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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá manipulací s dějinami v historické filmové trilogii 

Dny zrady, Sokolovo a Osvobození Prahy režiséra Otakara Vávry. Míru zkreslení 

historie v těchto snímcích se práce snaží vytyčit na základě komparace 

historiografických děl komunistického a moderního dějepisectví. Normalizační režim se 

snažil revidovat historické poznání z druhé poloviny 60. let a navázat na tendence 

komunistického režimu z přelomu 40. a 50. let a pokoušel se vytvořit mýtus vnímání 

národních moderních dějin, ve kterém byl zdůrazněn pozitivní vliv Komunistické strany 

Československa na dění ve 30. a 40. letech. Tento mýtus vnímání dějin měl navíc za cíl 

zdiskreditovat pro režim nepohodlné osobnosti a zdůraznit přátelství se Sovětským 

svazem. Filmy a televizní seriály byly vhodným prostředkem, jehož pomocí mohlo být 

vnímání dějin mezi obyvateli formováno. 

 

Abstract 

This thesis deals with the manipulation of history in the historical film trilogy 

Dny zrady, Sokolovo and Osvobození Prahy, directed by Otakar Vávra. This thesis tries 

to define, on the basis of a comparation of historiographical works of the communist 

and modern historiography, the amount of historical distortion presented in these films. 

The normalization regime endeavoured to revise the historical knowledge of the second 

half of the 60s and to resume the tendencies of the communist regime of the late 40s and 

50s and attempted to create a myth of perception of mordern national history, in which 

the positive influence of the Communist Party of Czechoslovakia in the 30s and 40s was 

emphasized. Moreover, this myth of the perception of history aimed to discredite 



 

 

figures that were unwanted by the regime and to emphasize friendship with the Soviet 

Union. Films and tv-series were an appropriate tool to form the perception of history 

among the people.  
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Úvod 

Problém manipulace s dějinami je velice závažným fenoménem nejen 

v československém filmu, ale i ostatních segmentech mediálního trhu v období 

komunistické diktatury v Československu. Mimo média byl samozřejmě tento fenomén 

patrný například ve školství či umění. Komunistický režim se na přelomu 40. a 50. let 

snažil vytvořit určitou mytologii vnímání národní historie, pomocí níž by mohl 

legitimizovat svou vládu v Československu a která by zároveň vrhala negativní světlo 

na třídní nepřátele tehdejšího režimu. Znormalizovaný režim po roce 1968 na tyto snahy 

navázal. Média hrála v šíření této zkreslené verze historie nezanedbatelnou roli. 

Obrazová média dávala divákovi možnost imaginace dané doby. Zvyšovala možnost 

ztotožnění s postavami a zároveň také s poselstvím daného díla. Historické filmy a 

seriály byly v této době pro mnohé lidi kromě školního vzdělání hlavní zdrojem 

povědomí o národních dějinách. Cílem těchto historických snímků bylo nabídnout 

divákům takový výklad dějin, který odpovídal dobové propagandě KSČ. Pomocí 

takových snímků a později televizních seriálů mohlo být historické povědomí 

společnosti dále formováno a manipulováno. Filmy měly vypadat co nejrealističtěji 

zejména z důvodu, aby divák měl po jejich zhlédnutí pocit, že se dané události skutečně 

takto odehrály. Autoři snímků a seriálů se ve svých dílech snažili vyvolat pocit dějinné 

důvěryhodnosti. Za důležité bylo považováno působení zejména na mladé diváky, kteří 

danou dobu nezažili a jejichž historické povědomí mohlo být takto snadněji formováno. 

Proto byly historické filmy často navštěvovány povinně školami v rámci výuky. 

Tato práce si klade za cíl porovnat míru zkreslení historie ve filmové trilogii 

Otakara Vávry a Miroslava Fábery Dny zrady, Sokolovo a Osvobození Prahy. 

Výzkumnou otázkou není, zda-li je ve zmíněné trilogii historie zobrazena zkresleně. To 

je po projekci všech tří snímků zcela jasné a očividné a na toto téma by vůbec žádná 

práce nemusela vzniknout. Tato diplomová práce si klade základní výzkumnou otázku: 

Do jaké míry je ve filmové trilogii Otakara Vávry Dny zrady, Sokolovo a Osvobození 

Prahy zkreslena historie? Další výzkumné podotázky jsou: Jak vnímá dané události 

socialistická historiografie v porovnání s Vávrovou trilogií? Jak vnímá dané události 

moderní historiografie s Vávrovou trilogií? Výzkumné podotázky pomohou určit míru 

dějinného zkreslení, jež formuluje hlavní výzkumná otázka. 
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Na svůj výzkum jsem uplatnil metodu komparativní analýzy. Porovnával jsem 

jednotlivé události zobrazené ve filmech společně s trendy moderní historiografie a 

historiografie normalizační. Z děl komunistického dějepisectví jsem vybral zejména dva 

významné členy normalizační historické obce Čestmíra Amorta a Václava Krále, kteří 

byli proslulí zejména svou poplatností dobovému režimu. Jsou mezi historiky také 

známí tím, že ve svých dílech často operovali se smyšlenými fakty neopírajícími se o 

reálný archivní či jakýkoliv jiný výzkum a pokoušeli se dějiny vyložit tak, jak bylo 

nejpříhodnější pro normalizační režim. Oba dva byli tvrdí kritici dřívějšího 

nekomunistického pojetí historie v čele s díly Josefa Pekaře, Zdeňka Kalisty atd. 

Zejména Václav Král se pokoušel rozbít výklad ohledně vzniku Československa a 

zpochybnit roli Masaryka a Beneše při jeho ustavování, přičemž se neštítil vědomého 

falšování historie.
1
 Amort i Král opustili vědecké pole a jejich práce se staly služkou 

politické propagandy, kterou od dějepisectví KSČ očekávala.  

Jako zastoupení moderního historiografického diskurzu jsem vybral příslušné 

svazky Velkých dějin zemí Koruny české, které řadím mezi základní encyklopedická 

díla mapující české dějiny. Pro celistvost komparace jsem se snažil v rámci moderního 

vnímání historie vybrat vždy ještě další novodobé dílo jako například u Sokolova velice 

povedenou knihu mladého historika Jiřího Klůce Sokolovo ve stínu propagandy, která 

dle mého názoru v rámci uchopení celistvosti zpracovaného tématu nemá konkurenci. 

V rámci obohacení práce a pro dokreslení dobového vnímání Vávrovy trilogie připojuji 

ke každému filmu výběr ohlasů na snímky ze stránek tisku, kdy jsem se řídil především 

výstřižky z fondů Městské knihovny v Praze a výstřižkových separátů Národního 

filmového archivu. Z dobových periodik jsem čerpal články jak z denního tisku jako 

Rudé právo, Svobodné slovo, Zemědělské noviny či Mladá fronta, tak ze 

specializovaných tiskovin zaměřujících se na kinematografii jako jsou Film a doba nebo 

Záběr. 

                                                 
1
 HANZAL, Josef: Cesty české historiografie 1945 – 1989, Praha 1999, s. 90. 
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Diskuze tezí 

Ve své práci jsem se odchýlil od diplomových tezí v několika bodech. Za jednu 

z hlavních příčin považuji především ranou fázi výzkumu při sepisování těchto tezí, kdy 

mi zbývalo prozkoumat ještě mnoho materiálů a pramenů, které poté zformovaly směr a 

strukturu práce. Až po důkladném studiu těchto materiálů a konzultaci s vedoucím práce 

se text začal formovat ve výsledném směru. Za největší změnu oproti diplomovým 

tezím považuji strukturu práce, kdy jsem do výsledku svého snažení nakonec nezařadil 

některé původně zamýšlené kapitoly, jiné byly naopak přetransformovány či 

přejmenovány. K takovýmto krokům jsem přistoupil na základě konzultací a doporučení 

vedoucího diplomové práce pana docenta Knapíka. Úplně jsem vynechal biografickou 

kapitolu o Otakaru Vávrovy, protože se ukázalo, že do práce tohoto typu o daném 

tématu se nehodí. Původně zamýšlené kapitoly Československý film s historickou 

tématikou 2. poloviny 70. let a Vávrův historický film jsem spojil, přepracoval a 

přetransformoval do kapitoly Zkreslení historie v československé kinematografii, 

televizní a seriálové tvorbě 50. – 80. let, která dle mého názoru daleko lépe vysvětluje 

další příklady zkreslení historie na televizní obrazovce a filmovém plátně. V 

diplomových tezích jsem avizoval, že se pokusím Vávrovu trilogii zasadit do kontextu 

normalizačních filmů zejména druhé poloviny 70. let. V práci jsem se však pokusil 

představit vybrané historické snímky a seriály, protože to dle mého názoru zapadá lépe 

do celého kontextu práce. 

Můj původní záměr popisovat děj jednotlivých Vávrových filmů a až 

v závěrečné kapitole je komparovat s díly komunistické a moderní historiografie jsem 

po konzultaci s panem docentem Knapíkem přehodnotil a rozhodl se jednotlivá fakta 

z Vávrova filmu postupně konfrontovat s komunistickým a moderním diskurzem v 

dějepisectví. K tomuto odchýlení od diplomových tezí jsem přistoupil, protože jsem si 

uvědomil, že takovýto model bude daleko funkčnější a pro práci přínosnější. Oproti 

diplomovým tezím jsem prozkoumal daleko více literatury, tudíž je seznam použitých 

sekundárních pramenů značně širší, než je tomu v tezích. 



5 

 

Dosavadní stav bádání 

Při studiu dějin československého filmu považuji ze sekundárních pramenů za 

podstatnou publikaci Luboše Bartoška Panorama českého filmu, případně populárněji 

laděnou monografii Jana Lukeše Diagnózy času. Kinematografii počátku normalizace 

mapuje práce Štěpána Hulíka Kinematografie zapomnění. Zajímavými knihami 

věnujícími se československé kinematografii jsou jistě také publikace Pavla Skopala. 

Pro badatele zabývajícího se československým filmem, považuji za přínosné shrnující 

syntetické filmografické práce z řady Český hraný film vydávané pod záštitou NFA, 

mapující kompletní souhrn filmů, které byly československými a později českými studii 

natočeny. Tato řada publikací obsahuje mnoho užitečných informací o českých 

snímcích, včetně odkazů na články o daných filmech v dobovém tisku. Při studiu 

propojenosti filmu a historie je dle mého názoru naprosto klíčová řada sborníků Film a 

dějiny editora Petra Kopala, jež je vydávaná pod záštitou ÚSTR a obsahuje řadu 

podnětných studií. Prozatím se každý z dílů vždy věnoval určitému podtématu, jakými 

jsou například kult osobnosti, stalinismus nebo normalizace. V řadě těchto sborníků 

můžeme najít několik studií a textů, ve kterých se autoři přímo či nepřímo dotýkají 

mnou zvoleného tématu, tedy propojenosti filmu jako média a historie. Pro studium 

normalizační popkultury považuji za přínosné například práce Pauliny Bren Zelinář a 

jeho televize a Petra A. Bílka Tesilová kavalerie. 

