava ztrhané, ale neoblomné Matyldy, a také samotný 

smuteční průvod. Jejich prostřednictvím se snímek dovolává spravedlnosti, ale 

současně se členové průvodu snaží odčinit svoje morální pochybení z 50. let, kdy se 

nepostavili režimu a nechali Chladila, aby byl zničen sám. Tichý průvod představuje 

současně pokus o katarzi sedláků, a zároveň odpor a převahu nad mocnáři, kteří síle 

této masy mohou jen bezmocně přihlížet.  

 

VYZNĚNÍ 

Snímek Smuteční slavnost je společensko-kritickým filmem, který ve třech 

částech popisuje kruté důsledky socialismu na lidské osudy, a zároveň v baladickém 

tempu nečekaně proměňuje pohřeb nenáviděného sedláka v akt nesouhlasu i obraz 

neodčinitelného morálního pochybení kolektivu, který se za své viny kaje.  

Vyznění snímku jako obrazu odporu a vyjádření sounáležitosti v křivdě 

způsobené režimem ještě podporuje fakt, že rolí komparzistů ve smutečním průvodu 

(jichž bylo ve filmu tři sta) se chtěla ujmout (a také je ztvárnila) řada sedláků, kteří byli 

zasaženi násilnou kolektivizací.305 

Smuteční slavnost tak vyvrací režimní výklad historie a zanechává v divákovi 

pocit tragického selhání společnosti a její zdrcující dopad na jedince. Je výrazem 

nespokojenosti i dávné konformity s režimem, která nemůže být odestáta. Smuteční 

slavnost je pak v tomto spletenci motivů výrazem k morálce probuzených lidí, kteří si 

po delší době dodali odvahy a znovu požadují dodržování alespoň základních práv a 

lidské důstojnosti. Práv, která jim režim odpíral.  

  

                                                 
305 KANTŮRKOVÁ, Eva. Smuteční slavnost. Speciální bonusy. Rozhovory (Eva Kantůrková) 
[videozáznam na DVD]. Statní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, 
©1969. Bontonfilm a.s., 2009. 
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2.1.3.2. PERZEKUCE SNÍMKU SMUTEČNÍ SLAVNOST A JEHO 

TVŮRCŮ 

 

Film natáčel Sirový od podzimu 1968 do jara 1969, ale nikdy nezamířil do 

distribuce - v roce 1969 byl zavřen do trezoru a premiéry se dočkal až 16. listopadu 

1989 na Filozofické fakultě UK v Praze.306 Veřejně byl pak poprvé promítán 1. června 

1990.307 

Podle herečky Jaroslavy Tiché filmaři od počátku natáčení tušili, že Smuteční 

slavnost nebude schválena do distribuce - film vznikal po okupaci sovětskými vojsky 

a obsah filmu i účast bývalých kulaků na jeho natáčení vyvolaly nevoli místních úřadů, 

které usilovaly o přerušení výroby snímku, což se jim téměř podařilo. Snímek byl ale 

nakonec dokončen.308 

Podobu a vyznění snímku však podle Pavla Taussiga v malé míře ovlivnili 

kontroloři přeměnou jedné z klíčových scén. Ve filmu je přetvořen moment, během 

něhož komunističtí funkcionáři sledují průvod z věže místního kostela - kastelán je  

původně přerušil zazvoněním klíčů a dvojsmyslnou větou: „pánové, budeme zavírat“. 

Věta však byla kvůli cenzorům předabována na znění: „pánové, musím tu zavřít“. 

Samotné vyznění snímku je tak nepatrně pozměněno.309 

Snímek byl přesto ale záhy po dokončení zkonfiskován a postihy se zásadně 

dotkly i Zdeňka Sirového, který Smuteční slavnost natočil jako svůj třetí film. Sirový 

nesměl kvůli Smuteční slavnosti působit jako režisér a z existenčních důvodů tak 

pracoval jako dabér.310 

                                                 
306 KANTŮRKOVÁ, Eva. Smuteční slavnost. Speciální bonusy. Rozhovory (Eva Kantůrková). 

[videozáznam na DVD]. Statní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, 
©1969. Bontonfilm a.s., 2009. 
307 NFA, 2018. Laboratoř 2018. Smuteční slavnost. In: Filmový přehled [online]. [cit. 18.3.2019] 

Dostupné z: http://www.filmovyprehled.cz/cs/film/396818/smutecni-slavnost 
308 TICHÁ, Jaroslava. Smuteční slavnost. Speciální bonusy. Rozhovory (Jaroslava Tichá). 
[videozáznam na DVD]. Statní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, 
©1969. Bontonfilm a.s., 2009. 
309 TAUSSIG, Pavel. Smuteční slavnost. Speciální bonusy. Rozhovory (Pavel Taussig). [videozáznam 
na DVD]. Statní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, ©1969. Bontonfilm 
a.s., 2009. 
310 TICHÁ, Jaroslava. Smuteční slavnost. Speciální bonusy. Rozhovory (Jaroslava Tichá). 
[videozáznam na DVD]. Statní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, 
©1969. Bontonfilm a.s., 2009. 
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2.1.3.3. FILM SMUTEČNÍ SLAVNOST V DOBOVÉM TISKU 

 

Film Smuteční slavnost potkal stejný osud jako snímek Skřivánky na niti i Den 

sedmý, osmá noc - bezprostředně po dokončení film putoval přímo do trezoru, a v 

dobovém tisku se tak objevila jen hrstka zmínek. 

Do roku 1990 se o filmu zmiňuje československý dobový tisk celkem pětkrát. 

Jednak periodikum Film a doba zveřejňuje část scénáře filmu, píše o něm i periodikum 

Záběr, Filmové informace a Mona. Dne 25. června 1969 se mu pak věnovaly i 

zkoumané Filmové a televizní noviny. 

 

FILMOVÉ A TELEVIZNÍ NOVINY: 

Článek s názvem O čem je příběh napsala scénáristka snímku Eva Kantůrková, 

která se prostřednictvím článku vyjadřuje k příběhu i scénáři a vrací se tak k tématu 

kolektivizace. „Ten dávný konflikt vystěhování, léty nově vymodelovaný, vybuchuje 

jako granát a vinní i nevinní se v tom výbuchu mísí,“  uvádí Kantůrková a své vyjádření 

zakončuje douškou, že: „takový příběh o takové době může i přes svou krutost očistit 

ze životního pocitu bezvýchodnosti, vyvolaného zkušeností".311 

 

Po 28. červnu 1969, kdy byl poslední z článků uveřejněn, se ale o filmu 

československý tisk nezmiňuje až do roku 1990.312 

 

 

  

                                                 
311 KANTŮRKOVÁ, Eva, O čem je ten příběh. Filmové a televizní noviny 3, 1969, č. 13 (25. 6.), s. 

4.  
312 URBANOVÁ, Eva, Blažena URGOŠÍKOVÁ a Jitka PANZNEROVÁ. Český hraný film IV. / Czech 
Feature Film IV.: 1961-1970. Praha: Národní filmový archiv, 2004. s. 443-444. 
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2.1.4. SKŘIVÁNCI NA NITI (1969)313 

 

 

2.1.4.1. ROZBOR FILMU SKŘIVÁNCI NA NITI314 

 

Hořkou komedii Skřivánci na niti natočil režisér Jiří Menzel v létě 1969 na motivy 

povídky Bohumila Hrabala v knize Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet, s nímž 

také vypracoval scénář k filmu a kvůli nátlaku vedení byl snímek natočen značně pod 

tlakem. Film byl dokončen v říjnu roku 1969, ale okamžitě byl zakázán Filmovým 

studiem Barrandov a uložen do trezoru.315 První veřejnou premiéru měli Skřivánci na 

niti až po Sametové revoluci. Po obnovené premiéře pak na Berlinale byli Skřivánci 

na niti oceněni hlavní cenou - Zlatým medvědem. Podle Menzelových slov měl snímek 

vyprávět s úsměvem o 50. letech - o režimu, který se již nikdy neměl opakovat.316 

 

STAVBA PŘÍBĚHU A POSTAVY 

Snímek v chronologickém sledu ukazuje osudy několika brigádníků 

kladenských oceláren a malé radosti, které přes útlak zažívají. 

Dlí tu z důvodů, které jsou očividně scestné, ale pro období 50. let příznačné. 

Ústřední hrdina snímku - nesmělý kuchař Hvězdář v podání Václava Neckáře - se v 

ocelárnách ocitl, protože „z náboženských důvodů odmítá pracovat v sobotu“. Dále 

sem umístili také profesora filozofie (Vladimír Brodský), protože „odmítl spálit západní 

prohnilou literaturu“, prokurátora (Leoš Suchařípa), který tvrdil, že „obhajoba není 

součástí obžaloby a mohl tak mluvit o štěstí, že neskončil před soudruhem 

prokurátorem“, či saxofonistu (Vladimír Ptáček), protože saxofon byl zrušen jako 

buržoazní nástroj. Dále je tu i postava živnostníka Drobečka, který „své buržoazní 

choutky ukájel tím, že zaměstnával čtyři dělníky“, ale také chlouba závodu - hrdý 

                                                 
313 BŘEZINA, Václav. Lexikon českého filmu: 2000 filmů 1930-1996. Praha: Cinema, 1996. ISBN 80-
85933-09-8. s. 368 
314 Skřivánci na niti, 1969/premiéra 1990 [film]. Režie Jiří MENZEL. Československo. 
315 SKUPA, Lukáš. Vadí - nevadí: česká filmová cenzura v 60. letech. Praha: NFA, [2016]. ISBN 978-

80-7004-172-7. s. 170. 
316 MENZEL, Jiří. Skřivánci na niti. Bonusy. Rozhovory (Jiří Menzel). [videozáznam na DVD]. Státní 
fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, ©1969. Bontonfilm a. s., 2008. 
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komunista Mlíkař, který zavřel svůj mlékařský krám a šel sem „pracovat pro 

socialismus“. 

Brigádníky zde chtějí „přetavit na lepší lidi“, ti ale se zjevným potěšením 

nevinnými drobnostmi revoltují proti systému a nařízením, ve snaze si alespoň lehce 

polidštit bezútěšné prostředí. Jejich každodenní práci na vrakovišti si zpestřují 

záměrně úsměvnými diskusemi o smyslu života i pokusy o sblížení se s trestankyněmi 

- řečenými kopečkářkami, které si za plotem v ocelárnách odpykávají trest za pokus o 

útěk z republiky. V průběhu výkonu jejich trestu jsou brigádníci i trestankyně 

konfrontováni s absurdními praktikami režimu, na něž nejčastěji reagují se vtipem a 

pokrčením ramen, protože jim očividně nic jiného nezbývá.  

Divákovi se před očima odehrává řetězec útržkovitých a poeticky 

tragikomických událostí ze života postav, které se skládají v obraz doby - postava 

Mlíkaře nechce plnit nelidsky vysokou normu slévání oceli, a Mlíkař je tedy zatčen 

kvůli odporu; postavy prokurátora a profesora filozofie se i mezi tunami šrotu zdánlivě 

bezstarostně dohadují o filozofických otázkách, i o tom, kolik let vězeňského trestu by 

kdo dostal za který výrok. Následně je ale profesor filozofie zatčen za dotaz, co 

provedli straníci s Mlíkařem. Dalšími epizodami, které dění na pozadí doby vykreslují, 

je kupříkladu sňatek dozorce Anděla (Jaroslav Satoranský) s Romkou, která - ač ji má 

strážný srdečně rád - neustále uniká jeho pokusům o její plné přizpůsobení se 

„modernímu životu“. O zvrácenou formu „zcivilizování“ místní romské komunity se také 

pokouší důvěrník brigádníků - závodní rada v podání Rudolfa Hrušínského, který 

nepřestává tvrdit, že je dělníkem. Přesto je však typickým stranickým posluhovačem, 

který se nadto ještě vyžívá až ve fanatickém udržování hygieny místních romských 

dětí. 

Do života všech postav brigádníků v kladenských ocelárnách pak zasahují i 

návštěvy straníků, které brigádníci berou na lehkou váhu. Raději tak společně přes 

hromady šrotu pozorují trestankyně, vyměňují si s nimi letmé pohledy či úsměvy a v 

létě se procházejí pod hvězdným nebem podél vězeňského plotu. 

Osou snímku je pak vztah nesmělého kuchaře Hvězdáře s trestankyní Jitkou 

(Jitka Zelenohorská), který z platonických a nevinných úsměvů přeroste až v 

manželství, které ale kvůli restrikcím probíhá zcela netradičně. Manželé jsou kvůli 

Jitčině výkonu trestu oddáni odděleně a Hvězdář je před svatební nocí zatčen a poslán 
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pracovat do dolů. Snímek uzavírá scéna, kdy smějící se Hvězdář fárá do dolů, zatímco 

se na něj jeho již propuštěná manželka usmívá - je pořád s ním. Hvězdář „je šťasten, 

protože se našel“. 