Miloš Ducháček ve své studii Pražský květen očima Otakara Vávry označuje 

trilogii autorské dvojice Otakar Vávra – Miroslav Fábera Dny zrady, Sokolovo a 

Osvobození Prahy za umělecký dokument, což je stejné označení, jaké používali pro 

trilogii také oba autoři. Dle Ducháčka je třeba trilogii zkoumat z hlediska historického, 

protože režisér zpracovává komunistický mýtus o období zářijových dní roku 1938, 

formování vojenské jednotky v SSSR a prvních květnových dnech roku 1945, resp. 

osvobození Prahy.
2
 Ducháček si dále všímá, že Vávra používá ve scénáři mnoho 

skutečných tvrzení, které dané postavy ve skutečnosti opravdu řekli, ale většinu z nich 

zkracuje a vytrhává z kontextu a tím vyvstává prostor pro ideologickou manipulaci 

s historií. Normalizace se ve svých filmech vracela k novodobým dějinám a snažila se 

upravit a revidovat jejich obraz podávaný v 60. letech, tak aby více vyhovoval jejímu 

                                                 
2
 DUCHÁČEK, Miloš: Pražský květen 1945 očima Otakara Vávry. in KOPAL, Petr (ed.): Film a dějiny, 

Praha 2004, s. 254. 
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oficiálnímu výkladu dějin.
3
 Je potřeba si také uvědomit, že cílem autorů této filmové 

trilogie nebylo pouze diváka pobavit, ale také aby snímky vnímal jako dokumentární 

zobrazení historie a aby nabyl dojmu, že „takto se to opravdu tenkrát stalo“. Petr 

Bednařík a Šimon Dominik si všímají, že Vávra se v rozhovorech na stánkách dobového 

tisku pokoušel co nejvíce zdůrazňovat autenticitu jednání a výpovědí jednotlivých 

historických postav ve své trilogii.
4
 Jan Jaroš uvádí, že hlavním zdrojem povědomí 

občanů o historii byla televize a paradoxně zejména hrané historické a dokumentární 

filmy, jejichž pomocí bylo toto vědomí utvářeno a zpětně ovlivňováno.
5
 Historický film 

se tak stal jedním ze základních kamenů koncepce komunistické prezentace moderních 

dějin, kdy se komunistická strana ujala vlády po dobách, kdy v zemi vládla hospodářská 

krize a země trpěla neschopností buržoazních pravicových politiků. Film tak může u 

diváků budit silný dojem autenticity zobrazovaného a tím pádem je vhodným a účinným 

nástrojem propagandy, ve které ovšem musí být splněna podmínka dějové 

uvěřitelnosti.
6
 Miloslav Kučera zpochybňuje označení Vávrovy trilogie za umělecký 

dokument. Upozorňuje, že postavy ztělesněné herci se co nejvíce fyzicky podobají 

osobnostem, které představují.
7
 Podobné je to i se zvolenými prostředími, které měly 

být co nejvíce autentické. Kučera nepovažuje Dny zrady za dokument o době 

předválečné, ale za dokument o době svého vzniku, tedy normalizaci. „A tak Dny zrady 

jsou film, ve kterém se dozvíme něco o Mnichovu, ale ještě více o ideologii prvního 

období Husákovy normalizace.“
8
 

Pro realizaci této velkolepě pojaté trilogie nebyl pro Vávru jediným důvodem 

stvořit kvalitní historicko-dokumentární dílo, ale také se jakýmsi způsobem vykoupit za 

své postoje v druhé polovině 60. let. V době začínající normalizace se Vávra stal jednou 

z obětí čistek na pražské FAMU, kde mu byly odebrány veškeré akademické funkce, 

což lze vysvětlit jako reakce na jeho nejnovější snímek Kladivo na čarodějnice, ve 

kterém pozorný divák mohl najít paralelu k politickým procesům 50. let, což u 

stranických špiček rozhodně nebylo dobrou reklamou.
9
 Aby mohl dále tvořit, musel 

                                                 
3
 JAROŠ, Jan: Obrazy dějin ve filmové a televizní tvorbě. in  KOPAL, Petr (ed.): Film a dějiny 4, Praha 

2014, s. 175. 
4
 BEDNAŘÍK, Petr - DOMINIK, Šimon: Klement Gottwald v československé normalizační 

kinematografii. in FEIGELSSON, Kristian - KOPAL, Petr (ed.): Film a dějiny 3, Praha 2012, s. 517. 
5
 JAROŠ, Jan: Obrazy dějin ve filmové a televizní tvorbě, s. 178. 

6
 Tamtéž, s. 181. 

7
 KUČERA, Miloslav: Inscenační postupy v (historickém) dokumentárním filmu. in KOPAL, Petr (ed.): 

Film a dějiny, Praha 2004, s. 328. 
8
 Tamtéž. 

9
 DUCHÁČEK, Miloš: Pražský květen 1945 očima Otakara Vávry, s. 255. 
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Vávra najít aktuální téma, jehož zpracováním by si režim „udobřil“. Stranická důtka 

z počátku normalizace ztěžovala Vávrovy prosazení svých námětů, proto se rozhodl dle 

svého odloženého scénáře z 50. let a na základě nově zveřejněných faktů mimo jiné o 

Mnichovské konferenci natočit výše zmíněnou filmovou trilogii.
10

 S tvorbou scénáře 

Vávrovi pomáhal spisovatel Miroslav Fábera, tehdejší ředitel Barrandovských studií. 

Myšlenka realizace trilogie mapující události let 1938 – 1945 měla slušnou naději na 

projití sítem schvalovacího procesu. Samozřejmě, aby takovéto téma mohlo být 

schváleno, bylo nezbytné, aby jeho výklad odpovídal dobovému podání KSČ daných 

dějinných událostí.
11

 Při psaní scénáře bylo však důležité dbát také na to, aby se ve 

finálním díle neobjevily jakékoliv ideologicky problémové výroky a symboly, které by 

mohly schvalování zhatit. Z toho důvodu byla například opomenuta role amerických 

vojsk při osvobozování západu Čech nebo například snaha západního odboje o 

zachování demokracie v poválečné republice, byla prezentována jako reakční činnost 

buržoazie. Proto byla také opomenuta některá významná jména domácího odboje, která 

se po válce stala nežádoucí, po případě jim byla ve snímcích přisouzena „negativní role“ 

(viz například vykreslení postavy generála Kutlvašra). Trilogie byla pojata natolik 

velkolepě, že se jednalo o dosud nejnákladnější projekt československé kinematografie, 

přičemž jeden díl vyšel přibližně až na 20 milionů korun.
12

 Je třeba poznamenat, že 

původní verze scénáře byla daleko monumentálnější, než v jaké formě se nakonec kvůli 

úsporným opatřením zrealizovala. 

Zobrazením Adolfa Hitlera v trilogii Dny zrady, Sokolovo a Osvobození se 

Prahy se zabývá Petr Koura ve svém článku Obraz Adolfa Hitlera v českém hraném 

filmu.
13

 Pojetí Adolfa Hitlera označuje za pseudorealistické. Vávra se podle něj pokusil 

Hitlera zobrazit nikoliv jakožto umělecké vyjádření postavy, ale snažil se postavu 

„vůdce“ podat v návaznosti dějinného kontextu.
14

 Z tohoto důvodu považuje Vávrovo 

pojetí Hitlera za jedinečné v československé kinematografii. Hitler je zobrazen tak, jak 

ho může divák znát z dobových dokumentů – tedy v uniformě obklopeného 

nacistickými pohlaváry. Koura považuje zobrazení Adolfa Hitlera za pokus o 

vyobrazení vůdce na základě historických pramenů a vzpomínek pamětníků – tedy 

                                                 
10

 VÁVRA, Otakar: Podivný život režiséra, Praha 1997, s. 270. 
11

 DUCHÁČEK, Miloš: Pražský květen 1945 očima Otakara Vávry, s. 255. 
12

 Tamtéž. 
13

 KOURA, Petr: Obraz Adolfa Hitlera v českém hraném filmu. in KOPAL, Petr (ed.): Film a dějiny 2, 

Praha 2009, s. 83. 
14

 KOURA, Petr: Obraz Adolfa Hitlera v českém hraném filmu, s. 90. 
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například třesoucí se ruce, hysterické záchvaty atd.
15

 Naopak vyčítá Vávrovi 

šablonovité Hitlerovo zobrazení jako jakési démonické postavy s absencí jakékoliv 

známky pragmatismu, která není schopná racionálně uvažovat. Hitlerova řečnická 

vystoupení ve Dnech zrady považuje Koura za velice povedeně natočené a odpovídající 

jeho skutečným projevům a oceňuje herecký výkon jeho protagonisty Gunnara Möllera. 

Podobně jako Koura zkoumá zobrazení postavy Adolfa Hitlera, zaměřují se Petr 

Bednařík a Šimon Dominik na zobrazení postavy Klementa Gottwalda. Kriticky se 

vyjadřují k hereckému výkonu, který podal představitel této osobnosti Bohuš Pastorek. 

Pastorek si díky své fyzické podobnosti s prvním komunistickým prezidentem tuto roli 

ještě v několika dalších filmech zopakoval. Vávrovo vyobrazení Klementa Gottwalda 

přirovnávají k moudrému učiteli, kterému jeho okolí zaujatě naslouchá, aniž by s ním 

diskutovalo či polemizovalo.
16

 Gottwaldova promluva k členům politbyra navozuje 

školní atmosféru. V tomto vykreslení můžeme najít určitou paralelu například se 

zobrazením postavy Stalina ve filmech Ozerovových. Gottwald je stylizovaný jako 

mluvčí lidu, který zásadně odmítá možné okleštění republiky.
17

 Názory Komunistické 

strany Československa jsou prezentovány jako názory československého lidu. Bednařík 

a Dominik si také všímají, že Gottwald při každé příležitosti zdůrazňuje, že Sovětský 

svaz je ochotný Československu pomoci nezávisle na pomoci Francie.
18

 

Vávra se v trilogii odklonil od novátorských postupů 60. let a díla se ujal jako 

zdatný řemeslný rutinér se snahou o co nejpopisnější podání příběhu. Dle Ducháčka je 

základním zkreslením vyobrazení komunistické strany jako jediné hybné síly burcující 

k akci, nepřijetí Mnichovské dohody, organizující povstání atd. Vávrovo vykreslení let 

1938 – 1945 mělo také sloužit k vizualizaci a zejména mládeži tímto způsobem přiblížit 

tehdejší ideologicky zabarvený výklad dějin. Podařilo se tak vykonstruovat mýtus 

komunistů, jakožto vůdčí síly povstání a Rudé armádě jakožto jediné osvoboditelce.
19

 

Tento mýtus se stal významnou součástí dobové státní propagandy. Takový pohled na 

výklad událostí, jichž se výše zmíněná trilogie týká, byl podporován prakticky již od 

uchopení moci KSČ. Značné stereotypizaci podlehlo také zobrazení sovětských a 

německých vojáků ve Vávrově trilogii. Výklad dějin dle dogmat socialistické 

                                                 
15

 KOURA, Petr: Obraz Adolfa Hitlera v českém hraném filmu, s. 91. 
16

 BEDNAŘÍK, Petr, DOMINIK, Šimon: Klement Gottwald v československé normalizační 

kinematografii, s. 525. 
17

 Tamtéž, s. 526. 
18

 Tamtéž, s. 523. 
19

 DUCHÁČEK, Miloš: Pražský květen 1945 očima Otakara Vávry, s. 258. 
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historiografie byl revidován až po roce 1989. Ducháček konstatuje, že přes všechny 