 

MOTIVY SNÍMKU A PRVKY, KTERÉ JE PODPORUJÍ: OBRAZ A ZVUK 

Film jako by byl úsměvným a přesto krutým zobrazením absurdních paradoxů, 

které vytvářela tehdejší doba. Paradoxy se objevují hned od prvních momentů filmu a 

od prvních záběrů podtrhují jeho hlavní motivy - na kontrastu mezi ideologickou 

fasádou a realitou vyniká absurdita a faleš doby.  

Kupříkladu hned v úvodu tento motiv vyvstává na několika místech; Skřivánky 

na niti otevírá budovatelská znělka, která evokuje hesla „lepších zítřků“, znělku ale 

doprovází záběr na zoufale industriální kladenské ocelárny - na hony vzdálené 

představě o idylické společnosti. Zde měly po únorovém převratu 1948 „zbytky 

poražených tříd odčinit svou příslušnost k buržoazii“.  

Motivy absurdity a grotesknosti ve filmu tak vznikají také zejména díky 

snoubení obrazu a zvuku. 

Bezútěšný pohled na kov, trosky a tuny šrotu záhy doprovází idylická hudba 

Jiřího Šusta - spolu s Jiřím Menzelem vybral Šust k dokreslení atmosféry filmu svou 

Kantátu o socialismu, již složil na počátku 50. let na oslavu režimu.317 Kantáta o 

socialismu ve filmu spolu se střihem a výtvarně řešenými kompozicemi kameramana 

Jaromíra Šofra dotváří groteskní obrazy dělníků, kteří navzdory všudypřítomným 

poučkám o pracovní morálce spočívají na kusech odloženého šrotu a letargicky 

stávkují. 

Jedním z hlavních motivů, s nimiž kontrastuje přístup brigádníků, je pak faleš 

doby a vyobrazení až téměř doslovné potěmkinovské snahy o vytvoření rozjásané a 

vzkvétající fasády. Tu reprezentují všudypřítomné reznoucí cedule hlásající hesla typu 

„proč bychom se netěšili, když pracujem pro tebe“, či příjezd filmařů, kteří chtějí 

ocelárny využít k natočení agitační scény - přivezou na vrakoviště kulisy, květiny a 

brigádníky a trestankyni Jitku naaranžují tak, aby nepřátelé režimu vytvořili obraz toho 

pravého socialistického štěstí. 

                                                 
317  MENZEL, Jiří. Rozmarná léta. V Praze: Slovart, 2013. ISBN 978-80-7391-816-3. s. 250. 
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Nejdrsnější atak a kontrast mezi režimem a brigádníky přichází, když ocelárny 

navštíví soudružka učitelka s malými pionýry, kteří drží křečovitý úsměv jak z plakátu 

a chtějí tyto nepřátele režimu ošátkovat. Prokurátor s profesorem filozofie i kuchař 

Hvězdář se šátkům brání, soudružka učitelka nadto dětem ukazuje trestankyně - 

kopečkářky. V monologu protkaném schematickými výroky je označuje za 

imperialistické stvůry a fašistické bestie, které podrývají jejich socialistickou rozkvetlou 

zahradu. 

Obraz Potěmkinovy vesnice je ještě umocněn, když do oceláren přijíždí senilní 

státník (zparodování postavy ministra kultury Zdeňka Nejedlého se ujal Vladimír 

Šmeral), kvůli němuž jsou narychlo navápněny domy tak, že na zdech zůstávají obrysy 

místních povalečů. 

Brigádníci se satirickými a úsměvnými výroky sledují každou tuto maškarádu a 

nepatrně se vysmívají představitelům strany a režimu.  

I tyto malé vzpoury, kterými se chtějí domoci lidštějších podmínek, se ale 

setkávají s negativní odezvou nadřízených. I to nejsamozřejmější tu je bráno jako 

luxus - lidský kontakt je tu zapovězen a brigádníci a trestankyně si mohou na vrakovišti 

smluvit dostaveníčka jen na několik chvil - tajně mezi vyřazenými trubkami a odpadem 

a užívat si jen letmé dotyky, když se tajně ohřívají nad ohněm, či překládají materiál. 

I přes tyto podmínky se tu Hvězdář ožení s trestankyní Jitkou - kopečkářkou. 

Ani na normální manželství, ale nemají tito nepřátelé režimu nárok, jsou tu zbaveni i 

těch nejzákladnějších práv - manželství je tak uzavřeno odděleně. Absurdní 

tragikomika sňatku vrcholí tím, že za Jitku skládá svatební slib Hvězdářova stará teta 

a Jitce je manželství oznámeno o tři hodiny později v kanceláři vězeňského dozorce, 

který jí spolu se zprávou o jejím sňatku předává i prstýnek.  Ani „luxus“ svatební noci 

na vrakovišti jim není dopřán - Hvězdáře na poslední chvíli odvede závodní rada na 

vítání mocnáře, kde se kuchař prořekne a je záhy zatčen tajnou policií stejně jako 

předtím profesor filozofie a Mlíkař.  

Kontrasty mezi světem brigádníků a režimem pak ještě dotváří hrabalovský styl, 

úsměvnost a hříčky se slovy - strážný trestankyň se kupříkladu jmenuje Anděl, 

brigádníci na místě vymýšlí absurdní vtipy, senilní ministr kultury při vstupu do 

oceláren žasne nad krásou vrakoviště a množstvím květin.  
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Absurdní prvky, kontrasty a poetika se tak objevují téměř v každé scéně snímku 

a i ty nejtrpčí momenty tak vyznívají jako groteska. 

Kupříkladu celé manželství strážného Anděla je poměrně úsměvné a na první 

pohled neudržitelné a jaksi nerovné - již na svatbě se k radosti nevěsty strhne chaos, 

její přátelé začnou veselou nevěstu polévat vínem, strážný se s ní snaží udržet krok a 

odváží ji do rozpadlého domu, v němž mají nový byt - tam je Romka Terezka 

okouzlená splachovadlem i vypínačem a jako nezkrotné malé dítě pobíhá po bytě, a 

raději, než s Andělem v posteli, spí na vršku skříně. Když se strážný později vrací 

domů, protože se obává její nevěry, nalézá ji v koupelně, jak pálí parkety. 

 

VYZNĚNÍ 

Díky poetické hudbě, obrazu a hereckým výkonům Menzel vytvořil až idylický 

snímek o kruté době a o tom, že štěstí je možné najít všude. Rozpravy mezi 

brigádníky, z nichž vyplývá jejich vyrovnanost s osudem. Páteří snímku pak je výrok 

profesora filozofie, který na účet mírného a zasněného kuchaře Hvězdáře prohlašuje, 

že ten, kdo ve všech prostorách je doma, ten je hoden Boha a v něm je Bůh přítomen. 

Naznačuje tak, že zejména Hvězdář se přizpůsobil životu na šrotišti a učinil z něj svůj 

domov. Štěstí pak Hvězdář nachází všude - i v poslední scéně, kdy fárá do dolů. 

Navzdory režimu, navzdory útlaku se Hvězdář a ostatní hrdinové Skřivánků na niti 

nacházejí v bezútěšném místě radosti v těch nejmenších maličkostech, přičemž ani ty 

zde nejsou samozřejmostí. Snímek Skřivánci na niti režiséra Jiřího Menzela je tak 

téměř ódou na život navzdory. 

 

2.1.4.2. PERZEKUCE SNÍMKU SKŘIVÁNCI NA NITI A JEHO 

TVŮRCŮ 

 

Skřivánci na niti - stejně jako kupříkladu Žert Jaromila Jireše - patří mezi 

snímky, jejichž námět nebylo možné v průběhu 60. let zfilmovat kvůli dohledu cenzury. 

Zfilmování Hrabalových povídek tak bylo umožněno až po pádu cenzury v roce 1968 

a sám Jiří Menzel uvádí, že film Skřivánci na niti byl zamýšlen jako varovné ohlédnutí 

za hloupostí padesátých let. Po pádu cenzury byla výroba filmu podporována jak 

zaměstnanci Filmového studia Barrandov, tak samotnými pracovníky v kladenských 
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ocelárnách, kde se natáčení odehrávalo. V republice však podle Menzela v létě sílil 

politický tlak a filmové natáčení probíhalo co nejrychleji, aby jej neznemožnil případný 

opětovný zákaz vedení.318 

Natáčení bylo záhy dokončeno na sklonku léta 1969,319 a záhy - hned po 

ukázkové neveřejné projekci ve Filmovém studiu Barrandov - byl film zakázán a 

uložen do trezoru, kde zůstal až do roku 1990. I přesto, že jej veřejnost mohla 

zhlédnout až po Sametové revoluci, se snímek v 80. letech tajně rozšířil ve formě 

podomácku natočených videokopií.320 321 

Současně s nástupem normalizace čekaly perzekuce i Jiřího Menzela, a to i 

přesto, že patřil k nejúspěšnějším tvůrcům nové vlny i československé kinematografie 

té doby - pro Československo získal, kromě řady dalších ocenění, historicky druhého 

Oscara. První filmovým debutem Jiřího Menzela po absolutoriu pražské FAMU byla 

povídková část filmu Perličky na dně (1965) s názvem Smrt pana Baltazara. Ocenění 

Americké akademie filmových umění a věd za nejlepší cizojazyčný film pak Menzel 

získal za zfilmování Hrabalovy novely Ostře sledované vlaky (1966). Snímek 

následovalo zfilmování Rozmarného léta (1967) podle předlohy Vladislava Vančury a 

Zločinu v šantánu (1968) podle předlohy Josefa Škvoreckého.322  

Kvůli svému zahraničnímu renomé (i  v souvislosti s jeho předchozí tvorbou a 

zejména se Skřivánky na niti) byl ale Jiří Menzel na počátku normalizace označen za 

nežádoucího filmaře - byl mu, mimo jiné, nejprve zakázán vstup na festival v Karlových 

Varech, poté odebrán pas, a ačkoli zůstal zaměstnán v FSB, byla mu udělena nucená 

pracovní pauza - opakovaně nedostal souhlas Ludvíka Tomana k jakémukoli dalšímu 

natáčení, což se rovnalo zákazu natáčení.323 

                                                 
318 MENZEL, Jiří. Rozmarná léta. V Praze: Slovart, 2013. ISBN 978-80-7391-816-3. s.236-253. 
319 Tamtéž, s. 252-253. 
320 ŽALMAN, Jan. Umlčený film. Praha: KMa, 2008. ISBN 978-80-7309-573-4. s. 187. 
321 URBÁNKOVÁ, Naďa. Skřivánci na niti. Bonusy. Rozhovory (Naďa Urbánková). [videozáznam na 
DVD]. Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, ©1969. Bontonfilm a. 
s., 2008. 
322 ŽALMAN, Jan. Umlčený film. Praha: KMa, 2008. ISBN 978-80-7309-573-4. s. 261-271. 
323 MENZEL, Jiří. Rozmarná léta. V Praze: Slovart, 2013. ISBN 978-80-7391-816-3. s. 266-271. 
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 Menzel krátkou dobu působil jako příležitostný herec a dramaturg v Divadle Na 

zábradlí a v dobách, kdy nesměly jeho jméno nést ani propagační plakáty ani jakékoli 

smlouvy, režíroval pod cizím jménem například koncertní představení.324 325  

Až v roce 1974 mu bylo po apelu na Jiřího Purše umožněno natočit agitační 

film Kdo hledá zlaté dno, který měl překrýt Každý den odvahu od Evalda Schorma.326 

Aby mu byla povolena další tvroba, musel se veřejně distancovat od své předchozí 

tvorby i od směru nové vlny.327 Do Sametové revoluce pak natočil šest komediálních 

filmů; Na samotě u lesa (1976), Báječní muži s klikou (1978), Postřižiny (1980), 

Slavnosti sněženek (1983), Vesničko má středisková (1985) - ve stejném roce pak 

natočil západoněmecký film Čokoládoví čmuchalové, který kritika ztrhala328 - a 

nakonec Konec starých časů (1989).329 

 

2.1.4.3. SKŘIVÁNCI NA NITI V DOBOVÉM TISKU 

 

Premiérové představení Skřivánků na niti se konalo až 1. února 1990.330 Jeho 

první (a na dvacet let také poslední) promítání proběhlo v soukromém sále FSB pro 

tvůrce během léta 1969 a bezprostředně po promítnutí byl film zkonfiskován. Od 

počátku natáčení v červenci 1969 do října 1969, kdy byl snímek zakázán, se 

připravované distribuci Skřivánků na niti věnovala řada titulů. Ve zkoumaných 

dobových periodikách se však v letních měsících objevil pouze jeden souhrnný článek 

Oldřicha Knitla publikovaný na stránkách časopisu Kino ještě před zákazem filmu.331 