Vávrovy argumenty a dokumentární reálie nemůže být zobrazení událostí, jichž se 

trilogie týká považováno za objektivní vhled do válečné problematiky.
20

 Naopak 

považuje Vávrovy snímky za silně programově zaměřené na ilustraci představ, tak jak je 

hlásalo komunistické poznání historie a můžeme je zařadit do kulturní propagandy 

tehdejšího režimu. K tomuto názoru se kloní také Petr Koura, jenž považuje Vávrovu 

interpretaci dobových událostí za plnou historických nepřesností, což vysvětluje 

zejména snahou o ideologickou korektnost s normalizačním výkladem dějin.
21

 

Značného ideologického zkreslení historie si všímají i Petr Bednařík a Šimon Dominik: 

„Jedinou pozitivní silou je Komunistická strana Československa, která prezentuje vůli 

lidu, zatímco všechny ostatní strany preferují jen své politické zájmy a jsou pro ně 

schopny spolupracovat s hitlerovským Německem. Film se opakovaně snaží diváky 

přesvědčit, že Sovětský svaz byl ochoten přijít Československu na pomoc, pokud by o to 

vláda požádala, i kdyby Francie odmítla plnit své závazky.“
 22

 Jan Jaroš podobně jako 

ostatní autoři si všímá, že ve Vávrově trilogii je zdůrazněn význam role komunistů pro 

zachování československé státnosti, která byla ohrožena vnějším nepřítelem.
23

 

                                                 
20

 DUCHÁČEK, Miloš: Pražský květen 1945 očima Otakara Vávry, s. 264. 
21

 KOURA, Petr: Obraz Adolfa Hitlera v českém hraném filmu, s. 91. 
22

 BEDNAŘÍK, Petr - DOMINIK, Šimon: Klement Gottwald v československé normalizační 

kinematografii, s. 523. 
23

 JAROŠ, Jan: Obrazy dějin ve filmové a televizní tvorbě, s. 177. 
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1 Zkreslení historie v československé kinematografii, 

televizní a seriálové tvorbě 50. – 80. let 

„Dějiny nejsou nezajímavým reliktem, ale mohou být živou promluvou a 

současně politickou zbraní.“
24

 Kinematografie a později televize byly komunistickým 

režimem považovány za velice důležitý a účinný prvek propagandy jakožto nástroj 

ovlivňování veřejného mínění. Filmy a televizní seriály byly prostředkem, jehož pomocí 

se KSČ pokoušela mezi obyvatelstvem zakořenit a později udržet určitý mýtus 

oficiálního výkladu historie, který byl zaranžován tak, aby vyhovoval právě 

komunistům a pomohl legitimizovat vládu jedné strany před veřejností. Dějinná fakta 

byla upravována dle politické potřeby, kdy vše sloužilo ke zvýraznění myšlenky, že 

v historii lze najít dost příkladů vhodného socialistického chování. Historický film tak 

dostal za úkol eliminovat nevhodná témata a začal s různou intenzitou přepisovat 

dějiny.
25

  

Žánr historického filmu byl hojně využíván pro propagandistické účely, v 70. 

letech se k němu připojily televizní seriály, které nově díky masovému rozšíření televize 

mohly rovněž oslovovat široké publikum. Pomocí filmu jako média dostupného 

širokým vrstvám obyvatelstva dostalo vedení strany možnost přizpůsobit výklad historie 

tak, aby vyhovoval aktuálním politickým účelům a potřebám. Kamil Činátl o filmových 

obrazech minulosti říká, že mají větší sklony manipulovat diváka, než starší média 

reprezentace jako malby nebo divadlo. Představují totiž transparentní médium, které 

skrývá nástroje reprezentace a vyvolává u diváků pocit nezprostředkovaného setkání se 

skutečností.
26

 Po vzoru sovětské kultury měla historie převyprávěná filmem po roce 

1948 upevňovat národní povědomí v duchu českých tradic, které vyústily 

v socialistickou současnost.
27

 

Zejména v 50. letech bylo ve filmech prezentováno pojetí dějin jednoho 

z předních ideologů KSČ Zdeňka Nejedlého, jenž je viděl jako permanentní revoluci 

proti pánům představovaných německou šlechtou, katolickou církví a buržoazií.
28

 

                                                 
24

 RANDÁK, Jan: V záři rudého kalicha, Praha 2015, s. 20. 
25

 PTÁČEK, Luboš: Panorama českého filmu, Olomouc 2000, s. 317. 
26

 ČINÁTL, Kamil: Filmová paměť stalinismu. in FEIGELSSON, Kristian - KOPAL, Petr (ed.): Film a 

dějiny 3, Praha 2012, s. 305. 
27

 PTÁČEK, Luboš: Panorama českého filmu, s. 313. srov. RANDÁK, Jan: V záři rudého kalicha. 
28

 PTÁČEK, Luboš: Panorama českého filmu, s. 313. 
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Zároveň Nejedlý projevoval neskrývaný obdiv k dílu Aloise Jiráska se zaměřením 

zejména na husitství. Jiráskovo dílo bylo proto v této době protlačováno také ve filmové 

tvorbě. Historický film v 50. a 60. letech byl zaměřen zejména na národní dějiny, jež 

byly zúženy na vybrané osobnosti a události zejména týkající se husitství, revolučních 

roků, komunistického odboje a dění na východní frontě za 2. světové války. Častou 

podobou historického filmu byly také biografické snímky slavných historických postav, 

přičemž ideologické zadání bylo jednoznačné – vybírat takové osobnosti, jimž mohly 

být přičítány socialistické myšlenky, případně, jejichž činy podpořily českou národní 

hrdost. Z tohoto pojetí také pramenila charakteristika postav, kdy kladnými byli 

především dělníci a rolníci, kdežto zápornými byli představitelé buržoazie jako sedláci, 

továrníci, měšťané, šlechta nebo církevní stav. 

Vcelku tradičně byly natáčeny snímky, které mapovaly dějiny dělnické třídy. Ve 

své podstatě šlo o nekritické budování idealizovaných pomníků lidem, kteří se zasloužili 

o vznik dělnického hnutí, potažmo KSČ. Velice specifickým pojetím replikoval 

komunistický oficiální historický výklad husitské hnutí a následné husitské války. Dle 

dobových sociologických průzkumů dokonce veřejnost považovala v 50. letech husitství 

za nejvýznamnější období českých dějin. Divákům husitství přiblížil v 50. letech 

v monumentální trilogii Otakar Vávra snímky Jan Hus, Jan Žižka a Proti všem. 

Ideologickou nevěrohodnost díla měla zakrýt nákladná barevná výprava a prohlašování 

autorů o dlouhém a poctivém studiu dobových materiálů, pomocí nichž měla být 

zajištěna autenticita díla, v čemž můžeme nalézt určitou paralelu s Vávrovou trilogií ze 

70. let.
29

 Dle Jana Randáka se Jan Hus transformoval v symbol komunistického úsilí o 

revoluční změnu a sociálně spravedlivý řád. „I proto ve stejnojmenném filmu umírá 

nikoli pro boží pravdu, nýbrž proto, že chtěl pro lid spravedlivý řád.“
30

 Kamil Činátl si 

všímá jisté podobnosti ve vyobrazení Jana Žižky ve stejnojmenném filmu s osobností 

komunistického stranického vůdce.
31

 V Žižkově vojevůdcovské genialitě může být 

viděna paralela s vůdcovskou genialitou stranického vůdce. Žižka rozlišuje co je dobré a 

zlé, vylučuje rozvratníky, začleňuje bratry a sestry, stejně tak ví, co je pro lid dobré, což 

může divákovi připomenout dobovou situaci v Československu 50. let. Vávrova 

Husitská trilogie navíc zobrazuje model společnosti, který je téměř totožný s dobově 

prosazovaným modelem stalinismu. Individualita byla potlačena na úkor kolektivní 

                                                 
29

 ČINÁTL, Kamil: Filmová paměť stalinismu, s. 306. 
30

 RANDÁK, Jan: V záři rudého kalicha, s. 166. 
31
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entity lidu – do čela lidu je postaven vůdce, neboť má výjimečné vědění a schopnosti. 

Společnost, jež je ohrožena vnějším i vnitřním nepřítelem, musí být jednotná.
32

 

Činátl si při důkladnějším rozboru filmu Jan Žižka všímá také určité paralely 

s mnichovskou krizí. Autor vidí situaci krále Václava jako paralelu k situaci Edvarda 

Beneše v období před 2. světovou válkou, kdy obě dvě významné historické postavy 

čekala těžká rozhodnutí. Podobně také vychází lid do ulic v okamžiku, kdy jedna strana 

vyzývá k boji a druhá k ústupkům a dohodě. Činátl tedy vidí snímek Jan Žižka nejenom 

jako vyprávění o husitství, ale také paralelně zprostředkovaný obraz situace 

Československa v předválečné době.
33

 Autor dále připojuje, že husitství sloužilo jako 

symbolický kód pro sdílení kolektivní vzpomínek na Mnichov a na válku, protože 

Mnichovská dohoda znamenala pro český národ jeden z prvních hromadných 

traumatizujících a intenzivních prožitků národního života a vzpomínky na ni 

vzbuzovaly i v poválečných letech silné emoce.
34

 

Po období kulturně-politického uvolňování v 60. letech, kdy se objevovala na 

stříbrném plátně také díla více či méně kritizující společnost, která s kritickým tónem 

reflektovala dění na přelomu 40. a 50. let, nastoupila normalizace. S nástupem nového 

znormalizovaného vedení KSČ bylo mnoho takových snímků uloženo do trezoru a opět 

bylo přistoupeno k dogmatickému prezentování historie obyvatelstvu. Sociologické 

průzkumy v 60. letech ukázaly, že v této dekádě byla obdivována prvorepubliková éra.
35

 

Úkolem nového vedení KSČ bylo tento ideál rozptýlit, k čemuž měly přispět mimo jiné 

historické filmy a televizní seriály. Klíčovým zdrojem historického povědomí pro 

běžného obyvatele normalizačního Československa bylo televizní vysílání a to 

především hrané historické a dokumentární filmy, popřípadě televizní seriály či 

inscenace s historickou tématikou. Pomocí nich mohla normalizační ideologie 

proniknout až do domácností občanů. „Proto normalizační kinematografie nastoupila 

dráhu obhajoby dějinných skutků komunistické strany jako revolučního předvoje 

dělnické třídy. Vyprodukovala jakousi sebe mystifikační šňůru oslavných obrázků o 

cestě komunistů k moci jako jediné záchraně společnosti.“
36

 Proto historické snímky 

odehrávající se v prvorepublikové éře zobrazovaly zemi zmítanou hospodářskou krizí, 
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jejíž buržoazní elity nebyly schopné, či ochotné nastalou kritickou situaci řešit, přičemž 

byla vždy zdůrazněna spasitelská role KSČ, čímž byl vystavěn piedestal historické 

úloze KSČ v československých dějinách. 