Tím ale výčet zmínek o Skřiváncích na niti ve zkoumaných periodikách  končí - film 

byl záhy zkonfiskován.332 

                                                 
324 ŽALMAN, Jan. Umlčený film. Praha: KMa, 2008. ISBN 978-80-7309-573-4. s. 174. 
325 MENZEL, Jiří. Rozmarná léta. V Praze: Slovart, 2013. ISBN 978-80-7391-816-3. s. 279-273. 
326 KOPAL, Petr, ed. Film a dějiny: Normalizace. Praha: Casablanca, 2014. ISBN 978-80-87292-26-6. 
s. 175. 
327 HAMES, Peter. Československá nová vlna. Praha: Levné knihy, 2008. ISBN 978-80-7309-580-2. 
s. 269. 
328 MENZEL, Jiří. Rozmarná léta. V Praze: Slovart, 2013. ISBN 978-80-7391-816-3. s. 370. 
329 HAMES, Peter. Československá nová vlna. Praha: Levné knihy, 2008. ISBN 978-80-7309-580-2. 
s. 275-277. 
330 NFA, 2018. Laboratoř 2018. Skřivánci na niti. In: Filmový přehled [online]. [cit. 18.3.2019] 
Dostupné z: http://www.filmovyprehled.cz/cs/film/396810/skrivanci-na-niti 
331 URBANOVÁ, Eva, Blažena URGOŠÍKOVÁ a Jitka PANZNEROVÁ. Český hraný film IV. / Czech 

Feature Film IV.: 1961-1970. Praha: Národní filmový archiv, 2004. s. 431-433. 
332 KNITL, Oldřich. Film, ve kterém neuslyšíte zpívat Václava Neckáře. Kino 24. 1969, č. 16. s. 4-5. 
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KINO: 

Oldřich Knitl začíná článek o chystaném filmu odmítavým diváckým ohlasem 

Menzelova předchozího filmu – Ostře sledované vlaky a v celém textu je znatelná 

tendence odmítání filmu, který v té době ještě nikdo neviděl. Knitl dogmaticky vytyčuje 

zásady, jichž by se měl snímek vyvarovat, či je naopak dodržovat. Jak uvádí (přičemž 

jasně očerňuje Menzelovy Ostře sledované vlaky i stylistiku Bohumila Hrabala), „k 

tomu druhu základních jistot patří také přesvědčení, že hrdinové mají být skvělí a 

výpravčí nemají otiskovat na holé zadky razítka, zejména ne v biografu“. Knitl uvádí 

synopsi snímku Skřivánci na niti, ale ke scénáři se vyjadřuje rezervovaně a zmiňuje 

cíleně nechvalné anonymní a pochybovačné vyjádření jedné z hereček k možnému 

výsledku filmu. Knitlova argumentace je tak do určité míry poznamenaná 

angažovaností, ale jak na závěr poněkud smířlivěji uvádí: „Hrabalovský svět v barvách 

může být překvapivý – zatím jsme ho viděli jen černobíle. Možná, že půjde o něco dost 

nového.“333 

 

Naposledy se pak o filmu vyjádřil titul Mladý svět 28. října, který 30. října 1969 

následoval zákaz filmu, po němž se československý tisk o Skřiváncích na niti na 20 

let odmlčel. V roce 1989 pak o snímku napsala filmová historička Stanislava Přádná a 

stránkách periodika Scéna.334 

  

                                                 
333 KNITL, Oldřich. Film, ve kterém neuslyšíte zpívat Václava Neckáře. Kino 24, 1969, č. 16, s. 4-

5. 
334 URBANOVÁ, Eva, Blažena URGOŠÍKOVÁ a Jitka PANZNEROVÁ. Český hraný film IV. / Czech 
Feature Film IV.: 1961-1970. Praha: Národní filmový archiv, 2004. s. 431-433. 
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2.1.5. DEN SEDMÝ, OSMÁ NOC (1969)335 

 

 

2.1.5.1. ROZBOR FILMU DEN SEDMÝ, OSMÁ NOC336 

 

Černobílý snímek Den sedmý, osmá noc natočil Evald Schorm v roce 1969 na 

námět Zdeňka Mahlera, který scénář začal psát bezprostředně po (a v reakci na) 

invazi Československa okupačními vojsky v srpnu 1968. Film je pak podobenstvím 

společnosti, jež žije v nevědomosti a ve strachu ze zla, jehož existenci není nikdo 

schopen potvrdit ani vyvrátit, natož určit jeho příští krok. Občané vesnice, v níž se 

příběh odehrává, začnou po příjezdu kočovných herců propadat panice - hledají 

důkazy proti všemu a všem a pod vlivem paranoie tak začíná vyvstávat krutost a 

malost místních - potažmo Čechů obecně - a charaktery jednotlivých postav se 

začínají rozkládat. Již samotný název filmu Den sedmý, osmá noc může odkazovat 

na biblické zmrtvýchvstání Ježíše o poslední noci velikonočního oktávu, nebo na 

konec po stvoření světa. Snímek natáčeli filmaři téměř za pochodu - za zády dozoru. 

Nebylo tak překvapivé, že byl tento snímek, který lze do určité míry označit i za 

autentické zobrazení doby po okupaci, zakázán ještě před jeho dokončením a v 

trezoru pak zůstal až do Sametové revoluce. Uveden byl až v roce 1990 - dva roky po 

smrti jeho režiséra Evalda Schorma.  

 

OBSAH A STAVBA PŘÍBĚHU  

Den sedmý, osmá noc se odehrává v chronologickém sledu během dvaceti čtyř 

hodin v malé české vesnici, jejíž osud od počátku jako by svrchu sledovala neviditelná 

síla. Snímek započíná bzučením a roztřeseným leteckým záběrem na vesnici a její 

domy, který evokuje nepřátelskou stíhačku, jež nad vesnicí krouží jako nad kořistí a v 

průběhu filmu se neustále přibližuje a ohlašuje přicházející záhubu vsi.  

                                                 
335 BŘEZINA, Václav. Lexikon českého filmu: 2000 filmů 1930-1996. Praha: Cinema, 1996. ISBN 80-

85933-09-8. s. 79. 
336 Den sedmý, osmá noc, 1969/1990 [film]. Režie Evald SCHORM. Československo. 
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Místní blázen Josef od počátku vynáší pomatená proroctví o konci světa a 

rozdává svůj majetek. Josefovi se místní smějí a považují jeho proroctví za scestné. 

Když ale do vesnice přijíždí kočovní herci, kteří místním předvádí pašijové hry, a 

naopak zmizí místní výpravčí, ve vesničanech začne hlodat podezření. Potměšilý 

Srandista v podání Jana Libíčka pak šíří poplašnou zprávu o smrti výpravčího a 

občané začínají propadat panice. Na nádraží se také objevily záhadné vagony a kdosi 

přijde se zprávou, že „oni“, ať už jsou „oni“ kdokoli, zakázali vstup do vsi i odchod z 

vesnice - všichni jsou zde lapeni. 

Obyvatelé reagují na situaci se stejným strachem, ale každý po svém - začínají 

se šířit smyšlené báchorky o situaci. Je těžké určit hranici mezi pravdou a smyšlenkou, 

a stoupá tak atmosféra strachu z netušeného. Nebezpečí může přijít odkudkoli a nelze 

mu čelit. 

Srandista se vyžívá v chaosu, který jeho poplašná zpráva způsobila, přilévá do 

ohně a „aby byla legrace“, inscenuje přepadení a nabádá vesničany, aby se uchýlili 

na přistavené vagóny, a tak se spasili. Charaktery vesničanů začínají v atmosféře 

strachu a paniky podléhat rozkladu. Srandista i jeho pobočníci popouští uzdu své 

krutosti a násilnictví, u starosty města naopak postupně graduje autoritářský přístup, 

množství žen se chápe improvizované pozice strážců pořádku. Ozbrojené hlídky, 

které mají střežit herce považované za nepřátelské agenty, divadelníky málem 

zastřelí, surově je honí po vesnici a postavu herečky ztvárněnou Lubou Skořepovou, 

místní muži „v pomstě“ znásilní. Postava umírněného Učitele (Jan Kačer) zpočátku 

usměrňuje bláznivého Josefa a hledá pro „podezřelé dění“ racionální vysvětlení. V 

průběhu snímku ale začíná Učitel blouznit - myšlence existence zla uvěří a snaží se s 

ním uzavřít dohodu po dobrém, aby se jeho postoj v závěru filmu přetvořil ve 

ztělesnění čistého fanatismu.  

Když se všichni obyvatelé vesnice srocují u vagónů, které je mají podle 

Srandistovy smyšlené zprávy odvézt do bezpečí, rozpoutává se bitka o místa na 

vozech. Občané se s bestialitou rvou a vzájemně se strhávají z vagónů, a Učitel se 

nečekaně setkává s výpravčím, jehož zmizení veškerý zmatek rozpoutalo. Učitelova 

paranoia a fanatismus tehdy vygraduje - „pro dobro ostatních“. Učitel výpravčího ubije 

lopatou, protože jinak by podle něj „oni“ určitě z výpravčího dostali zprávu o vesnici. 

Učitel se po svém činu vrací do chaosu a vřavy, kde jako fanatický prorok prohlašuje 
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s pohledem k nebesům, že „nic, je nové něco“. Snímek pak končí příchodem Josefa 

na nádraží. Příznačně se Josef, kterého ostatní obyvatelé považovali za blázna, stává 

nakonec jedinou postavou, která je stále při smyslech. Na kolejích jsou pohozená, 

pošlapaná zavazadla, papíry a šatstvo, ale po vagónech ani obyvatelích městečka 

není ani památky. Shůry nad kolejemi se blíží zvuk neviditelné stíhačky. Ve vzduchu 

víří papíry a ohlušující řev i slídivý pohled se neustále přibližuje až k Josefovi. Ten 

svou zkázu čeká s otevřenou náručí.  

 

MOTIVY 

Příběhem rezonuje několik zásadních motivů a charakterizuje ho atmosféra 

strachu, hrozby i pocit uspěchanosti a urgentnosti děje. To vše je ještě umocněno tím, 

že se černobílý film odehrává během čtyřiadvaceti hodin a jeho kameraman, Václav 

Hanuš, tak pracuje s kontrastem světla dne a noci. 

V divokých scénách gradují motivy jako panika a paranoia, stupňuje se 

vzájemné obviňování, podezřívání a krutost postav a pomatenost až šílenství, jemuž 

postavy propadají.  

Bzučení stíhačky a hudba Jana Klusáka prostupují scénami filmu a dávají tušit, 

že je vesnice neustále sledována vyšší neviditelnou mocí, která na vše dohlíží. 

Postavy jsou nadto neschopny opustit vesnici - motiv lapení a pasti tak ještě stupňuje 

„strach ze strachu“ a z nepojmenované instance. Stejně jako kupříkladu ve snímku 

Ucho režiséra Karla Kachyni (viz níže) postavy hovoří o tom, že „oni“ je sledují, „oni“ 

dali rozkaz. Ve Dni sedmém, osmé noci však samy postavy nejspíš netuší, kdo „oni“ 

jsou. Dalším motivem tak je polarita pravdy - do poslední chvíle snímku není jisté, co 

se děje a kde je pravda. Pravdou i lží může být vše a zároveň nic.  

Osudovost nadto ještě podtrhává přítomnost kočovných herců, kteří zde 

přehrávají biblické výjevy, jimž místní přikládají zcela mylný význam. Fyzické 

napadení herců převlečených do kostýmů biblických postav tak nadto vesnici spojuje 

až se Sodomou a Gomorou - po vesnici muži pronásledují herečku v roli Máří 

Magdaleny (Luba Skořepová), strhávají z ní šaty, aby ji znásilnili, ženy se dají do 

napadání režiséra představení (Josefa Beka), který v kostýmu Ježíše Krista prchá po 

lávce na hladině rybníka.  
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VYZNĚNÍ  

Snímek je sérií obrazů, které formou přiznaného chaosu vytváří atmosféru 

strachu, nejistoty a spěchu, která svědčí o zmatku a stavu doby a současně záměrně 

přiznává i uspěchanost natáčení. Na filmu se podepsala urgentnost situace a fakt, že 

natáčení mohlo být kdykoli zastaveno režimem. Snímek tím však nijak netrpí - naopak 

mu pocit uspěchanosti dodává na autentičnosti.  

Na diváka tak působí naléhavost, chaos, strach z neznámé hrozby, neviditelné 

a nepředvídatelné moci, o níž není jasné, odkud přijde.  

Vysvětlení snímku a přímou paralelu k době pookupační je pak možné nalézt v 

na první pohled pomatených proroctvích poblázněného Josefa, které se nakonec 

vyplňují. Jeho výroky jako: „kámen nezůstal na kameni“, „hodiny jdou pozpátku“, či 

„kam jste se poděli, lidé ti, jenž tu kdysi bývali“, odkazují na návrat doby útlaku k 

padesátým létům - režim se navrací a lidé znovu pokrucují svůj charakter. Jedině Josef 

nejspíš tuší, co se chystá, ačkoli mu nikdo zprvu nevěří, a jediný Josefův charakter tak 

zůstává nedotčen. Když se Učitel Josefa ptá, co „oni“ chtějí, odpovídá Josef „nic“. Nic 

je zde ale možné chápat hlavně ve smyslu nicoty - „oni“ chtějí nicotu.  

Josef chce od prvního momentu prchnout z vesnice, je však Srandistou chycen 

do chomoutu a divákovi se tak naskýtá další odkaz na situaci po okupaci - chystala se 

normalizace a s ní i útlak.   

Den sedmý, osmá noc je tak směsicí obrazů, které působí až nepřehledně, 

podávají až dokumentární svědectví o době i pocitech samotných herců a tvůrců. 

Právě kvůli své autenticitě byl nejspíš uvržen do trezoru hned v první vlně zákazů - v 

roce 1969. Snímek zachytil chaos, strach a rozklad doby až příliš věrohodně.  

 

2.1.5.2. PERZEKUCE SNÍMKU DEN SEDMÝ, OSMÁ NOC A 

JEHO TVŮRCŮ 

 

Filmy Evalda Schorma se vyznačovaly filozofickým podtextem a vybízely 

diváky ke kritické reflexi tématu. Není proto divu, že Schormovy filmy se ocitly na 

indexu. Již jeho první film, Každý den odvahu (1964), byl zprvu zakázán a jeho 
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distribuce se o rok opozdila.337 Cena kritiky, která mu byla udělena, nadto měla zůstat 

utajena. I Schormovy následující filmy Návrat ztraceného syna, Pět holek na krku a 

Farářův konec jsou společenskými kritikami.338 

Den sedmý, osmá noc nadto svou apelativností v mnohém předčil i útočnost 

Schormových předchozích filmů. Tvůrci nadto měli problémy již během natáčení - 

podle herce Jana Kačera film vznikal za zády dozorců, kteří měli na natáčení dohlížet. 

Scény se natáčely ve spěchu, aby dohližitelé, pokud možno, nepostřehli smysl filmu. 

Uspěchanost natáčení se projevila, mimo jiné, v závěrečné scéně, v níž se Jan Kačer 

objevuje na scéně a z náprsní kapsy herci visí visací cedulka s nápisem Filmové studio 

Barrandov. Scénu ve filmu Evald Schorm pak údajně ponechal jako autentickou 

upomínku na zmatek doby.339 

 Scénář napsal Zdeněk Mahler v reakci na srpnovou okupaci, což bylo během 

postprodukce filmu jasně patrné i vyšetřovatelům Státní bezpečnosti, kteří chtěli z této 

skutečnosti vyvodit důsledky. Ladislavu Novotnému, vedoucímu tvůrčí skupiny 

Novotný-Kubala, se nicméně podařilo tuto skutečnost zatajit a patrně tak ušetřit tvůrce 

před ještě tvrdšími perzekucemi, než které následovaly.340 

Příslušníci StB tak zabavili všechny materiály a v prosinci 1969 sotva 

dokončený film Den sedmý, osmá noc uzavřel ředitel Československého filmu Jiří 

Purš do trezoru. Uzavřen a bez šance na vytvoření kopií, nebo promítnutí veřejnosti 

zůstal film až do Sametové revoluce. Zhlédnout jej mohli pouze představitelé strany, 

příslušníci tajné policie, či sovětští funkcionáři.341 

Současně se zabavením snímku byl jako jeden z prvních z Filmového studia 

Barrandov propuštěn i jeho scénárista Zdeněk Mahler a v nemilosti se ocil také Evald 

Schorm.342  

                                                 
337  HAMES, Peter. Československá nová vlna. Praha: Levné knihy, 2008. ISBN 978-80-7309-580-2. 

s. 109-110. 
338 ŽALMAN, Jan. Umlčený film. Praha: KMa, 2008. ISBN 978-80-7309-573-4. s. 58 
339 KAČER, Jan. Den sedmý, osmá noc. Speciální bonusy. Rozhovory. Jan Kačer. [videozáznam na 
DVD]. Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie. ©1969. Bonton film 
a.s., 2008. 
340 BERNARD, Jan. Evald Schorm a jeho filmy: Odvahu pro všední den. Praha: Primus, 1994. ISBN 
80-85625-27-X. s. 122. 
341 Tamtéž,. s. 120-124. 
342 HAMES, Peter. Československá nová vlna. Praha: Levné knihy, 2008. ISBN 978-80-7309-580-2. 
s. 120. 



82 

 

Po emigraci Vojtěcha Jasného Schorm ještě převzal režii rozpracovaného filmu 

Psi a lidé (1971), ale po jeho dokončení režisér (narozdíl od mnoha tehdejších filmařů) 

odmítl podepsat souhlas se sovětskou okupací a uznat její odůvodnění. Na základě 

odmítnutého prohlášení a na základě nepohodlných snímků, které vytvořil (zejména 

pak právě kvůli filmu Den sedmý, osmá noc), mu byl zapovězen vstup do FSB a tedy 

i filmová tvorba, ale také musel opustit FAMU, kde dosud působil jako odborný 

asistent. Nadále se tak věnoval především režii divadelních představení, či byl 

příležitostně obsazen do rolí ve filmech jeho profesních kolegů. Po letitém zákazu 

natáčení celovečerních filmů mu pak bylo povoleno až pracovat na filmu Vlastně se 

nic nestalo, po jehož dokončení - v roce 1988 - skonal. Den sedmý, osmá noc byl tak 

uveden až dva roky po jeho smrti - 1. června 1990.343 344 345 346 

 

2.1.5.3. DEN SEDMÝ, OSMÁ NOC V DOBOVÉM TISKU 

 

Den sedmý, osmá noc byl ihned po natočení zakázán a ve zkoumaném 

dobovém tisku se tak o hotovém snímku kritici nemohli vyjádřit - na stránkách Tribuny, 

Film a doba i Tvorby tak kritiky tohoto snímku chybí. Během komunistického režimu 

se pak o Dni sedmém, osmé noci zmiňují jen dvě československá periodika, a to v 

Mladé frontě a listu Záběr, které v létě 1969 informovaly o natáčení filmu. Dobová 

periodika pak od srpna 1969 o snímku Den sedmý, osmá noc mlčí až do pádu 

režimu.347 

Den sedmý, osmá noc ale povětšinou unikl pozornosti tisku i po jeho uvedení 

do distribuce v roce 1990. Jan Bernard uvádí, že důvodem malého množství zmínek 

o tomto filmu může být jeho nejasnost, která je ale současně záměrem i autentickým 

a přiznaným znakem doby.348  

                                                 
343  HAMES, Peter. Československá nová vlna. Praha: Levné knihy, 2008. ISBN 978-80-7309-580-2. 

s 109-120. 
344 ŽALMAN, Jan. Umlčený film. Praha: KMa, 2008. ISBN 978-80-7309-573-4. s. 64. 
345  BERNARD, Jan. Evald Schorm a jeho filmy: Odvahu pro všední den. Praha: Primus, 1994. ISBN 
80-85625-27-X. s. 166. 
346 NFA, 2018. Laboratoř 2018. Den sedmý, osmá noc. In: Filmový přehled [online]. [cit. 18.3.2019] 
Dostupné z: http://www.filmovyprehled.cz/cs/film/396809/den-sedmy-osma-noc 
347 URBANOVÁ, Eva, Blažena URGOŠÍKOVÁ a Jitka PANZNEROVÁ. Český hraný film IV. / Czech 

Feature Film IV.: 1961-1970. Praha: Národní filmový archiv, 2004. s. 97-98. 
348  BERNARD, Jan. Evald Schorm a jeho filmy: Odvahu pro všední den. Praha: Primus, 1994. ISBN 
80-85625-27-X. s. 120-124. 

http://www.filmovyprehled.cz/cs/film/396809/den-sedmy-osma-noc
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2.1.6. KLADIVO NA ČARODĚJNICE (1969)349  

 

 

2.1.6.1. ROZBOR FILMU KLADIVO NA ČARODĚJNICE350 

 

Černobílý historický thriller Kladivo na čarodějnice natočil režisér Otakar Vávra 

podle stejnojmenného románu Václava Kaplického i podle protokolů inkvizičních 

procesů, které proběhly mezi lety 1678-1695 ve Velkých Losinách a v oblasti 

Šumperka. 

Námět historického dramatu i jeho scénář zpracovával Vávra s Ester 

Krumbachovou z dobových soudních zápisů od roku 1966, kdy docházelo k pomalému 

rehabilitování politických vězňů. K námětu ho konkrétně přivedlo zhlédnutí 

monstrprocesu s Rudolfem Slánským, v němž se Slánský nejen sám obviňoval z činů, 

které nikdy nespáchal, ale také sám vyžadoval, aby byl potrestán trestem nejvyšším - 

trestem smrti.351 352 

Kladivo na čarodějnice sleduje vývoj událostí ve Velkých Losinách v 17. století, 

kam je povolán inkvizitor. Ten, hnán zištnými pohnutkami - na základě zcela banální 

výpovědi pověrčivé babky podezřelé z čarodějnictví - roztáčí řetězec falešných 

doznání, obvinění a upálení desítek nevinných obětí, jejichž výpovědi si vynucuje 

zvrácenými metodami a mučením a stává se tak nezastavitelným. Film však 

nezůstává pouhým historickým dramatem, ale vytváří přímou paralelu mezi politickými 

procesy a praktikami 50. let i osobou bezbožného inkvizitora, který záměrně zneužívá 

své neomezené moci ve svůj prospěch a ničí všechny své odpůrce - spořádané 

představitele místní honorace - i ty, díky jejichž doznání může napomoci nabytí svého 

zisku.  

 

                                                 
349  BŘEZINA, Václav. Lexikon českého filmu: 2000 filmů 1930-1996. Praha: Cinema, 1996. ISBN 80-
85933-09-8. s. 175 
350 Kladivo na čarodějnice, 1969 [film]. Režie Otakar VÁVRA. Československo. 
351 VÁVRA, Otakar. Kladivo na čarodějnice. Speciální bonusy. Rozhovory (Otakar Vávra) 

[videozáznam na DVD]. Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie,  
©1969. Bontonfilm a.s., 2005. 
352 ŽALMAN, Jan. Umlčený film. Praha: KMa, 2008. ISBN 978-80-7309-573-4. s. 304 
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POSTAVY:  

Zásadní postavou dramatu je postava inkvizitora Bobliga z Edelstadtu, do jehož 

role Vávra záměrně obsadil Vladimíra Šmerala - herce, který v 50. Letech patřil ke 

stalinistickému křídlu KSČ.353 Zde Šmeral ztvárňuje charakterem odporného Bobliga, 

který se pro vlastní prospěch neštítí obětování desítek životů nevinných a jehož činy 

tvoří páteř celého snímku. Boblig ztělesňuje prohnilost, zkaženost a zároveň i 

neporazitelnost instance, která si nárokuje manipulovat s životy ostatních - ty podle 

vlastní vůle lživě obviňuje z čarodějnictví, při inscenovaných výsleších nechává oběti 

odříkávat, co jim bezcitným mučením sám vštípil a řídí se zvrácenou knihou Kladivo 

na čarodějnice. Boblig si tak daleko za hranicí lidskosti zahrává s osudy spořádaných 

farníků - zbožných katolíků a odvolává se na zvrácená pravidla, jimž sám ovšem 

nepodléhá, nedodržuje je, ani jim nevěří. Hlásá slepé následování právních kroků a 

protokolu, který může ovlivnit jen on sám a vytváří podmínky trestů i mučení za chodu. 

Jakýkoli jeho výrok je platným zákonem a jeho neomezená moc mu umožňuje vytvořit 

jakoukoli situaci. Boblig nepřijatelné chování přetváří na normu, jíž se ostatní podvolují 

- je tomu tak nejen kupříkladu v symbolických scénách, kdy Boblig při hostinách se 

samozřejmostí sahá prsty do poháru vína a nechává si do něj - k odporu a němému 

údivu přihlížejících - nálevat teplou vodu. Na nic víc, než němý údiv, se nikdo nezmůže 

ani při pohledu na jeho výslechové metody. Mučení je jen tak dlouhé, jak se Bobligovi 

zlíbí, přiznání vkládá do úst obětem při tortuře buď on sám, či jeho obdobně odpudivý 

písař (Kemr). 

Jejich odpudivost dotváří, mimo jiné, také lhostejnost i jisté potěšení z 

používání nelidských mučicích metod i vydírání poroty i obětí. Tyto praktiky využívá 

Boblig ve vlastní prospěch a považuje je za nevyhnutelné. Charakter Bobliga se nadto 

kupříkladu v soukromí s písařem liší od vystupování na veřejnosti, kde využívají 

manipulace a pasují se do rolí nedotknutelné autority, která koná vše pro vyšší dobro. 

V soukromí naopak vyplouvají napovrch jejich pravé pohnutky - Boblig si nechává 

zjišťovat majetkové poměry, aby mohl upálit ty nejbohatší a nejvlivnější, kteří by mohli 

                                                 
353 VÁVRA, Otakar. Kladivo na čarodějnice. Speciální bonusy. Rozhovory (Otakar Vávra) 
[videozáznam na DVD]. Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie,  
©1969. Bontonfilm a.s., 2005. 
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ohrozit jeho postavení, a následně zkonfiskovat jejich majetek. Odpudivost jeho 

charakteru také dotváří množství naturalistických záběrů, které dokreslují Bobligovu 

bezbožnost a nepořádek, v němž žije. Oddává se obžerství, v opilosti při večeři 

zkaženými zuby obírá z kostí maso a nechává se masírovat svým sluhou.  