Z normalizačních historických snímků upozorněme na pár vybraných. Na 

počátku 70. let se objevila snaha zdůraznit divákům význam Klementa Gottwalda 

pomocí filmu.
37

 Drama Dvacátý devátý z roku 1974 zachycuje bolševizaci strany v roce 

1929. Ve středu dění je zprvu nerozhodná osobnost šéfa odborů Antonína Zápotockého, 

kterého se snaží Klement Gottwald představovaný Miroslavem Zounarem dostat na 

svou stranu. Gottwaldovi odpůrci se soustředí kolem starého vedení strany a jsou 

zobrazeni jako všehoschopní prospěcháři, kteří by se pro udržení svých pozic byli 

schopní spojit prakticky s kýmkoliv. „Kachlíkův film vkládá do normalizační mytologie 

obraz energického, spravedlivého bojovníka za práva proletariátu, neohroženého, 

inteligentního a vzdělaného muže, který zasvětil svůj život snahám o lepší budoucnost a 

neváhal pro to riskovat vlastní pohodlí, svobodu a snad i život.“
38

 Autoři se zároveň 

tímto vyobrazením snažili zakrýt období Gottwaldova života po roce 1948, kdy mnozí 

potenciální diváci tohoto snímku byli stále ještě pamětníky dané doby. „Tok paměti se 

měl obrátit: Místo alkoholika podepisujícího rozsudky smrti měl v lidech rezonovat 

obraz agilního mladého muže, který vyhrožuje šibenicemi zástupcům buržoazie.“
39

 

Návratem k ideologické tradici 50. let se strana snažila znegovat politicko-společenské 

uvolnění let 60. Tímto byla ve své podstatě také podpořena legitimita normalizační 

vlády, která vznikla po okupaci ve značně antisovětské náladě národa. Sovětský svaz 

vystupuje ve snímku jako příkladný vzor, který nezpochybnitelně správně rozhoduje o 

směřování Kominterny. „Bezvýhradné přitakání stalinistické orientaci, v blízké 

budoucnosti tak zdiskreditované, prozrazovalo, k čemu se hlásil a co velebil 

znormalizovaný režim v Československu.“
40

  

Drama Vítězný lid z roku 1977 pojednává o únorových událostech roku 1948. 

Snímek je pojat jako střet izolovaných buržoazních zaprodanců ve vládě s uvědomělým 

lidem, který je reprezentován KSČ. Film svou iluzivností budil u diváků značný pocit 

autenticity, tudíž byla jeho propagandistická síla značná. Snímek monitoruje dění ve 
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vládě, mezi komunisty a na Pražském hradě. Snaží se v divákovi evokovat dojem 

objektivního zobrazení dějin. Tuto objektivitu však narušuje absence důležitých 

komunistických funkcionářů této doby, kteří se později v 50. letech stali oběťmi 

politických procesů jako například Rudolf Slánský či Vladimír Clementis. Gottwald je 

v tomto snímku prezentován jako rozený vůdce v bouřlivé době společenského přerodu, 

čímž byl do komunistické mytologie o prvním dělnickém prezidentovi přidán jeho 

obraz jakožto otce národa, který lidu dopomohl k životu v socialistickém ráji.
41

 

Velký prostor pro ideologickou manipulaci poskytovaly filmy z období let 1938 

– 1945. „Film jakožto jedno z nejvlivnějších médií 20. století představuje nástroj, 

pomocí něhož je možno s výkladem dějin manipulovat a zkreslovat je. Hrané filmy 

s okupační tématikou tak představují ukázku toho, jakým způsobem se dají vytvářet nebo 

bořit mýty o nedávných dějinách, a přímo tak ovlivňovat historické povědomí 

společnosti.“
42

 Hlavním obecným motivem snímků z období protektorátu je zápas mezi 

dobrem a zlem, přičemž dobro většinou představují komunisté. Politický systém po roce 

1948 se přitom považoval za nástupce těchto kladných sil. Takže můžeme tvrdit, že 

existovala možnost, pokud by se divák ztotožnil s hlavním hrdinou takového snímku, 

alespoň částečně by se ztotožnil i s politickým systémem. Takovéto eventuální 

ztotožnění posléze dává režimu možnost manipulace s divákem. 

V 70. letech byly připravovány životopisné snímky komunistických odbojových 

pracovníků, čímž mělo být rehabilitováno odbojové hnutí na filmovém plátně, jehož 

činnost byla dle normalizačního vedení znevážena snímky z konce 60. let.
43

 Mezi 

takovéto snímky můžeme zařadit například Klíč, Svatba bez prstýnku nebo … a 

pozdravuji vlaštovky. Snímek Zbraně pro Prahu nabídl divákovi perspektivu, že 

květnové povstání vedli pouze komunisté. Ve filmech 80. let týkajících se válečné 

tématiky již nedochází pouze k heroizaci komunistických odbojových pracovníků, ale 

objevují se zde také obyčejní lidé, jimž válka určitým způsobem ovlivnila životy. Od 

megalomanských velkofilmů se přešlo ke komorněji laděným snímkům, které 

rozpracovávaly zejména psychologické portréty postav. To bylo možné mimo jiné také 

určitou liberalizací československé kinematografie v průběhu 80. let. Velké množství 
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filmů s okupační tématikou jsou spíše výpověďmi o době svého vzniku, nežli o období 

Protektorátu Čechy a Morava. Mnohé z nich byly natočeny na zakázku vládnoucího 

režimu, aby pomohly legitimizovat vedoucí úlohu komunistické strany ve státě. Na 

druhé straně vzniklo v této době také mnoho umělecky hodnotných snímků (Smrt 

krásných srnců, Zánik samoty Berhof atd.), které dnes patří do zlatého fondu 

československé kinematografie. 

Důležitou roli v ideologickém působení na společnost zastávala Československá 

televize. S čím dál větším počtem televizních přijímačů rozšířených mezi obyvatelstvem 

se zvětšoval potenciál tohoto média v úloze propagandistického působení na společnost. 

Vedení strany si brzy uvědomilo, že televizní popkultura je jedním z možných 

klíčových nástrojů normalizace, proto začalo velmi intenzivně a systematicky zasahovat 

do tvorby televizních pořadů. Do čela ČST byl v srpnu 1969 jmenován Jan Zelenka, 

tento stalinistům a dogmatikům sloužící novinář, který se v televizi ujal role 

normalizátora a ve své funkci vydržel až do roku 1989.
44

 Byl tvrdým zastáncem 

normalizační politiky. Poměrně brzy si stranické špičky uvědomily, že velice účinným 

výchovně-agitačním způsobem, jak na diváky působit je forma televizního seriálu, 

popřípadě televizní inscenace. V 70. letech tak byla natočena celá řada inscenací, které 

se věnovaly mnohým významným osobnostem českých dějin – panovníkům, 

vynálezcům, umělcům atd. Často také vznikaly zcela účelové televizní filmy o 

komunistických předácích jako například Dlouhý čas naděje (Zápotocký) nebo Čas 

zakladatelů (Šmeral). 

Některé televizní seriály si ve své době získaly značnou popularitu, zejména 

seriály Jaroslava Dietla. Pokusily se v širokém záběru zachytit všechna možná 

relevantní společenská prostředí, pomocí nichž měly seriály v divákovi evokovat zdání 

podobnosti s jeho vlastním životem.
45

 Postupně tak byly na televizních obrazovkách 

uvedeny seriály z prostředí zemědělců, kuchařů, prodavačů, žokejů, učitelů, lékařů, 

kriminalistů, vojáků atd. Z takovéto mozaiky televizních seriálů ČST lze poskládat 

komplexní obraz normalizační společnosti. Kontrolu nad televizní tvorbou ČST měl 

přímo ÚV KSČ díky své ideologické komisi, která schvalovala tematický plán ČST. 

Tímto způsobem měla vládnoucí strana kontrolu nad televizními produkty. 
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„Normalizační seriály a filmy se primárně prezentují jako realistické obrazy 

společnosti, v níž žije i modelový konzument.“
46

 

V normalizační televizní tvorbě se změnil způsob, jakým byla představována 

záporná postava příběhu. Pokud mohu generalizovat, tak ve velkém množství příběhů 

byla negativní postava určitým způsobem pomýlená, hlavní hrdina příběhu tuto postavu 

z jejího omylu vyvede a přispěje k její nápravě. Můžeme zde najít také určitou paralelu 

k roku 1968, který byl prezentován jako nemoc, kterou je třeba vyléčit, ale nemocné lidi 

není třeba trestat, to je naopak třeba ty lidi, kteří nemoc způsobili.  

Jako jeden z divácky úspěšných politicky angažovaných seriálů zkreslujících 

historii můžeme uvést například Nejmladší z rodu Hamrů Jaroslava Dietla. Dietl dostal 

za úkol napsat tento seriál o zemědělství k 30. výročí osvobození Československa 

Rudou armádou. Příběh začíná v roce 1945, kdy se rodina Hamrů rozhodla přestěhovat 

za vidinou lepšího života do pohraničí. Rodinu tvoří maminka, tatínek a tří synové 

(Štěpán, Václav, Honzík). Rodina se postupně rozpadá, otec umírá, oba starší synové se 

odstěhují. V prvních dílech jsou zobrazeny např. volby roku 1946, kdy jsou manželé 

Hamrovi argumentačně přesvědčeni k tomu, aby volili KSČ.
47

 „Teď už nejde jen o nás, 

my máme vlastně život za sebou, ale jde tady o mladýho, aby on se měl líp, než jsme se 

měli my. A to jsem přesvědčenej, že na takovejch věcech opravdu záleží jen naší 

straně.“ Z Honzy Hamra se stává postupně průkopník družstevnictví. To je 

prezentováno jako myšlenka mladého rozumného kluka, který chce, aby se všichni měli 

dobře, ale není ostatními pochopen. Násilná kolektivizace je v seriálu zcela zamlčena. 

Agitace za vstup do JZD je zobrazena jako úsměvná mládežnická akce. Po návratu 

z vojny se Honza Hamr dostává do konfliktu s předsedou JZD Hubertem, jehož 

prostřednictvím se pokusil autor zobrazit negativní jevy 50. let. Hubertova postava 

odkazuje na dogmatického funkcionáře KSČ, jehož chování vykupuje jeho partyzánská 

minulost. Po jeho smrti se stává předsedou družstva Honza Hamr. Honza překonává 

překážky, dostává se do konfliktu se svým okolím včetně vlastní rodiny. Postupně ale 

ostatní přesvědčí o své pravdě a dosáhne svého vytyčeného cíle. Rok 1968 je v seriálu 

spojen s chamtivostí a touhou po majetku. Honza se dostane do konfliktu i se svými 

bratry, kteří za ním přijdou se svými plány na podnikání. Jejich plánu na zřízení servisu 

hospodářských strojů a benzínové pumpy se vysměje se slovy: „Když chcete něco 
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rozbít, tak mi nejdřív ukažte, co na tom rozbitým chcete postavit Nového a lepšího a 

neukazujte mi živnost. (…) Nedělal jsem družstvo, abych já měl majetek.“ Na této malé 

ilustraci si můžeme všimnout určitých základních rysů, které jsou v normalizační 

seriálové tvorbě typické. Hlavní hrdina je mladý perspektivní idealista, který pevně věří 

KSČ a jejím cílům. Dojde také k určitému odsouzení slepého dogmatismu 50. let. Rok 

1968 je spojen s pomýleností bratrů, kteří by chtěli podnikat, což se jim Honza snaží 

vymluvit a tím přispět k jejich nápravě. 

Kapitolou samou pro sebe je televizní seriál 30 případů majora Zemana. 