Jeho zvrácenost a nepokrytá oplzlost je ještě dokreslena požitkářským 

způsobem, jímž se vyjadřuje o ženách, či pobavením, s nímž vypráví o čarodějnických 

procesech, které vedl a o obětech, které nechal upálit. Je znát, že práci inkvizitora 

vykonává bez sebemenších zábran a že mu nadto působí potěšení. 

Boblig z Edelstadtu získává moc s každou svou obětí a s každým dalším 

odsouzeným a upáleným sílí neochvějnost jeho postavení, hrozivost, zoufalství a 

strach, které okolo sebe šíří.  

Jeho razii také doprovází vojenské bubnování, které přibližuje hrozivost a 

neodvratnost jeho triumfu.  

Kontrastem k odpudivému, zhýralému a sobeckému Bobligovi je vzdělaná 

postava ušlechtilého děkana Kryštofa Lautnera, který představuje hlavní a jedinou 

opozici inkvizitorovi. Lautner je osvícený duchovní a v kontrastu s fanatickými i 

konzervativními duchovními, zastává pokrokový postoj. Věnuje se četbě i hře na 

housle, což je trnem v oku právě nově příchozímu inkvizitorovi. 

Procesy s domnělými čarodějnicemi Lautner považuje za scestné, 

vykonstruované a zásadně proti nim vystupuje, čímž si proti sobě inkvizitora ještě více 

popouzí. Laskavý Lautner je nadto vstřícný a chápavý k lidem i ke krásné Zuzaně - 

jeho farní kuchařce, již očividně miluje a k lásce k ní se v závěru snímku přiznává. Věří 

také, že se některé z obětí podaří odolat Bobligovým výslechům a že mysl, zásady a 

síla ducha snad dokáží ustát fyzická muka a nepoddat se utrpení a i přes torturu 

dokázat popřít křivá obvinění. Když se ale Boblig zmocňuje Lautnerových přátel a ti 

(zmučeni Bobligovým nelidskými postupy a dohnaní k šílenství) proti děkanovi svědčí, 

Lautner chápe, že tak nečiní z vlastní vůle a odpouští jim. Děkan díky své mravní síle 

dokáže jako jediný alespoň po určitou chvíli odolávat mučení, jen aby Boblig použil 

jeho vzdor a zatvrzelé mlčení jako důkaz, že děkan je posedlý ďáblem, který mu 

dodává síly. Žádný obyčejný člověk by takové mučení nevydržel. I Lautnera pak v 

závěru Boblig a jeho výslechové metody zlomí. Lautner však alespoň s posledním 
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vypětím sil dokáže uzavřít začarovaný kruh obvinění a i přes nátlak neudá žádného 

dalšího nevinného. 

 

STAVBA PŘÍBĚHU A MOTIVY 

Snímek sleduje osud Velkých Losin od záminky k přivolání inkvizitora po smrt 

děkana Lautnera v plamenech. Chronologická stavba příběhu je zde narušována 

střihy na detail očí, či úst fanatickeho mnicha, který v útržcích vět popisuje ohavnost a 

charakter čarodějnic i jejich sletů, stupňuje pocit hrůzy a křivdy vůči nevinným, na nichž 

jsou za očividně smyslu zbavených a šílených podkladech páchána zvěrstva.  

Jeho výstupem snímek také začíná a příběh rozehrává pověrčivé počínání 

babky, která si schovává posvěcenou hostii a dává tak podnět k podezření, že je 

čarodějnicí. Ačkoli přivolání inkvizitora považuje děkan Lautner za scestné, místní 

farář jeho povolání prosazuje - nemá však tušení o jeho zvrácených metodách. Hned 

v prvních dnech po příjezdu Bobliga z Edelstadtu jsou tři domnělé čarodějnice (mezi 

nimi i Jiřina Štěpničková, kterou Otakar Vávra obsadil, mimo jiné, kvůli její osobní 

zkušenosti s praktikami monstrprocesů 50. let),354 na základě tvrdé tortury přinuceny 

k falešným přiznáním i svědectvím a, k hrůze děkana Lautnera i jeho přátel, upáleny. 

Lautner jako jediný vůči postupům inkvizitora otevřeně protestuje, ale podle hesla „kdo 

se zastává kacíře, je sám kacíř“, tak na něj padá stín podezření. 

Ačkoli brzy i sám farář shledává, že byly čarodějnice nevinné, je umlčen. Nikdo 

kromě Lautnera se proti Bobligovi, který zabavuje majetek obětí, neodváží vystoupit. 

Boblig tak osnuje další a další falešná obvinění a na základě mučení získává další a 

další doznání obětí. Za oběť mu padnou již i Lautnerovi přátelé, skrze něž Boblig 

osnuje pomstu. Ke křivému svědectví v závěru snímku donutí i krásnou a děkanem 

milovanou kuchařku Zuzanu, která je ve snímku mnoha symboly připodobňována ke 

květině, již se i Boblig zprvu zdráhá „utrhnout“, ale pro svůj osobní prospěch se neštítí 

ničeho. Její mučení a zmrzačení bere jako nutnost, aby mohl získat to, co chce, i aby 

mohl obvinit děkana Lautnera.  

                                                 
354 VÁVRA, Otakar. Kladivo na čarodějnice. Speciální bonusy. Rozhovory (Otakar Vávra) 
[videozáznam na DVD]. Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie,  
©1969. Bontonfilm a.s., 2005. 
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Právě Zuzanin výslech je kvůli její nevinnosti a čistotě znázorněn nejvíce 

naturalisticky a nastiňuje ohavnost Bobliga i strach ostatních porotců, kteří nevystoupí 

na ničí obranu, i přesto, že vidí absurditu obvinění. Jsou zabírány detaily Zuzaniných 

zmrzačených rukou v palečnicích, hřeby utahované do holeních kostí a její nahé tělo 

(svlečené pod záminkou nalezení ďáblova znamení, ale ve skutečnosti odhalené jen 

pro potěchu Bobliga). Zuzanu mučení dožene k šílenství a duchem nepřítomna tak 

svědčí proti děkanu Lautnerovi. Ten se u arcibiskupa i u svého přítele děkana pokouší 

vyjednat odvolání inkvizitora a propuštění obětí, je ale jimi zrazen a i on je Bobligem 

zatčen a mučen. Ačkoli vydrží tři stupně mučení bez doznání k čarodějnictví, je 

usvědčen, neboť bez pomoci ďábla by podle Bobliga nedokázal tortuře čelit. V 

posledních chvílích před upálením přichází za zmučeným Lautnerem prosit o 

odpuštění jeho bývalý přítel, mnich a člen výslechové komise, který raději z poroty 

vystoupil, než by se Bobligovi postavil. Lautner tak skonává v plamenech. Bobligovi z 

Edelstadtu padlo za oběť přes čtyřicet obětí. I přesto se ale divák v epilogu dozvídá, 

že inkvizitor se v blahobytu dožil vysokého věku a nestihl ho trest.  

 

OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ SLOŽKA SNÍMKU 

Motivy, které se ve snímku objevují, jsou pak ještě podpořeny kompozicí obrazu 

(kameramanem snímku byl Josef Illík), a zejména zvukem a hudbou Jiřího Srnky. Na 

pozadí filmu se ozývají tři polohy hudby - nejvýraznější a nejvíce znepokojivé je 

vojenské bubnování a výhružný popěvek, který se objevuje v momentech výstupů 

fanatického mnicha (tehdy podporuje motivy fanatismu, strachu, šílenství i 

zvrácenosti), při výsleších, či při prostém počínání Bobliga (tehdy evokuje jeho 

nezastavitelnost, pocit manipulace, strachu, narůstání neomezené Bobligovy moci - 

jeho všemocnost i motiv smrti, který Boblig představuje), či při pohledu na porotu 

bubnování evokuje strach členů komise o vlastní existenci, a tedy i tichý souhlas s 

Bobligem a jejich zradu.  

Druhou hudební polohou je skladba smyčcového kvartetu, v němž hrají Lautner 

a jeho přátelé, která doprovází marné pokusy o vzepětí intelektu a lidského charakteru 

- evokuje ušlechtilost, zbožnost i umírněnost. Poslední částí hudební složky jsou pak 

křesťanské chvalozpěvy, které se objevují ve chvílích mučení, či upalování čarodějnic 
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a staví tak do kontrastu kruté praktiky se zbožností, v jejichž jménu jsou páchána 

taková zvěrstva.  

Na motivech a atmosféře filmu se také nemalou měrou podílí i kamera Josefa 

Illíka a stylizace jeho záběrů. Černobílý film pracuje s kontrasty stínu a světla a 

podporuje temnotu a depresivní vyznění snímku. Množství kompozic podporuje 

kupříkladu spořádanost a zbožnost děkana Lautnera - jeho dům je světlý a na jeho 

stěně visí vždy velký kříž, zatímco příbytek inkvizitora Bobliga je zabírán v přítmí při 

svitu svíček, zatímco se na každé ploše povalují zbytky jídla a použité kusy oblečení.  

Kamera se nadto podílí i na sugestivitě filmu - Illík často používá detailů, jimiž 

zdůrazňuje bolest prožívanou při mučení, zabírá detaily zkrvavených rukou, nohou, 

detaily stříhaných vlasů čarodějnic, vystrašených očí. Vrcholem je pak zobrazení kůlů, 

na nichž jsou čarodějnice upalovány a které den za dnem přibývají. 

 

VYZNĚNÍ 

Kladivo na čarodějnice je historickým quasi-dokumentem o neomezené moci 

jednoho člověka, který pomocí strachu ovládá společnost, a o následcích, které 

dokáže jeho síla napáchat. Vávra se inspiroval nejen procesem se Slánským a zapojil 

herce spojované s érou politických monstrprocesů, ale využívá i motivy a praktiky, 

které zcela záměrně spojují zvrácenost inkvizičních procesů 17. století s 

vykonstruovanými politickými procesy 50. let v Československu. Kladivo na 

čarodějnice je tak imaginací totality a staví komunismus do stejného světla jako 

sektářské praktiky inkvizice a zvrácený řád, podle kterého fungovala. Ty, kteří jsou v 

právu a chovají se podle zákona božího, soudí podle „božského práva“ muž zcela 

bezbožný, který tak nadto činí jen pro své vlastní obohacení. Kladivo na čarodějnice 

demaskuje selhání justice i metody systému, který vypočítavě zneužívá fanatismu pro 

vlastní obohacení, manipuluje nejen s výpověďmi, ale i s lidskými osudy. Vinným je 

nadto vždy shledán jen ten, kdo se zprotiví, nebo vystoupí proti vykonstruovaným 

pravidlům a ten, kdo neskloní hlavu. Protože však systém tortury donutí každou z obětí 

k falešnému přiznání a ztrátě sebe sama, oběti samy mnohdy uvěří svým činům, a 

pravý viník - inkvizitor, neboli režim - není nikdy potrestán.  
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2.1.6.2. PERZEKUCE SNÍMKU KLADIVO NA ČARODĚJNICE A 

JEHO TVŮRCŮ 

 

Film Kladivo na čarodějnice je jedním z mála trezorových snímků, které 

putovaly do distribuce, přestože vznikly po srpnové okupaci. Navzdory své jasné 

narážce na politické procesy měl snímek premiéru ještě 23. ledna roku 1970 a dokud 

nebyl zakázán, měl masovou návštěvnost. Podle filmového historika Pavla Taussiga 

snímek za několik měsíců jeho distribuce zhlédlo přibližně jeden a půl milionu 

diváků.355 356 

Perzekuce se dotkly i režiséra filmu - Otakara Vávry. Ten byl však zasažen 

výrazně menší měrou, než ostatní soudobí tvůrci a byl mezi hrstkou režisérů, kterým 

nebyl udělen zákaz tvorby. Vávra byl klasikem československé kinematografie, jeden 

z nejstarších příslušníků nové vlny (na filmech se podílel již od roku 1931),357 který 

měl na jejím formování značný podíl jako ředitel katedry režie na pražské FAMU.358 

Vávra zaznamenal tvůrčí úspěch ve všech režimech. Ve třicátých letech jako 

příznivec spolku Devětsil natáčel avantgardní snímky, vydobyl si pozici jednoho z 

nejlepších českých filmových režisérů a posléze mu bylo dovoleno tvořit i za nadvlády 

Třetí říše.359 

Po válce natočil snímky Krakatit, či Němá barikáda360 a dobře zapsán byl i v 

době stalinismu - podílel se na vzniku FAMU a posléze vedl zdejší katedru režie a ve 

své tvorbě se držel mantinelů stanovených režimem - v 50. letech natočil kupříkladu 

                                                 
355 NFA, 2018. Laboratoř 2018. Kladivo na čarodějnice. In: Filmový přehled [online]. [cit. 18.3.2019] 

dostupné z: http://www.filmovyprehled.cz/cs/film/396831/kladivo-na-carodejnice 
356 VÁVRA, Otakar. Kladivo na čarodějnice. Speciální bonusy. Rozhovory (Pavel Taussig) 
[videozáznam na DVD]. Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie,  
©1969. Bontonfilm a.s., 2005. 
357 HAMES, Peter. Československá nová vlna. Praha: Levné knihy, 2008. ISBN 978-80-7309-580-2. 
s. 44-51. 
358 LIEHM, A. J. a Jan LUKEŠ. Ostře sledované filmy: československá zkušenost. Praha: Národní 
filmový archiv, 2001. Iluminace. ISBN 80-7004-100-5. s. 64. 
359 HAMES, Peter. Československá nová vlna. Praha: Levné knihy, 2008. ISBN 978-80-7309-580-2. 

s. 269. 
360 ŽALMAN, Jan. Umlčený film. Praha: KMa, 2008. ISBN 978-80-7309-573-4. s. 72 

http://www.filmovyprehled.cz/cs/film/396831/kladivo-na-carodejnice
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Husitskou trilogii.361 V polovině 60. let se také zařadil mezi tvůrce nové vlny snímky 

Romance pro křídlovku (1966) a Zlatá reneta (1965). 