Tvůrcům se podařilo v jednotlivých příbězích zkomponovat mozaiku naprosto 

zmanipulovaného obrazu dějin. Věrohodným způsobem zachycuje historické kauzy 

naprosté minimum dílů. „Ačkoliv byl televizní seriál Třicet případů majora Zemana 

koncipován jako cyklus složený z jednotlivých uzavřených příběhů, obsahuje určitý 

počet politických a státobezpečnostních dílů, jejichž děj na sebe navazuje. Záměr tvůrců 

seriálu byl v kontextu celého díla jasný. Chtěli tímto způsobem dokumentovat, jak spolu 

podle oficiálního výkladu dějin jednotlivé etapy budování socialismu v Československu 

souvisely a jak probíhal a vyvíjel se boj nepřátel proti lidově demokratickému, 

respektive socialistickému režimu.“
48

 Věrohodně jsou zobrazeny zejména kriminální 

případy, kterým je ovšem dodáno příslušné politické pozadí. Dlouhá řada různých 

nepřátel režimu je v seriálu vykreslena dle podobného schématu. „Takřka všechny 

nepřátelské postavy politickými replikami pouze zakrývají zločiny, které mají kriminální 

povahu. V naprosté většině případů to jsou osoby zbabělé, zakomplexované či psychicky 

nemocné, které zneužívají západní tajné služby (ty jsou většinou zmíněny pouze 

v náznacích).“
49

  Ve špatném světle je v seriálu vykreslena také katolická církev – např. 

kněz kolaboruje s nacisty, představitel řádu pašuje přes hranice zlato a řádové sestry 

ukrývají v kauze vraha. Značně zkresleně je mimo jiné vykreslen také případ 

inspirovaný příběhem bratří Mašínů.  

Zejména 50. léta jsou vykreslena značně zidealizovaně. Příslušník komunistické 

bezpečnosti nikdy v této době neuhodí při výslechu vyslýchaného a jedná vždy 

v souladu se zákonem. „V seriálu také chybí jakékoliv zmínky o masové nespokojenosti 

občanů. Výjimkou jsou díly, které se vypořádávají Pražským jarem – probuzená 
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společnost je v nich ovšem příznačně popsána jako svedená oběť, u níž vyšinutí mysli po 

čase samo zmizí a vše se opět vrátí do normálního stavu.“
50

 Seriál je ukázkovým 

dokladem dobové propagandy. Sloužil jako jedna z forem popularizace SNB, protože 

filmová či televizní detektivka byla k tomuto cíli ideálním nástrojem. „Účinek a 

přitažlivost úderných příběhů zvyšovalo jejich zasazení do konkrétní dobové a 

společenské situace a použití skutečných motivů z bezpečnostní praxe.“
51

 

Skutečné historické souvislosti jsou v seriálu samozřejmě účelově překroucené, 

můžeme tak v cyklu o Zemanovi objevit kritiku činnosti Státní bezpečnosti v roce 1968 

za její činnost v 50. letech a dopad této kritiky na bezpečností aparát. Daniel Růžička 

shledává paralelu v epizodách Vrah se skrývá v poli a Štvanice.
52

 Epizoda Štvanice se 

odehrává v roce 1968, kdy před soudem požaduje rehabilitaci kněze, jenž byl v roce 

1953 Zemanem a jeho spolupracovníky označen za jednu z hlav protistátního 

diverzantského spiknutí. Zeman a jeho spolupracovníci ze Státní bezpečnosti jsou 

obviněni z toho, že neprávem uvěznili plánického duchovního. Poctiví příslušníci státní 

bezpečnosti tak byli perzekuování a postupně se ukazuje, že šlo o útok na ně 

koordinovaný západními rozvědkami a ani tak nešlo o osvobození či rehabilitaci kněze. 

Scénář Štvanice byl několikrát přepisován tak, aby divák nemohl nabýt dojmu jakékoliv 

kritiky jednání STB a dění v 50. létech. Vyzvednuta byla naopak činnost takzvaných 

pravicových sil v roce 1968. 

Dalším normalizačním seriálem z historického prostředí je Povstalecká história 

z roku 1984, jenž měl být příspěvkem k oslavám 40. výročí Slovenského národního 

povstání. „Seriál samozřejmě bezezbytku naplňuje tehdejší režimní tezi, že v čele 

Slovenského národního povstání jako první etapy národní a demokratické revoluce 

v Československu stála coby předvoj dělnické třídy Komunistická strana 

Československa, respektive Komunistická strana Slovenska.
53

 Dle Daniela Růžičky je 

v Povstalecké historii rovněž zahrnut objektivizující pohled na tuto dějinnou etapu, 

který lze považovat ze strany tvůrců za odvážný. Objevuje se zde dříve málo 

frekventované téma vojenského a občanského podílu v přípravách a následném průběhu 
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povstání a neglorifikovaný pohled na doposud vždy oslavované činy partizánského 

hnutí.
54

 V Povstalecké historii se také objevily některé historické postavy, které se 

komunistické dějepisectví pokoušelo dlouhou dobu vymazat z historické paměti národa. 

Děj seriálu se odehrává od ledna 1942 až do jara 1945 a snaží se zachytit události 

Slovenského národního povstání v širších domácích a zahraničních souvislostech. 

Principem seriálu je propojení reálných historických osobností s postavami fiktivními, 

jež představují rozdílné sociální skupiny a následné prolnutí jejich osudů. Základním 

stavebním kamenem jsou osudy čtyř slovenských rodin rozdílných tříd, do jejichž života 

zasahují autentické historické události. Růžička říká, že rok 1942 nebyl pro počátek děje 

vybrán náhodně, protože právě v tomto roce se na území SSSR formoval samostatný 

československý prapor.
55

 Vedení KSČ původně ve scénáři vadilo, že seriál začíná až 

roku 1942, tedy v období Slovenské republiky, místo toho aby začal již v období 

Mnichova a ukázal divákům roli KSČ v období nástupu fašismu. Zároveň měly být 

šířeji postihnuty koncepce londýnského a moskevského exilu spolu se zvýrazněním role 

SSSR při osvobozování Československa. Také měla být zdůrazněna jednotná linie KSČ 

prosazovaná jejím moskevským vedením.
56

  

Roku 1986 slavilo Československo 90. výročí narození Klementa Gottwalda, 

k čemuž ČST přispěla pětidílným seriálem Gottwald s Jiřím Štěpničkou v titulní roli. 

Jeho obsazení bylo poměrně paradoxní nejen proto, že dříve byli do role vůdce KSČ 

obsazováni herci více fyzicky podobní Gottwaldovi (Pastorek, Zounar), ale také protože 

Štěpničkova matka byla v 50. letech odsouzena na 15 let do vězení za pokus o 

nedovolený přechod státní hranice. Seriál sleduje osobnost Klementa Gottwalda v letech 

1928 – 1948. Děj začíná v době, kdy se KSČ vinou svého dosavadního vedení ocitla 

v krizi, přičemž se mladý Gottwald energicky staví proti dosavadnímu vedení strany a 

spolu se svými následovníky se snaží vyvolat bolševizaci strany a přičemž je posléze 

zvolen do jejího vedení. Komunisté jsou jediní na politické scéně, kdo se staví proti 

nastupujícímu fašismu. S nástupem protektorátu odchází Gottwald do exilu do Moskvy, 

přičemž nepolevuje v ostré rétorice vůči jak londýnskému exilu, tak protektorátní vládě. 

Po válce se vrací Gottwald s novou exilovou vládou a v roce 1946 vítězí KSČ ve 

volbách. Hlavním ideovým protihráčem je Gottwaldovi v seriálu Beneš. Daniel Růžička 

cituje autora scénáře Jaroslava Matějku: „Mladá generace potřebuje vidět skutečného, 
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lidského hrdinu. Zdůrazňuji lidského. Se vším všudy, i s chybami. Takový hrdina 

Gottwald je. Seriál je koncipován jako dramatický útvar, a ne hraný dokument.“
57

 

V seriálu se objevuje celá plejáda skutečných historických postav, včetně těch, 

které se snažila oficiální historická angažovaná věda a cenzura vymazat z národní 

paměti. Těmi byli například Tomáš Garrigue Masaryk, Rudolf Slánský nebo Heliodor 

Píka, představitelé sociálně-demokratické strany 20. let jako například František Soukup 

a funkcionáři předgottwaldovského vedení KSČ jako například Bohumil 

Jílek.
58

„Všechny postavy seriálu jednají schematicky a pro diváky předvídatelně, přesně 

v souladu s oficiálním výkladem dějin. Na jedné straně stojí komunisté, dělníci a 

pokrokoví intelektuálové, na straně druhé buržoazie ve všech sférách společnosti – ve 

vládě, v parlamentu, v armádě, v policii i ve státní správě. Všichni ideový odpůrci 

komunistů jsou vykresleni negativně až zkarikovaně. Buržoazní politici jsou v seriálu 

hašteřiví, hysteričtí, upjatí, nepřesvědčiví a nepevní ve svých názorech, pletichaří nejen 

proti komunistům, ale také proti souputníkům, nedrží slovo, jde jim pouze o hmotné a 

nehmotné výhody.“
59

 Daniel Růžička si také všímá fyzické nepřitažlivosti buržoazních 

živlů v seriálu, které se neustále cpou jídlem, opíjejí vínem a drahým alkoholem a 

celkově se v období krize chovají značně rozmařile. „Naopak představitelé KSČ působí 

sympaticky, jsou kamarádští a drží pospolu. Všechny spory řeší v klidu a mnohdy 

s humorem. Žijí střídmě, pijí pivo a chodí mezi lidi, protože je zajímá jejich názor.“
60

 

Ozbrojené složky první a druhé republiky jsou divákovi prezentovány tak, aby divák 

pojal názoru, že je daleko lepší mít nyní SNB, protože zasahují velice agresivně při 

dělnických demonstracích, kdežto proti henleinovcům účinně nezasáhnou. Divácky 

ovšem seriál nebyl tak úspěšný jako ostatní v té době. Pravděpodobně, protože neplnil 

pro diváky oddechovou funkci a také kvůli jasnému politickému vyznění celého seriálu. 

Je nutné si uvědomit, že obdobím vzniku seriálu Gottwald je doba, kdy v Sovětském 

svazu probíhala perestrojka. Proto tedy můžeme také tuto tématiku jako signál vedení 

KSČ, že nehodlá opustit svou linii, kterou zastává už od dob Gottwaldových a i přes 

drobné kosmetické změny chce zachovat i nadále bolševický typ komunistické strany.
61
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2 Dny zrady 

Snímek Dny zrady se snaží být historickou rekonstrukcí, která se soustředí 

především na zářijové události roku 1938. Tvůrci námětu a scénáře jsou spisovatel 

Miroslav Fábera a Otakar Vávra, jenž se osobně také ujal režie. Autoři o snímku hovoří 

v tisku jako o dvoudílném uměleckém dokumentu. Otakar Vávra uvedl pro Svobodné 

slovo, že při psaní scénáře se autoři snažili zaměřit na co nejdůslednější dodržování 

historických reálií.
62

 Jedním ze základních cílů autorů bylo dle jejich vlastních slov 

divákům nabídnout vhled do složité diplomatické zákulisní hry zejména zářijových dní 

roku 1938 a zároveň vzbudit v divákovi zdání maximální historické autenticity. 