Jak sám Vávra uvádí, po okupaci v srpnu 1968 a natočení Kladiva na 

čarodějnice, byl odvolán z vedení na katedře režie na pražské FAMU.362 Na své 

pracovní pozici v FSB však Vávra zůstal a se souhlasem svého přítele Miloslava 

Fábery (nového ředitele Filmového studia Barrandov) dokonce dostal povolení k 

natočení nákladné propagandistické trilogie Dny zrady, Sokolovo a Osvobození Prahy 

(v nichž mimo jiné účinkovala i Jaroslava Tichá - představitelka hlavní postavy Matyldy 

z trezorového snímku Smuteční slavnost). Záhy po normalizaci vyslovil Vávra 

poslušnost režimu, mohl se tak věnovat další tvorbě (ačkoli v mezích a mantinelech 

režimu) a perzekuce, které stihly jeho souputníky, se mu tak vyhnuly.363  

 

2.1.6.3. FILM KLADIVO NA ČARODĚJNICE V DOBOVÉM 

TISKU 

 

Díky své hojné návštěvnosti film Kladivo na čarodějnice neminuly ani kritické 

ohlasy na stránkách zkoumaného dobového tisku. Kritiky ve sledovaném rozmezí 

čtrnácti dní po premiéře filmu (tedy mezi dny 23. ledna 1970 a 23. února 1970) však 

na stránkách Tribuny, Kina a Filmových a televizních novin zcela chybí. O filmu psaly 

zejména stranické listy - a to i v rozmezí jednoho měsíce po premiéře filmu. 

Ačkoli tak zmínky ve zkoumaných periodikách chybí, dovolím si uvést alespoň 

dvě kritiky ze stranických listů publikované v analyzovaném časovém rozmezí, které 

mohou nejlépe nastínit stranický postoj k filmu. 

 

TVORBA: 

První z nich se objevila na stránkách stranického periodika Tvorba, kde se o 

filmu rozepisuje Jan Remeš v kritice s názvem Oživlý středověk. Remeš v počátku 

kritiky upozorňuje na dogmatické vnímání umělecké tvorby a na nedostatek optimismu 

                                                 
361 HAMES, Peter. Československá nová vlna. Praha: Levné knihy, 2008. ISBN 978-80-7309-580-2. 
s. s. 42-58 
362 FEIGELSON, Kristian a Petr KOPAL, ed. Film a dějiny: Politická kamera - film a stalinismus. 

Praha: Casablanca, 2012. ISBN 978-80-87292-15-0. s. 522. 
363 Tamtéž, s. 522. 
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v díle. „Kdybychom umělecké dílo podrobovali pouze zjednodušenému zkoumání, zda 

v divákovi podněcuje optimistickou či pesimistickou náladu, nejnovější film národního 

umělce Otakara Vávry KLADIVO NA ČARODĚJNICE bychom museli bezpochyby na 

celé čáře zavrhnout,“ říká Remeš. Novinář nicméně vyzdvihuje výtvarnou složku filmu, 

herecké výkony, Vávrovy režisérské schopnosti a „důkladnost, jednoduchost a 

poutavost, s níž pronikáme do tajů středověké justice“. Ačkoli filmu vytýká malá 

pochybení, zcela pomíjí hlavní vyznění filmu jako analogii k politickým procesům a 

kritika na stránkách jednoho z nejideologičtějších listů tak končí slovy: „těžko být 

prorokem na začátku roku, leč zdá se, že právě tento film se pro naši kinematografii 

bezpochyby stane stěžejním dílem letošní sezóny“.364  

SVĚT SOCIALISMU: 

Další kritika, se objevila na stránkách propagandistického týdeníku Svět 

socialismu. Jan Kliment v ní zastává obdobný postoj jako Jan Remeš; chválí postavu 

režiséra Otakara Vávry a nabádá k návštěvě filmu. Kliment popisuje film primárně jako 

historický snímek, vynáší jeho kvality – herectví, zajímavost tématu, nicméně dodává, 

že tvůrcům nejspíš nešlo jen o historii – film podle Klimenta vznikal v době, „ která se 

mezi intelektuály projevila očerňující kritikou minulosti a obžalováním“. 

Snímek pak podle Klimenta obžalovává každou moc, která může „znásilnit 

spravedlnost“ a je proto nasnadě jej vnímat jako analogii ke komunistickému režimu, 

před čímž Kliment varuje. Jak totiž dále dodává; „takový výklad se totiž naprosto 

nekryje s netřídní kritikou všech přehmatů naší nedávné minulosti, která z odsouzení 

nespravedlivých a konstruovaných procesů, jak je odhalila sama komunistická strana, 

přešla až ke všeobecné kritice strany vůbec“. Kliment nadto lituje, že se ve filmu 

objevilo sugestivní mučení a zcela přehlíží smysl snímku.365 

  Zmínky o filmu pak rychle končí 3. dubna přibližně v době, kdy byl film zakázán. 

Od jara 1970 až do sklonku 80. let o něm píší výhradně jen zahraniční listy. Zmínka o 

Kladivu na čarodějnice se ale překvapivě objevuje v časopisu Kino ještě před 

Sametovou revolucí.366 

                                                 
364 REMEŠ, Vladimír. Oživlý středověk. Kino 24, 1969, č. 4 (28. 1.), s. 12. 
365 KLIMENT, Jan. Film Kladivo na čarodějnice. Svět socialismu, 1970, č. 6 (4. 2.), s. 25. 

366 URBANOVÁ, Eva, Blažena URGOŠÍKOVÁ a Jitka PANZNEROVÁ. Český hraný film IV. / Czech 
Feature Film IV.: 1961-1970. Praha: Národní filmový archiv, 2004. s. 195-197. 
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2.1.7. UCHO (1970)367 

 

 

2.1.7.1. ROZBOR FILMU UCHO368 

 

Psychologické drama a thriller Ucho režiséra Karla Kachyni je otevřenou 

kritikou komunistického režimu v Československu. Scénář filmu napsal Jan Procházka 

již v průběhu 60. let, nicméně v kontextu osudu, jenž ho stihl po okupaci roku 1968, 

nelze opomenout paralelu mezi snímkem a obavami o tvůrčí i osobní existenci tvůrce. 

Snímek, který Karel Kachyňa s Janem Procházkou vytvořili, odráží tehdejší tísnivou 

atmosféru strachu, všemocnost mocných a zasazuje ji do neurčitého časového období 

- pravděpodobně do první poloviny padesátých let. Kvůli vykreslení chladnokrevných 

praktik tehdejšího komunistického režimu a nevypočitatelného způsobu odstraňování 

lidí, mělo Ucho premiéru až dvacet let po svém vzniku. Jakmile totiž Karel Kachyňa v 

roce 1969 Ucho dokončil (autorská práva získal film v roce 1970), komunistický režim 

snímek zakázal, zabavil a zavřel tzv. do trezoru. Světlo světa tak film spatřil až v 

červnu 1990 - poté, co padl komunistický režim.369 

Děj filmu Ucho je komorní a téměř minimalistický. V hlavních rolích vystupuje 

Radoslav Brzobohatý a Jiřina Bohdalová v roli manželů Ludvíka a Anny. Hlavní roli 

celého příběhu ale hraje stupňující se strach z něčeho neznámého a abstraktního. Z 

Ucha a jeho moci. 

 

OBSAH SNÍMKU 

Atmosféra strachu ve snímku graduje už od první scény, kdy se Ludvík s Annou 

vrací domů po večírku vysoce postavených státních funkcionářů. V jejich vile je na 

první pohled vše v pořádku, ale manželé postupně nachází malé nesrovnalosti - 

nepatrné odchylky od běžného pořádku. Klíče nevisí na háčku v kuchyni jako obvykle, 

                                                 
367 BŘEZINA, Václav. Lexikon českého filmu: 2000 filmů 1930-1996. Praha: Cinema, 1996. ISBN 80-
85933-09-8. s. 437. 
368 Ucho, 1970/premiéra 1990 [film]. Režie Kare KACHYŇA. Československo. 
369 NFA, 2018. Laboratoř 2018. Ucho. In: Filmový přehled [online]. [cit. 18.3.2019] Dostupné z: 
http://www.filmovyprehled.cz/cs/film/396883/ucho 
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dveře jsou odemčeny, vypadl jim proud a nefunguje dokonce ani telefon. Zpočátku 

jsou tyto náznaky jen zdrojem hádek manželů - vzájemně se osočují, že je způsobili 

svou nepořádností. Ludvík má ale od počátku zlé tušení. Před domem jezdí zhasnuté 

auto, na ulici postávají muži v dlouhých pláštích a Ludvík se ve vzpomínkách vrací na 

večírek, kde zjistil, že „oni“ zlikvidovali jeho nadřízeného Košaru. V Ludvíkovi narůstá 

hrůza a s Annou se postupně utvrzuje v tom, že je „oni“ sledují a chtějí je zlikvidovat. 

Když pak v domě nachází schovaná odposlouchávací zařízení tzv. „ucha“, Ludvík si 

je jistý, že je to jeho konec.  

 

MOTIVY SNÍMKU A PRVKY, KTERÉ JE PODPORUJÍ 

V celém filmu znatelně vystupují dva hlavní motivy - motiv strachu a motiv moci. 

Z příběhu a rozprav postav se pak vynořuje obraz všemocného systému, který s lidmi 

může zcela neomezeně nakládat a pokud se mu zachce - ač třeba bezdůvodně - může 

je kdykoli odstranit.  

Motiv strachu a moci pak jde ruku v ruce s motivem nebezpečí, nejistoty, útlaku, 

odhalení, absence soukromí a jakési vnitřní nahoty, které ústí ve vnitřní otřes a rozpad 

charakterů hlavních postav.  

Hlavní postavy jsou sužovány obavami a strachem z osobní likvidace, kterým 

si je moc udržuje v hrsti. Ačkoli jsou Anna s Ludvíkem relativně dobře postavení, 

nemohou si být jisti, zda tentokrát neupadnou v nemilost také oni.  

Veškeré zmínky o moci se ale objevují jen v náznacích, což ještě stupňuje jejich 

obavy a sevřenost tohoto dramatu. V mluvě Anny a Ludvíka konkrétní pojmenování 

mocných supluje zástupné „oni“. Postavu muže, který se na večírku zdál na vrcholu 

žebříčku moci (a jenž nejspíš představuje postavu prezidenta Antonína Novotného v 

podání Gustava Opočenského), se pak také zdráhají přímo nazvat. Říkají mu 

jednoduše „Soudruh“, což ještě více stupňuje jejich obavy. Anna s Ludvíkem nadto 

tuší, že je „oni“ sledují a může je odposlouchávat i záhadné „ucho“.  

Motiv strachu z neznámého a motiv moci se pak ještě stupňuje v průběhu 

snímku, když se postavy utvrzují v tom, že v domě někdo byl - Ludvík se ve 

vzpomínkách vrací na večírek a z každé věty a z každého gesta svých kolegů, cítí 

blížící se hrozbu a Ludvík se postupně utvrzuje v tom, že si pro něj „oni“ záhy přijdou. 

Zatím ale jen vyčkávají, než ho zlikvidují. 
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Motiv nebezpečí je pak ilustrován opatrnými reakcemi chladnokrevného 

Ludvíka a lehkomyslností prostořeké Anny na detaily, které v domácnosti naznačují, 

že jsou postavy v ohrožení. Mezi nerovným párem pak - i přes jejich rozlišné povahy 

a hádky - panuje i jakési podivné pouto nenávisti a úzkosti - jsou i přes své odlišnosti 

podivně semknuti vidinou jejich společné záhuby. 