Je třeba mít na paměti, že snímek Dny zrady se snaží podrobně vykreslit příčiny 

a průběh politických, diplomatických a zákulisních jednání, které vedly k podpisu tzv. 

Mnichovské dohody, jež byla signována v noci z 29. září na 30. září roku 1938. Film ale 

nepátrá po příčinách mnichovské krize příliš do detailu, protože samozřejmě ve 

filmovém podání není pro takovýto detailní rozbor prostor. Proto tak nejsou vysvětleny 

například příčiny radikalizace sudetoněmeckého obyvatelstva, kde nezpochybnitelnou 

roli hrála špatná hospodářská situace v pohraničních oblastech a ve své podstatě také 

dozvuky Velké hospodářské krize, která se v Československu začala projevovat až o 

několik let později, než v USA nebo zemích západní Evropy.
63

 O to silněji však tehdejší 

mladou republiku zasáhla a ta se z ní o to déle vzpamatovávala. Došlo k výraznému 

poklesu zahraničního obchodu. Postižen hospodářskou depresí byl mimo jiné sklářský a 

textilní průmysl, který měl v československém sudetoněmeckém pohraničí velice silné 

zastoupení. Značný vliv na vzrůstající radikalizaci tamějšího obyvatelstva měla vysoká 

míra nezaměstnanosti a s tím spojená špatná ekonomická situace. Jistou roli hrála také 

národnostní otázka, protože sudetští Němci měli pocit etnické sounáležitosti s Němci 

v Říši. Tehdejší hranice Československa jim přišla uměle vykonstruovaná a považovali 

ji za jednu z mnoha křivd Versaillského mírového systému. Celkově hospodářská 

deprese přinesla Československu velké ekonomické a sociální problémy, se kterými se 

vlády ve 30. letech musely potýkat. V květnových komunálních volbách roku 1938 
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posílili své pozice zejména komunisté a SdP, radikálně smýšlející strany, z čehož bylo 

jasně patrné, jakým směrem se ubírají názory obyvatelstva.
64

  

 Socialistická historiografie na příkladu Čestmíra Amorta naopak situaci v roce 

1938 popisuje následovně: „Zatímco vládní kruhy buržoasního Československa 

podceňovaly události v Německu – určitá jejich část se z Hitlerova vítězství dokonce 

radovala a bez ostychu prohlašovala, že „konečně se našel někdo, kdo s komunisty 

zatočí“ – pracující Československa je sledovali s obavami a organizovali boj proti 

fašismu.“
65

 Dále líčí, jak v Československu nebylo závodu či města, kde by komunisté 

neuspořádali schůzi, na níž by své spoluobčany nevarovaly před podstatou a 

nebezpečím fašismu. „Komunistická strana byla jedinou politickou stranou 

v Československu, která organizovala obranu vlasti proti fašistické agresi, která odmítla 

mnichovský diktát a která vedla lid do boje za obnovení svobodného nezávislého 

státu.“
66

  

Dny zrady zobrazují marné úsilí československých politiků, vojáků a obyčejných 

lidí ubránit celistvost republiky před rozpínavostí nacistického Německa. V úvodu 

snímku můžeme spatřit, jak Hitler projednává se svými generály plán na zničení 

Československa, který je pojmenován Fall Grün, což byl ve skutečnosti nikdy 

neuskutečněný plán na vojenské zničení Československa. Hitler říká: „Je mým 

nezměnitelným rozhodnutím zničit Československo vojenskou akcí v blízké 

budoucnosti.“ Hitler zdůvodňoval obsazení Československa potřebou nových 

kolonizačních území pro německé obyvatelstvo. Proto chtěl co nejdříve vyřešit 

československou otázku, ačkoliv byl armádní generalitou upozorněn na doposud 

nedobrý stav německého vyzbrojení – kdy vojenská situace vylučovala okamžitý zákrok 

a nejbližší možný termín vojenské akce je uváděn jako březen roku 1939.
67

 Tato situace 

je také vykreslena ve Dnech zrady, kdy je Vůdce generálem Keitelem varován před 

nedostatečnou připraveností německých vojenských sil. Zároveň ho generál varuje, že 

Sovětský svaz bude chtít v případě krize poskytnout Československu pomoc, zejména 

leteckou. Generál Beck Hitlera informuje o tom, že Velká Británie a Francie nejspíše 

nepůjdou do války s Německem pouze kvůli Československu. Na této poradě generálů 
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poté Hitler vybuchuje vzteky, přičemž se rozčiluje jako malé dítě a celá situace vypadá 

spíše směšně. 

Během setkání s Hitlerem dostal vůdce sudetských Němců Konrad Henlein 

instrukce, aby své požadavky vůči československé vládě neustále stupňoval. Ve Dnech 

zrady můžeme vidět Henleina, jak hovoří k zfanatizovanému davu. V dubnu 1938 se 

SdP v Karlových Varech usnesla na požadavcích vůči československé vládě, které však 

pro ni byly naprosto nepřijatelné, protože jejich přijetí by fakticky znamenalo rozbití 

republiky. Československá vláda postupně činila ústupky, až přijala téměř vše, oč 

Němci žádali, ale sudetští Němci pod vedením Henleina své požadavky stupňovali i 

nadále, protože jejich cílem nebylo uzavřít dohodu s československými politiky. Jednání 

československé vlády s představiteli SdP, která probíhala pod mohutným 

propagandistickým tlakem německé strany, vázla. Henlein se snažil držet zásady 

nedohodnout se.
68

 Vávra ve Dnech zrady ukazuje prezidenta Beneše, který v této době 

stále věřil v dodržení systému spojeneckých smluv vázaných zejména na Francii. Avšak 

Antonín Klimek ve své knize uvádí, že francouzský ministr zahraničí Bonnet řekl 

československému vyslanci v Paříži Osuskému otevřeně, že Francie kvůli Sudetám do 

války nepůjde. „Na veřejnosti samozřejmě potvrzujeme naši solidaritu, jak si to přeje 

československá vláda (…), aby dosáhla čestného řešení.
69

 V zájmu přijatelného řešení 

tohoto sporu francouzský kabinet i nadále veřejně deklaroval spojenectví s ČSR, ale 

vláda musela brát v potaz, že Velká Británie ani Francie do války kvůli Československu 

s největší pravděpodobností nepůjdou. V červenci 1938 již museli českoslovenští 

představitelé poznávat, že Francie považuje spojenectví s Československem za velkou 

přítěž. 23. července vydalo Československu zdánlivě ze své vlastní vůle nótu, v níž žádá 

o vyslání osobnosti, která by svými názory a radami pomohla překonat krizi a zároveň 

podala svědectví o situaci sudetských Němců v tehdejší ČSR. Touto osobností se stal 

lord Runciman.
70

 

Tato komisní mise byla do Československa vyslána v srpnu 1938, přičemž 

Runciman v ní hrál roli nestranného pozorovatele. Klimek hovoří o přijetí mise 

československou vládou jako o zmezinárodnění celého problému. Sovětský svaz 

považoval, že ho Runcimanova mise odsouvá do pozadí při řešení nastalé situace a ostře 
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proti ní protestoval. Lord Runciman dorazil do Československa 3. srpna 1938 a hned od 

začátku vedl četné rozhovory s oběma stranami sporu. Jednal i se zástupci ostatních 

menšin v republice.
71

 Stížnostem SdP naslouchal s porozuměním a připadalo mu, že 

odráží názory většiny sudetských Němců. Runciman vedl rozhovory i se zástupci 

ostatních německých stran v tehdejším Československu. Ve Dnech zrady však při 

setkání se sudetoněmeckými předáky naznačuje, že Velká Británie je ochotna podpořit 

Hitlerovy požadavky. Antonín Klimek zmiňuje dopis československého vyslance v 

Londýně Jana Masaryka československému vyslanci v Berlíně Vojtěchu Mastnému, ve 

kterém se píše, že britská nevraživost vůči Československu roste: „Angličané nás mají 

intenzivně neradi. Jsme jim jenom na přítěž a proklínají den, ve kterém jsme byli 

založeni. Tedy naše cena pro Anglii je zcela negativní.“
72

 Z tohoto dobového 

dokumentu lze vyčíst, že v Británii existoval obraz Československa jakožto původce 

této diplomatické krize. Čestmír Amort uvádí, že s příchodem léta 1938, událostmi 

v Sudetech a misí lorda Runcimana zvýšila KSČ svou agitační kampaň. „Velká 

manifestace na obranu republiky byla zorganizována 14. srpna 1938 v Hodoníně. 

Třebaže oblast moravského Slovácka fašisté, agrárníci a zejména Baťa považovali 

výhradně za svou, přesto se dostavili na manifestaci organizovanou komunisty čtyři 

tisíce občanů.“
73

 

V závěrečném Runcimanově hodnocení poté stojí: „Odpovědnost za ztroskotání 

nesou Henlein a Frank a ti z jejich podporovatelů v zemi i mimo ni, kteří je nabádali 

k extrémnímu a neústavnímu jednání. Je těžké být ovládán cizí rasou a mám dojem, že 

československá vláda v sudetoněmeckých oblastech v posledních 20 letech – ač ne 

přímo aktivně utlačovatelská a jistě ne teroristická – je charakterizována netaktností, 

nedostatkem pochopení, malichernou nesnášenlivostí a diskriminací, a to až do míry, 

která musí Němce nevyhnutelně provokovat k revoltě.“
74 

Runciman dále navrhoval 

rozdělení státu na autonomní oblasti českou, německou a slovenskou se zachováním 

společné zahraniční politiky, armády a financí. Klimek dodává, že začátkem září ze 

dvou hlavních smluvních spojenců, Francie toužila zachovat mír i za cenu, že by 

Československo na řešení krize mohlo tvrdě doplatit. Sovětský svaz si zase válku přál 

zejména z důvodu oslabení světové kapitalistické soustavy, avšak válku takovou, do 
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které by se nemusel bezprostředně příliš zapojit a vstoupil by do ní až v momentě, kdy 

by byly válčící strany dostatečně oslabeny.
75

 Sovětská pomoc ČSR byla však do jisté 

míry závislá na tom, zda Rumunsko nebo Polsko povolí přechod Rudé armády přes svá 

území. Ve Dnech zrady Runciman na setkání s Benešem říká prezidentovy, že všechny 

jeho kroky vůči sudetským Němcům přišly zhruba o měsíc později. Viděl také jako 

problém československé spojenectví se Sovětským svazem. 

Ve Dnech zrady jsou divákovi představeni také francouzští a britští politici. Ve 

30. letech době oba tyto státy praktikovaly politiku appeasementu. Západoevropští 

politici jsou ve snímku vyobrazeni jako bázliví, uhlazení snobové vystrašení z Hitlera, 

kteří si myslí, že když obětují malou zemi ve středu Evropy, tak na Hitlera vyzrají, 

uspokojí jeho požadavky a budou považováni za zachránce míru v Evropě, což je 

zejména případ britského premiéra Chamberlaina. SdP v čele s Konradem Henleinem si 

zejména britským diplomatům stěžovala, že pražská vláda sabotuje rozhovory. Ve 

Dnech zrady můžou diváci vidět, jak Britové stupňovali svůj tlak na Československo, 

aby v zájmu míru ustoupilo až na samé hranice přijatelných možností a sílil mezi nimi 

názor, že bude nutné zprostředkování dohody. Chamberlain se proto sešel s Hitlerem 

v Berghofu.  