Rozpad jejich charakterů lze pak pozorovat v průběhu celého sevřeného 

dramatu - manželé se ve vyhroceném strachu vzájemně očerňují z nejrůznějších 

kádrových prohřešků - necitelně se ve svém děsu rvou, osočují se a prozrazují na 

sebe vzájemně ty nejcitlivější informace. Přerod jejich charakterů vrcholí, když nachází 

po celém domě ukrytá odposlouchávadla - „ucha“ - a zjišťují, že „oni“ slyšeli i ty 

nejintimnější detaily - „ucho“ už ví úplně všechno. Zprvu chladnokrevný a vypočítavý 

Ludvík se pokouší o sebevraždu - ta se mu ale nezdaří a on je tedy opět zahnán do 

kouta. Je lapen svým strachem a obavami, že ho mohou „oni“ každou chvíli zlikvidovat.  

Jejich zoufalství je ilustrováno Anninými pokusy o záchranu Ludvíkovy holé 

existence, kterou považuje Ludvík za ztracenou. Společně spolu schovávají vkladní 

knížky a připravují Ludvíkovi věci do kriminálu.  

Jejich děs se má ale ještě vystupňovat - „oni“ neponechají konat nikoho 

svévolně. Jako zápětí totiž zvoní telefon a Ludvík se dozvídá, že je namísto zatčení 

jmenován ministrem a snímek tak končí tím, že Ludvík bude už vždy očekávat, že pro 

něj „oni“ mohou kdykoli přijít. 

 

HUDBA KAMERA A STŘIH 

Pocit tísně a předtuchy blížícího se zla vyvolává Ucho už od samého počátku 

nejen díky geniálnímu scénáři a režii. Na diváka působí i souznění mrazivé hudby, 

jejímž autorem je Svatopluk Havelka, s kamerovými záběry Josefa Illíka. Ten využívá 

černobílého filmu a podtrhuje atmosféru děsu prvky filmu noir.  

Symbolické je i střídání tmy a světla - Když se manželé vrací z večírku, 

nefunguje elektrický proud a jejich dům je ponořen do tmy, v níž začnou narůstat 

obavy. Anna s Ludvíkem tak obchází po domě se svícny a baterkou a ve tmě se snaží 

zlikvidovat kompromitující dokumenty. Josef Illík si v Uchu hraje se stíny - postavy jsou 

často nasvíceny zespoda nebo je vidět jen jejich silueta. Anna s Ludvíkem, tak tápají 

ve tmě, která umocňuje pocit děsu. Tísnivé záběry se ale vytrácí ve chvíli, kdy se v 
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domě znovu rozsvěcí. Když se ale v domě konečně rozsvítí, Anna s Ludvíkem, kteří 

se dosud skrývali ve tmě, teď jsou ale symbolicky snad až příliš na očích. Vše zaslepí 

oslňující světlo a Anna s Ludvíkem najednou vypadají jaksi nazí. Od té chvíle je 

poslouchá „ucho“. 

Další specifický postup kamery a střihu se objevuje v retrospektivních 

záběrech, kdy se Ludvík ve vzpomínkách vrací na večírek. V duchu znovu sleduje 

chování postav na večírku a přehrává si jejich narážky, v nichž mu naznačují, že ho 

nejspíš zlikvidují jako dalšího. Kamera v tu chvíli supluje Ludvíkovy oči a jeho pohled. 

Ludvíkova hrůza kontrastuje s bavícími se davy a luxusem, které na večírku vidíme. 

Retrospektivu snímá kamera v dlouhých záběrech bez střihu, bloudí po 

místnosti, prodírá se mezi lidmi a rychle sebou smýká. Pohyby kamery diváka 

zneklidňují, přenáší na něj děs a násobí pocit, že Ludvík je štván - že i jeho brzy 

odstraní. Když s ním lidé zprvu hovoří, dívají se přímo do kamery, když ale jeho přátelé 

zjišťují, že s ním nikdo o Košarově odstranění nemluvil, dedukují, že je Ludvík také 

nepohodlný, rychle sklápí oči a mizí v davu. Kamera se prodírá davy, rychle se otáčí 

a hledá ujištění - jakýkoli pevný bod, ale nenachází ho.  

 

ZÁVĚR A MYŠLENKOVÉ VYZNĚNÍ 

Film Ucho Karla Kachyni a Jana Procházky je palčivou kritikou systému a 

zároveň sondou do psychologie postav, které v něm žijí. 

Vypovídá o prohnilosti světa, který s lidmi zachází jako s kusem věci, i o 

zvrácených praktikách, které je uvrhují do sžíravého strachu o svou tvůrčí nebo svou 

osobní existenci. Ve světě, kde tento systém panuje, neexistuje spravedlnost a mocní 

si podle tajného klíče vybírají své oběti. Všichni jsou ohroženi a tuší, že by mohli přijít 

na řadu jako další. „Oni“, neboli mocní, pak cíleně šíří strach a využívají ho, aby si se 

svými vyhlídnutými oběťmi pohráli. Čím víc nejistoty a strachu se šíří, tím mocnější se 

„ucho“ stává. 

Ačkoli film Ucho vznikl svého času primárně jako kritika komunistického režimu, 

jde o skutečně nadčasový snímek, který dosahuje mnohem dále, než pravděpodobně 

původně cílil. Ucho tak úspěšně adresuje motiv moci a strachu z ní, že se může stát 

kritikou jakéhokoli autoritativního systému. 
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Dokladem může být i to, že snímek, který byl v roce 1970 zakázán, je po svém 

vynětí z trezoru stále aktuální. Jeho sdělení je možné aplikovat i na stav politiky i 

společnosti téměř půl století po jeho vzniku. 

 

2.1.7.2. PERZEKUCE SNÍMKU UCHO A JEHO TVŮRCŮ 

 

Film začal režisér Karel Kachyňa natáčet v roce 1969 - Ucho dotočil režisér 

Karel Kachyňa v říjnu roku 1969,370 kdy již v kinematografii probíhaly zákazy a 

množství snímků bylo zakázáno. Tvůrci snímku čekali zákaz natáčení již v průběhu 

výroby filmu, ale Ucho - jeden z „nejtrezorovějších filmů“ - bylo zabaveno v tichosti až 

po jeho dokončení a podle filmového historika Lukáše Skupy by nesmělo být 

promítáno, ani pokud by bylo upraveno.371 

Zavření snímku do trezoru nebylo jediným důsledkem. Na film (a také svou 

předchozí tvorbu) doplatil i jeho scénárista, spisovatel a politik Jan Procházka, který 

současně vedl i výrobní skupinu, v jejímž zázemí Ucho vznikalo.372 

Politické smýšlení tohoto stranického funkcionáře se v 60. letech proměnilo. 

Zejména po roce 1967 tak scénárista spolu s Karlem Kachyňou pracoval na otevřeně 

kritických filmech, které útočily na tehdejší režim. I přes Procházkovo tehdejší 

přátelství s někdejším prezidentem Antonínem Novotným ho ale srpnová invaze 

fatálně zasáhla. Spisovatel byl nucen opustit (nejen) Filmové studio Barrandov. 

Kachyňa ještě natočil Procházkův scénář k filmu Už zase skáču přes kaluže, který ale 

Procházka kvůli zákazu tvorby podepsal pseudonymem Ota Hofman.373  

Dne 21. dubna 1970 nadto Československá televize odvysílala pomlouvačný 

pořad Svědectví od Seiny, který vytrhl z kontextu odposlechy Jana Procházky a 

Václava Černého a vytvořil z nich kompromitující lživý doklad o jejich 

bezcharakternosti.374 Jan Procházka na štvavou kampaň režimu doplatil svým 

                                                 
370 KNITL, Oldřich. Lidé z akvária. Kino 24, 1969, č. 22 (30. 10.), s. 2-3. 

371 ČECHOVÁ, Briana, ed. Všichni dobří rodáci. Praha: Národní filmový archiv, 2013. ISBN 978-80-
7004-156-7. s. 85-87. 
372 NFA, 2018. Laboratoř 2018. Ucho. In: Filmový přehled [online]. [cit. 18.3.2019] Dostupné z: 
http://www.filmovyprehled.cz/cs/film/396883/ucho 
373 HAMES, Peter. Československá nová vlna. Praha: Levné knihy, 2008. ISBN 978-80-7309-580-2. 

s. 88-89. 
374 MELOUNEK, Pavel. Necenzurovaná zpráva o českém filmu. Praha: Artes Liberales, 2010. ISBN 
978-80-904745-1-2. s. 81-89. 
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zdravím. Byl hospitalizován, téměř zatčen a následně, v pouhých 42 letech, v roce 

1971, skonal.375 Procházkův pohřeb v Praze nadto komunistický režim zakázal, aby 

se nestal demonstrací odporu. Rodině se však i přes zákaz nakonec podařilo 

scénáristu pochovat v Praze v Košířích.376 

Karel Kachyňa se na nátlak tajné policie svého scénáristy a jejich společné 

tvorby zřekl, a v porovnání s Janem Procházkou byl tak tvrdších perzekucí ušetřen. 

Ačkoli spolu s Procházkou tvořili tvůrčí dvojici celá šedesátá léta a Kachyňa zrežíroval 

téměř každý Procházkův společensko-kritický scénář, byl režisér Ucha paradoxně 

jedním z mála tvůrců, kterým nebyla obecně zakázána další tvorba. Nadále se však 

mohl věnovat pouze natáčení dětských filmů.377 

To mohlo také být důsledkem Kachyňovy relativní nenápadnosti (Procházka 

oproti režisérovi vystupoval jako tvůrce myšlenky jejich filmů)378 i Kachyňovy tvůrčí 

minulosti; od svých studií na FAMU se Kachyňa spolu s Vojtěchem Jasným věnoval 

tvorbě agitačních budovatelských dokumentů, které byly často zinscenované a 

podporovaly komunistickou ideologii. Ve tvorbě pokračoval i po uměleckém i 

názorovém rozchodu s Jasným a podle požadavku socialistického realismu natáčel 

filmy s dobovou tematikou a dobovými hrdiny (příkladem může být film o ostraze 

západních hranic Ztracená stopa z roku 1955).379  

Podle Kachyňových slov s Procházkou v rané tvorbě 60. let zpracovávali 

témata, která sami dělat chtěli a zároveň hledali taková, která nebyla natolik politicky 

nevhodná, aby je režim zakázal.380 Kritické tendence vůči režimu tak lze v 

Kachyňových snímcích zaznamenat až ve filmu Ať žije republika (1965) a v 

následujících snímcích Kočár do Vídně (1966), či Noc nevěsty (1967). Na všech 

                                                 
375 VORÁČ, Jiří. Český film v exilu: kapitoly z dějin po roce 1968. Brno: Host, 2004. ISBN 80-7294-

139-9. s. 70. 
376 KŘIVÁNKOVÁ, Darina. Jan Procházka. Reflex [online]. Czech News Center a.s., 17. 2. 2011. [cit. 
13.4.2019]. Dostupné z: https://www.reflex.cz/clanek/causy/73549/jan-prochazka.html 
377 HAMES, Peter. Československá nová vlna. Praha: Levné knihy, 2008. ISBN 978-80-7309-580-2. 
s. 269. 
378 HAMES, Peter. Československá nová vlna. Praha: Levné knihy, 2008. ISBN 978-80-7309-580-2. 
s. 97. 
379 FEIGELSON, Kristian a Petr KOPAL, ed. Film a dějiny: Politická kamera - film a stalinismus. 

Praha: Casablanca, 2012. ISBN 978-80-87292-15-0. s. 421-448. 
380 LIEHM, A. J. a Jan LUKEŠ. Ostře sledované filmy: československá zkušenost. Praha: Národní 
filmový archiv, 2001. Iluminace. ISBN 80-7004-100-5. s. 189. 

https://www.reflex.cz/clanek/causy/73549/jan-prochazka.html
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pracoval právě s Janem Procházkou a perzekuce se ho tak nedotkly tak zásadně jako 

právě scénáristy. 

 

2.1.7.3. UCHO V DOBOVÉM TISKU 

 

Snímek Ucho putoval po svém vzniku přímo do trezoru a premiéru měl snímek 

až 1. ledna 1990. V dobových periodikách se pak o očekávaném dokončení snímku v 

roce 1969 objevilo jen malé množství zmínek (konkrétně jen čtyři) – 23. srpna 1969 v 

titulu Záběr, 16. září v periodiku Rovnost, a v titulu Film a divadlo se objevil rozhovor 

s Jiřinou Bohdalovou.381 

Ve zkoumaných titulech se pak objevil jen jeden článek, a to na stránkách 

časopisu Kino. O filmu Ucho zmiňuje Oldřich Knitl na stránkách Kina v říjnu 1969.382 

 

KINO: 

 Článek Oldřicha Knitla, v němž novinář stručně přibližuje děj a vyznění filmu a 

přibližuje i obsazení herců a nechává promluvit Radoslava Brzobohatého, Jiřinu 

Bohdalovou i Karla Kachyňu, který film uvádí slovy: „Ludvík, jeho žena (a spolu s nimi 

mnoho dalších) žili uprostřed systémů, vztahů, organismů, které za pomocí strachu 

lidi utvářely, přetvářely a vlastně znetvářely“. Závěr pak nechává Oldřich Knitl na 

čtenáři a svou rezoluci ke snímku – podobně jako u článku ke Skřivánkům na niti – 

nedodává.383  

 

Další zmínka o Uchu se v československém tisku objevila až v roce 1990.384 

 

 

  

                                                 
381 URBANOVÁ, Eva, Blažena URGOŠÍKOVÁ a Jitka PANZNEROVÁ. Český hraný film IV. / Czech 
Feature Film IV.: 1961-1970. Praha: Národní filmový archiv, 2004. s. 518-519. 
382 NFA, 2018. Laboratoř 2018. Ucho. In: Filmový přehled [online]. [cit. 18.3.2019] Dostupné z: 
http://www.filmovyprehled.cz/cs/film/396883/ucho 

383 KNITL, Oldřich. Lidé z akvária. Kino 24, 1969, č. 22 (30. 10.), s. 2-3. 
384 URBANOVÁ, Eva, Blažena URGOŠÍKOVÁ a Jitka PANZNEROVÁ. Český hraný film IV. / Czech 
Feature Film IV.: 1961-1970. Praha: Národní filmový archiv, 2004. s. 518-519. 
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ZÁVĚR 

 

Při zpracování této práce jsem vycházela z předpokladu, že československé 

trezorové filmy jsou odrazem opozičního postoje vůči režimu a jako taková by mohla 

posloužit i jako nežádoucí komentář dobové politické situace. Předpokládala jsem, že 

od nepohodlného vyznění snímků se pak odvíjela samotná perzekuce děl a odmítavý 

postoj dobových médií vůči filmům. Má teze se ukázala jako správná, nicméně pouze 

částečně. Ačkoli všechny vybrané trezorové filmy jsem v rozborech vyhodnotila jako 

skutečně protirežimně laděné, oproti očekávání se mnohá média - i přes cenzuru tisku, 

jež ve zkoumané době panovala - o snímcích mnohdy vyjadřovala i pochvalně. Podle 

očekávání se však po zákazu každého ze zkoumaných filmů dobová média odmlčela 

a o žádném z filmových děl se pak v československých periodikách neobjevila zmínka 

až do sklonku 80. let. 

V této práci jsem se věnovala přiblížení historického, mediálního i filmového 

kontextu, které jsem zpracovala s důrazem na cenzuru v každém z těchto odvětví a 

přiblížila jsem samotný fenomén trezorového filmu - popsala jsem tak dobové události 

a požadavky, které byly režimem kladeny jak na média, tak na kinematografii a formy 

perzekuce, které je stíhaly. 

Z takto zpracované teoretické části jsem pak vycházela v analytické sekci 

práce. V jejím rámci jsem rozebrala sedm vybraných zakázaných snímků; Den sedmý, 

osmá noc, Kladivo na čarodějnice, Skřivánci na niti, Smuteční slavnost, Ucho, Všichni 

dobří rodáci a Žert – ten byl zpracováván namísto původně zamýšleného historického 

snímku Čest a sláva. Žert jsem oproti filmu Čest a sláva vyhodnotila jako relevantnější 

materiál pro účely mé práce – jednak z důvodu začlenění širšího spektra snímků, ale 

i kvůli zasazení jeho příběhu do 50. a 60. let. 

Věnovala jsem se pak analýze obsahu i obrazu vybraných děl, určila jsem 

motivy i vyznění snímků, které působí protirežimně a dále jsem u každého z filmů 

zkoumala formu perzekuce, jakož i postihy jejich režisérů či scénáristů. Na závěr jsem 

u každého z filmů zkoumala ohlas ve vybraných dobových periodikách (Filmové a 
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televizní noviny, Tribuna a Kino), v rozmezí jednoho měsíce po premiéře, či v době 

dokončení zkoumaných filmů. 

 Těmito metodami jsem pak zjistila, že trezorové snímky skutečně jsou obrazem 

dobových politických událostí 50. nebo 60. let, které byly definovány v historickém 

kontextu, a že se odmítavý postoj režimu vůči snímkům mnohdy projevil nejen 

perzekucemi díla, ale i v dobovém tisku. 

Rozbor obsahu a obrazu jednotlivých filmů osvětlil, že (zkoumané) trezorové 

filmy zpracovávají podobná témata, jen jinými formami a jiným pohledem a vesměs se 

věnují zničeným životním situacím; kupříkladu Všichni dobří rodáci na ni reagují s 

jistou obřadností až patosem, Žert s cynickým úšklebkem a Skřivánci na niti s 

úsměvem a pokrčením ramen. 

Zkoumaný snímek Ucho pak 50. léta zobrazuje jako krutou dobu sevřenou 

strachem, Skřivánci na niti před touto dobou varují výsměchem a poukazují na její 

absurditu a mj. se (stejně jako Ucho, v němž figuruje postava tehdejšího prezidenta 

Antonína Zápotockého) dotýkají i konkrétních osobností. Ve Skřiváncích na niti 

vystupuje postava ministra kultury Zdeňka Nejedlého, kterého nadto ztvárnil bývalý 

příslušník stalinistického křídla KSČ - herec Vladimír Šmeral, který byl kvůli svému 

politickému angažmá v padesátých letech cíleně obsazen do výrazně záporné postavy 

i ve snímku Kladivu na čarodějnice. Historický snímek Kladivo na čarodějnice se pak 

- paralelou mezi inkvizičními výslechy a situací v 50. letech - věnoval zobrazení 

tehdejších politických procesů. K těm se obracel i snímek Žert, který pak - stejně jako 

Den sedmý, osmá noc - mnohými scénami naráží na okupaci Československa v roce 

1968. Den sedmý, osmá noc je pak snad nejpalčivějším obrazem zmatku a 

nemorálnosti normalizace, který vychází z autentických prožitků tvůrců. Z reálií 

vychází i film Všichni dobří rodáci, který zpracovává do značné míry skutečný příběh 

vesnice Kelče v 50. letech a ukazuje násilnou kolektivizaci zdejších statků a - stejně 

jako snímek Smuteční slavnost - se snaží ukázat nezkreslený pohled na okolnosti 

socializace venkova. Všichni dobří rodáci pracují s předzvěstí zla, které je zosobněno 

představiteli KSČ, zato ve Smuteční slavnosti je znázorněn odpor hlavní postavy vůči 

situaci. Děj Smuteční slavnosti nadto ilustroval nejen praktiky režimu v 50. letech, ale 

i konkrétní postupy, které aplikovala strana ještě v letech normalizace při perzekuci 
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těch, kteří byli trnem v oku režimu. Konkrétně se ve snímku skrývá popis machinací, 

které se posmrtně dotkly jiného tvůrce trezorového filmu – scénáristy Ucha Jana 

Procházky. Stejně jako pohřeb kulaka Chladila z filmu Smuteční slavnost byl i 

Procházkův pohřeb v Praze zakázán a kvůli strachu funkcionářů z demonstrací a z 

manifestací odporu se měl konat v jiném městě. Fiktivní Chladilův pohřeb byl nakonec 

povolen. Poslední rozloučení s Janem Procházkou nikoli - přesto byl Procházka 

pohřben režimu navzdory v pražských Košířích. 

Postihy snímků, pak souvisely jednak s jejich vyzněním, jak jsem 

předpokládala, ale i s jejich tvůrci, a nadto důvod zákazu filmů mnohdy nebyl zřejmý. 

Film Všichni dobří rodáci (ač po jeho zákazu volaly mnohé hlasy již od premiéry filmu) 

byl stažen z distribuce až souběžně s emigrací jeho režiséra Vojtěcha Jasného. Pokud 

režiséři zkoumaných děl nezvolili odchod z republiky, zaplatili za svůj podíl na 

trezorovém snímku buď dočasným, nebo doživotním zákazem práce ve filmu. Výjimku 

tvořili ti, kteří se distancovali od své tvorby (Karel Kachyňa) nebo vyslovili loajalitu 

režimu (Otakar Vávra). 

Postoj režimu ke snímkům pak ještě přibližuje analýza referencí v dobových 

periodikách. Stranický tisk se k dílům vyjadřoval vesměs kriticky, a (až na zmínky, 

které pomíjely pravé vyznění filmů a vychvalovaly je z pomýlených důvodů) média 

filmům vytýkala ideologická pochybení. Oproti mému očekávání se pak v 

analyzovaných listech Kino a Filmové a televizní noviny ale často objevovaly články, 

které k filmům zaujímaly jednak objektivní postoj, ale někdy až otevřeně sympatizovaly 

s protirežimním vyzněním děl. 

Filmům natáčeným mezi lety 1968 a 1969 se totiž – na rozdíl od umlčeného 

tisku, na který byla uvalená cenzura již od roku 1968 – podařilo ještě přímo odkazovat 

na politické události i osobnosti veřejného dění. Trezorové snímky tedy mohly - v 

souladu s mou původní tezí - (i přes jejich subjektivní a umělecké zaujetí) posloužit 

jako publicistický komentář, a mnohdy tak mohly vyjádřit kritiku otevřeněji, než si to 

mohl - kvůli cenzuře - dovolit soudobý tisk. 

Důležitost trezorových snímků tak spočívá v autorském podpisu jejich tvůrců, 

kteří vlastníma očima zprostředkovávají nejen svou vlastní zkušenost s komunistickým 
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režimem, ale i zkušenost široké veřejnosti. Trezorové snímky nové vlny se tak zdržely 

ideologického didaktismu a veškeré strojenosti socialistického realismu a naivity, jež 

do té doby svazovala československý film. Právě díky jejich jinakosti a osobnímu 

náboji rezonují i dnes, a to i přesto, že většina z nich byla po dvě dekády uzamčena a 

skryta očím veřejnosti. Je to právě snaha o zachycení subjektivní pravdy (jakož i 

nepohodlnost jejich tvůrců), která je zařadila na černou listinu zakázaných filmů a kvůli 

které tak zásadně kontrastují s jásavou a vyumělkovanou schematickou tvorbou, již 

režim vyžadoval. Právě díky znatelné kritice poměrů i touze po jejich změně zkoumané 

trezorové snímky zásadně vypovídají o povaze politické situace v 60. letech a 

poskytují zásadní svědectví. Bez jejich přispění by byl obraz dobové situace v 

Československu značně neúplný a zkreslený, což dokládá také absence zmínek v 

dobovém tisku po jejich zákazu. 

Trezorový film je tématem, jež je v literatuře zpracováváno jen zřídka. 

Souvislostí mezi trezorovými snímky a dobovými médii se tak dosud žádné dílo 

detailně nezabývalo. Přínos této práce pak může spočívat ve vhledu do pozadí 

perzekuce vybraných zakázaných děl, jakož i filmové i mediální cenzury obecně, a 

zároveň může práce přiblížit samotné chování československých médií 60. let 

vzhledem k dobovému filmu. 

Moje práce pak může posloužit jako podklad pro další akademické práce, které 

by se mohly hlouběji zabývat jinými trezorovými díly, či blíže objasnit chování médií 

vůči zakázaným filmům. 
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SUMMARY 

 

This thesis was determining, whether the Czechoslovak prohibited films were 

reflecting the situation in the communist regime and whether they could serve as an 

unwanted commentary of the time. In the theoretical part of the thesis a description of 

the context of politics, media, cinematography and censorship practice was 

established. The analytical section concerned itself with an analysis of the films, which 

was performed as well as a description of suppression of chosen films or their authors. 

The last part of this section was dedicated to references of the chosen films in the 

media of the time. Through this analysis, this thesis comes to a conclusion that the 

chosen forbidden films do reflect the situation in the communist regime. Not only did 

the chosen films refer to them in an abstract way, but usually, they addressed even 

particular events such as the Soviet invasion pictured in Den sedmý, osmá noc (The 

Seventh Day, the Eight Night) or the collectivisation of private farms pictured in the 

film Všichni dobří rodáci (All My Compatriots) and Smuteční slavnost (Funeral 

Ceremonies). They also demasked practices of the communist party - such as staged 

show trials with political rivals pictured in Kladivo na čarodějnice (The Witch Hunt) and 

Žert (The Joke), or denying a decent funeral pictured in Smuteční slavnost (Funeral 

Ceremonies). Some of the films showed the life in the communist era and even 

addressed living political figures - a film about political convicts Skřivánci na niti (Larks 

on a String) ridicules a minister of culture Zdeněk Nejedlý and in a drama Ucho (The 

Ear), president Antonín Novotný is pictured as one of the atagonist characters in hold 

of immense political power. The approach of the films induced the prohibition by the 

communist regime and the filmmakers (such as the screenwriter Jan Procházka) were 

prosecuted. Even the communist party press (such as Tribuna) critised the films, 

although some of the journalists in other media (Kino and Filmové a televizní noviny) 

refered about the filmworks in a positive way. After the films were prohibited, though, 

the media did not report about any of the filmworks at all. The media during the 

normalization therefore became controlled by the communist regime. 
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