Chamberlain se na schůzce s Hitlerem dohodl, že nejschůdnější variantou by 

bylo, aby byl uplatněn princip o sebeurčení a Sudety byly připojeny k říši.
76

 19. září 

obdržel prezident Beneš ultimativní nóty od vlád Francie a Velké Británie, kde je 

vysloven požadavek odstoupení Sudet Německu, přičemž by se jednalo o oblasti 

s nadpoloviční německou většinou obyvatel. Británie by garantovala nové hranice státu, 

ačkoliv dosavadní platné vojenské dohody by byly rozvázány a byly by nahrazeny 

všeobecnou zárukou proti nevyprovokovanému útoku.
77

 Československu nezbývalo nic 

jiného než doufat, že opozice a veřejné mínění povedou k pádu vlád západních mocností 

vyznávajících politiku appeasementu. Československá vláda toto ultimátum odmítla, 

což značně podráždilo britskou a francouzskou stranu. 21. září navíc předložili územní 

požadavky svých států vůči československé vládě polský a maďarský vyslanec. 
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Klimek uvádí, že mnoho čelních britských i francouzských představitelů viděla 

Beneše, jako hlavního viníka bránícího se s SdP dohodnout.
78

 Beneš na konci srpna 

navrhl zástupcům sudetských Němců narovnávací plán, který fakticky plnil Henleinovy 

karlovarské požadavky a celkově se zástupci jednal až překvapivě vstřícně. Můžeme 

sledovat také jednání sudetoněmeckých poslanců s Benešem, kdy jim prezident nabídl 

prakticky vše, oč žádali. Proto se poslanci radí s Henleinem a Frankem, jak postupovat 

dál, aby neodkryli svoji taktiku. Henlein vymýšlí, že je nutné pod nějakou záminkou 

přerušit s Čechy vyjednávání. V další scéně se také dostáváme do hospody v Sudetech, 

kde místní Němci pozorně poslouchají Hitlerův rozhlasový projev z Norimberka. 

Můžeme vidět také Hitlerův projev v Norimberku v září roku 1938, kdy Hitler slíbil 

pomoc „utlačované“ německé menšině v Československu a hovoří o týrání Němců 

Čechy. Ve snímku můžeme vidět mocně gestikulujícího Hitlera promlouvajícího 

k zfanatizovanému hajlujícímu davu. Po poslechu tohoto projevu vidíme Henleinovce, 

kteří předtím seděli v hospodě, kterak útočí na československý úřad poštovní úřad a 

četnickou stanici v pohraničním městečku. V rámci zdůraznění bestiality útoků, Němci 

do zabitých četníků ještě bezhlavě tlučou. 

Po německých útocích na české obyvatelstvo bylo vyhlášeno v pohraničních 

okresech stanné právo. 16. září byla zakázána činnost SdP a její špičky uprchly do 

Německa. Při jednání s britskými a francouzskými diplomaty Beneš zdůrazňuje, že 

„bolševický vliv u nás nikdy nebyl a ani nikdy nebude“. Beneš je nucen zdrceně přijmout 

zradu zejména Francie, která se diplomatickými kličkami a ultimáty snažila, seč mohla, 

aby v případě války nemusela dodržet svou spojeneckou smlouvu s Československem. 

Ve filmu je poměrně často chování Francie označování za zradu. Beneš zdůrazňuje, že 

bez pomoci Francie je Československo bezmocné. Beneš je ve Dnech zrady nucen 

přijmout britsko-francouzské ultimátum. Je zobrazeno jeho zdrcení ze zrady spojenců. 

Označuje ji za největší zradu v našich dějinách. 

Ve Dnech zrady je také poměrně často zmiňovaná spojenecká smlouva se SSSR 

(ve skutečnosti vázaná na spojeneckou smlouvu s Francií). Komunističtí politici velice 

často ve snímku zmiňují, že Sovětský svaz pouze stačí požádat o pomoc a on s ní rád 

přijde nebo že sovětská vojska jsou připravena Československu pomoci, stačí o ni jen 

požádat (například při setkání Beneše s Gottwaldem nebo Beneše se sovětským 
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vyslancem). Ve skutečnosti by vše nebylo tak snadné, jak se film snaží ukázat, protože 

tehdejší Československo nemělo se Sovětským svazem jediný kilometr společné státní 

hranice, takže případná vojenská pomoc by musela přijít přes území třetího státu a tím 

by bylo buď Polsko, nebo Rumunsko, což vzhledem k tehdejší politické situaci 

v daných státech nebylo moc reálné. Každopádně divák může nabýt dojem, že byla 

Benešova chyba, že nepožádal SSSR o pomoc a tím vlastně částečně zavinil pozdější 

okleštění republiky bez boje. Podle Klimka je v současném historiografickém diskurzu 

na základě dostupných dokumentů stále problematické určit, jestli by byl SSSR opravdu 

ochotný vstoupit do války pouze s Československem po boku.
79

 Naopak marxistický 

historik Čestmír Amort situaci ohledně případné pomoci SSSR popisuje opačně. 

V knize Cesta ke svobodě říká, že aktivita SSSR na podporu Československa 

v předmnichovské době značně zkomplikovala plány vládnoucím kruhům Velké 

Británie a Francie „jež byly třídně spjaty s vládnoucími kruhy nacistického Německa.“
80

 

Protože nadále zastávaly stanovisko protisovětské politiky, rozhodly se pro kompromis 

s hitlerovským Německem na účet Československa. Jako kontrast ke slovům 

marxistického historika bych rád uvedl citát z autobiografie samotného Otakara Vávry: 

„V osmatřicátém nám mohl totiž Stalin poslat nejvýš plamenné pozdravy a žádnou 

skutečnou pomoc. To se ovšem v sedmdesátých letech nesmělo říkat.“
81

 

Čestmír Amort ovšem uvádí, že v návaznosti na všeobecnou mobilizaci 

v Československu začal Sovětský svaz vyjednávat s Rumunskem o možném 

eventuálním průchodu vojsk Rudé armády přes jeho území. Dále je v knize uvedeno, že 

25. září se sešla v Moskvě porada představitelů ozbrojených sil SSSR a bylo dojednáno, 

že bude do Prahy vyslána skupina operačních důstojníků a na 700 stíhaček.
82

 Autor si 

poté pokládá otázku, jestli bylo možné se tenkrát ubránit eventuální Hitlerově agresi. 

Amort uvádí, že německá armáda měla k dispozici 51 pěších, motorizovaných a 

tankových divizí, československá 45 divizí a SSSR nabízel k okamžité pomoci 30 

divizí. Proto se autor snaží přesvědčit čtenáře, že v případě bránění Československa by 

měla domácí strana značnou vojenskou převahu vůči Německu.
83

 A dodává, že nebylo 

žádných pochyb, že by Sovětský svaz své závazky splnil. Čekalo se však pouze na 

jedno – na požádání československé vlády o pomoc Sovětského svazu. Vládní činitelé 
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se však rozhodli o sovětskou pomoc nepožádat. Autor uvádí názor, že prezident Beneš 

pokládal pomoc SSSR za krajně sebevražednou pro československou buržoasii. Dále je 

přidán citát polního maršála Wilhelma Keitela, který měl údajně při procesu 

s válečnými zločinci v Norimberku uvést, že Německo nemělo dostatek sil v roce 1938 

k překonání československé obranné linie. Je nutno poznamenat, že Amortova čísla 

ohledně rozložení sil při případném konfliktu jsou značně zkreslená. 

Divákům Dnů zrady je nabídnut pohled na lidového komisaře SSSR Litvinova, 

kterak hovoří ve Společnosti národů v Ženevě, prozřetelně zde předpovídá budoucí 

události a zastává se práv Československa. Mimo jiné i toto může být například pro 

dobového diváka být vzkaz – SSSR vždy stál za námi a chtěl nám pomoci. Čestmír 

Amort uvádí, že ústřední výbory komunistických stran všech zemí v Evropě stály 

během celé mnichovské krize při Československu. Akce na podporu Československa 

tehdy organizovalo celé mezinárodní komunistické hnutí v čele s Kominternou.
84

 První 

díl Dnů zrady končí tak, že vláda přijímá ultimátum západních spojenců. KSČ 

zmobilizovala dělnictvo. Následují masové demonstrace, kde lid žádá obranu republiky. 

Komunisti k dané situaci přijímají stanovisko shodné s vůlí lidu – nevzdávat se 

pohraničí bez boje. Na poradě politbyra dokonce padají návrhy, které chtějí svrhnout 

vládu, s tím však Gottwald nesouhlasí. 

Klimek uvádí, že 20. září tlumočil moskevský vyslanec Fierlinger prezidentu 

Benešovi odpovědi moskevské vlády na jeho dotazy ohledně případné sovětské pomoci 

Československu. První otázka směřovala na pomoc SSSR, pokud zůstane Francie věrná 

spojenecké smlouvě. Odpověď sovětské vlády zněla „okamžitě a účinně“. Druhou 

otázkou bylo, jestli je v případě odvolání napadené ČSR k SN je SSSR ochoten splnit 

své spojenecké povinnosti, načež odpověď sovětské vlády zněla kladně.
85

 „Beneš však 

nesdílel entuziastickou důvěru vyslance, nebyl si jist, zda případná pomoc by byla 

dostatečná a soudil, že po jejím přijetí pouze od SSSR by svět uvěřil německé 

propagandě o ČSR jako nástroji bolševizace střední Evropy. Západ by se obrátil proti 

nám a k Německu by se při útoku přidalo Polsko i Maďarsko.“
86

  

Druhý díl Dnů zrady začíná dělnickou stávkou, za jejímž vyvoláním stáli 

komunisté. Divák sleduje, jak Klement Gottwald promlouvá ke shromážděnému lidu. 
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Vyslovuje požadavky na odstoupení vlády a během svého projevu také říká: „Celý 

demokratický svět nám vzkazuje – držte se, nedejte se!“ Lid poté skanduje: „Ať žije 

Rudá armáda! Ať žije Rudá armáda!“ Gottwald byl také členem delegace, která 

tlumočila prezidentovi přání lidu nekapitulovat před německým tlakem a bránit 

republiku. Gottwald na setkání s prezidentem Benešovi radí, aby nepřijímal Hitlerovy 

podmínky, protože ten od nich dle jeho názoru bude muset ustoupit. Vyzývá ho 

k vytrvalosti a odporu. Gottwald zdůrazňuje, že by byla obrovská chyba obětovat 

republiku kvůli poslušnosti k západním mocnostem a opakuje, že SSSR pomůže 

Československu nezávisle na Francii. V této době odstupuje vláda Milana Hodži. Do 

čela nové vlády je postaven generál Syrový – mezi lidem oblíbený válečný hrdina z 1. 

světové války. Ve Dnech zrady vidíme redakci Rudého práva, kde Jan Šverma kritizuje 

novou vládu, která je prý pouze loutková a bývalá vláda stojí v pozadí této nové. 

Předpovídá, že i nadále povede kapitulační politiku. Tuto situaci komentuje 

normalizační historiografie slovy Čestmíra Amorta následovně: Hodžova vláda padla a 

byla nahrazenou vládou novou „ze starých byrokratů, reprezentantů buržoazie, v čele 

s organizátorem kontrarevolučního tažení proti Sovětům generálem Janem Syrovým.“
87

  

V té době navštěvuje Chamberlain Hitlera se zprávami o tom, že 

Československo přijalo ultimátum a podrobí se požadavkům. Hitler Chamberlaina však 

zaskočil tvrzením, že předchozí dohoda již nestačí, zvýšil své nároky a žádal okamžitý 

zábor dalšího československého území a zároveň potvrdil územní nároky Maďarska a 

Polska.
88

 Krátce na to doporučí britská diplomacie Československu mobilizovat, 

protože Německo vyhlásilo pohotovost pro své jednotky v příhraničí s 

Československem. Beneš v tom viděl spásný moment a to, že Západ konečně 

prohlédnul. Mobilizace ve Dnech zrady proběhla za všeobecného nadšení a především 

komunističtí soudruzi a dělníci se těšili na to, jak budou bránit svou republiku. Vidíme 

scénu, ve které generálové Krejčí a Eliáš podávají hlášení prezidentovi o úspěšné 

mobilizaci. Armáda byla doplněna více než milionem záložáků. Nutno však podotknout, 

že ve skutečnosti třetina mužů německé národnosti neuposlechla mobilizační rozkazy. 

Mobilizovaná armáda dosáhla rychle plánovaných počtů, tedy 40 divizí.
89

 Přesto však 

Klimek poznamenává, že v případě napadení ČSR Německem by se válečná převaha 

poměrně rychle dostala na stranu agresora, což je přesný opak toho, co ve své knize 
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tvrdil Čestmír Amort, jak uvádím výše. Pohraniční opevnění Československa ještě 

zdaleka nebylo dostavěné a německá armáda měla nejen značnou početní převahu, ale i 

technickou. Ve Dnech zrady také vidíme jednotky Freikorps, kterak útočí na 

československé pohraničí, avšak po mobilizaci se před československou armádou 

stahují. 

V námi zkoumaném snímku Hitler nadále nechce s Čechy vyjednávat, klade 

ultimáta a stupňuje své požadavky. Opakuje myšlenku rozdrcení Československa 

v případě, že se nepodrobí jeho požadavkům. Při jednání Chamberlaina s Hitlerem je 

načrtnuta značná smířlivost britského státníka vůči německému diktátorovi. 

Chamberlain dělá prostředníka při předávání Hitlerova memoranda československé 

vládě. Beneš je při čtení tohoto memoranda značně rozhořčen a říká, že přemisťování 

obyvatelstva se má podle tohoto dokumentu stát panickým útěkem. Při vyjednávání 

mezi francouzskými a britskými státníky jsou projednávány různé možnosti dalšího 

postupu. Při zkoumání vojenských eventualit je probíráno také zapojení Rudé armády 

v rámci pomoci Československu, což Chamberlain považuje za nejméně šťastné řešení. 

Francouzský generál, který hovoří o vojenské síle Rudé armády, která je připravena na 

pomoc Československu hovoří o značné vojenské síle připravené k intervenci. Zajímavě 

je situace načrtnuta ve Filmovém přehledu, kde u shrnutí obsahu Dnů zrady stojí: 

„Nacistické branné síly se dávají na pochod k hranicím. Není z nich však cítit nadšení 

z hrozící války a Hitler cítí, že kdyby Češi nekapitulovali, musel by se vzdát svých 

plánů.“
90

 Můžeme zde postřehnout snahu, aby čtenář/divák získal dojem, že se 

československá vláda neměla podvolit nátlaku. Ve Dnech zrady můžeme také několikrát 

vidět Hitlera opakujícího, že je připraven Čechy rozdrtit. Na poradě francouzského 

kabinetu vidíme ministra zahraničí Bonneta, kterak navrhuje zvýšit tlak na Prahu, 

protože si uvědomuje, že v případě konfliktu nesmí vypadat Francie před veřejností jako 

ta, která nedodržuje spojenecké smlouvy. Dále vidíme, jak britský vyslanec v Praze 

sděluje výsledek jednání Hitlera s Chamberlainem a důrazně československému 

prezidentovi připomíná, že případné zapojení Sovětského svazu do konfliktu mělo za 

následek vznik šířící se vlny bolševismu. 

„Dne 28. září se i Beneš smířil se ztrátou pohraničí a vynakládal zbytek energie 

a umu už jenom na to, aby výsledek konference čtyř zabezpečoval dočasně existenci 
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státu a aby to byl diktát, který by bylo možno v budoucnosti odvrhnout. Proto i za cenu 

porušení ústavy byl hotov přijmout každé řešení, které umožňovalo čestný východ 

z tísně.“
91

 Československá strana se pokoušela vyvolat svolání velké mezinárodní 

konference, která by krizi vyřešila. Na 29. září byla svolána konference čtyř velmocí – 

Německa, Itálie, Francie a Velké Británie do Mnichova, která měla rozhodnout o osudu 

Československa, ovšem bez jeho účasti a také bez účasti Sovětského svazu. Hitler a 

Mussolini opakovaně odmítli přítomnost československého zástupce na jednáních. 

Politika appeasementu Francie a Velké Británie tak došla ke svému vrcholu, kdy byla 

v noci z 29. na 30. září 1938 signována Hitlerem, Mussolinim, Daladierem a 

Chamberlainem tzv. Mnichovská dohoda, nebo také „Mnichovský diktát“. Toto faktické 

ultimátum požadovalo odstoupení vybraných území Německé říši, což by pro 

Československo znamenalo katastrofu nejen z hlediska obranyschopnosti, ale také 

dopravní obslužnosti nebo ekonomického hlediska (většina textilního průmyslu se tehdy 

nacházela v pohraničních oblastech, zásoby nerostných surovin, byla by přeťata klíčová 

železniční trať, která spojovala republiku, a která by najednou vedla přes cizí území 

atd.). Zdrcený Beneš ve snímku na mimořádné schůzi vlády navrhuje přijmout toto 

nemilosrdné ultimátum.  

Ve Dnech zrady je zobrazeno obrovské rozhořčení komunistů, vojáků, ale i 

obyčejných občanů nad tímto diktátem, protože toužili bránit svou republiku se zbraní 

v ruce. Gottwald zmiňuje slavnou větu: „I bosí a bezbranní Habešané se bránili, 

zatímco my se podrobujeme.“ Říká, že Československo má skvěle vyzbrojenou armádu, 

navíc Sovětský svaz by mu proti Hitlerovi pomohl. Dále také vyslovuje domněnku, že 

západní velmoci jsou toho názoru, že Hitler povede válku proti SSSR. Gottwald prosí 

Beneše, aby požádal SSSR o pomoc. Ten mu říká, že to nemůže udělat, protože pak by 

celý západní svět viděl, že měl Hitler pravdu, když označoval Československo za 

nástroj bolševizace celé Střední Evropy. Beneš říká, že ve strachu před komunismem 

půjdou raději západní mocnosti s nacismem. Gottwald na zasedání ministrů vlády říká 

Benešovi, že přijetí Mnichovského diktátu je velezrada a je vidno, že usilovně hledá 

nějaké přijatelné řešení, jak celou situaci zvládnout bez katastrofálních územních ztrát. 

První z jednání vlády odchází tlustí agrárníci, se slovy, že jdou raději na oběd. Postupně 

můžeme vidět, jak v místnosti zůstává pouze zklamaný a zdrcený Gottwald. Po přijetí 

diktátu můžeme spatřit obrazy smutných a plačících komunistů. Vojáci v hraničních 
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pevnostech, se po doslechu přijetí diktátu cítí zrazeni, nejdříve odmítají opustit svá 

stanoviště, poté se ale rozhodnou alespoň zničit zbraně a opevnění, aby se nedostaly do 

rukou Němcům.  

Klimek zmiňuje, že Hitler nejspíše z dohody nebyl moc nadšený, protože chtěl 

válku, ale stal se obětí vlastní taktiky, protože jím předložené požadavky byly i přes 

svou nehoráznost přijaty.
92

 V roce 1947 řekl Beneš svým spolupracovníkům: „Ani 

Sověty nám nechtěly jít na pomoc. Vyslanec Alexandrovskij na opakované dotazy nikdy 

mi nedal odpověď. To bylo rozhodující, proč jsem ustoupil.“
93

 Beneš soudil, že Moskva 

chtěla válku ČSR s Německem a proto se měli Čechoslováci domnívat, že jim Sověti 

poskytnou pomoc. „Pomoc, kterou by nám byly Sověty poskytly, byla by pouze 

revoluční.“
94

 Krize, která se po přijetí Mnichovské dohody v Československu dostavila, 

se týkala všech myslitelných součástí života. Široké vrstvy obyvatelstva prožívaly 

depresi a skepsi ze zrady západních mocností. Odstoupení pohraničních území 

znamenalo pro Československo mimo jiné také citelné hospodářské oslabení. Vše bylo 

spojeno s mohutnou vlnou uprchlíků, kteří museli pohraničí opustit. Velmi brzy se 

začali hledat političtí viníci nastalé situace. Hlavní vina se z velké části uvrhla na 

demokraticky smýšlející osobnosti vyznávající ideje Masarykovy a Benešovy. Přičemž 

prezident Beneš byl představen jako hlavní viník. Beneš po přijetí diktátu vyvodil z celé 

situace osobní zodpovědnost a abdikoval. 

Podle Čestmíra Amorta komunistická strana vždy tvrdila, že SSSR byl ochotný 

poskytnout Československu pomoc bez ohledu na případnou pomoc Francie. Bylo 

přitom potřeba splnit pouze jedinou podmínku – československá vláda musela Sovětský 

svaz o pomoc sama požádat a sama musela vyhlásit obranu země. „Sovětský svaz 

zakročí okamžitě a za všech okolností, ukáže-li Československo pevnost ve své obraně a 

bude-li zákrok Sovětského svazu žádat.“
95

 Amort k tomu doplnil, že domácí buržoazie 

se obávala přítomnosti sovětských vojsk zejména z třídních důvodů. „Beneš a 

československá vláda podlehli protisovětské propagandě, popírající zásady sovětské 

zahraniční politiky, jež respektuje práva národů na sebeurčení a zavrhuje vměšování do 

vnitřních záležitostí druhých zemí, či jakékoliv vnucování politického systému jedné 
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země druhým.“
96

 Amort také zmiňuje, že ačkoliv se Polsko podílelo v roce 1938 na 

dělení Československa, polští komunisté upozorňovali, že se něco podobného může stát 

také jejich zemi. Po paktu Ribbentrop – Molotov k tomu opravdu došlo, ovšem Amort 

již zmiňuje pouze německý podíl na dělení Polska a sovětskou roli již tento historik 

zcela zamlčuje, stejně jako se ve své knize nezmiňuje ani o samotném paktu.
97

 

Hned na začátku Dnů zrady mohl divák vidět titulek: „výroky historických 

postav jsou autentické. Jedná o šikovný tah autorů, kteří se tak snaží podpořit dojem 

historické rekonstrukce a navodit zdání dokumentárnosti. Otakar Vávra se toto tvrzení 

v časopise Záběr snažil uvést na pravou míru: „Všechny výroky, které jsou ve filmu, 

všechna jednání jsou autentická, ta slova byla řečena, i když – a to je pochopitelné – 

jsme z nich museli vybrat to nejcharakterističtější.“ Tím pádem sám autor přiznává, že 

výroky byly například zkráceny nebo z nich byly použity pouze určité pasáže a tím 

mohly být vytrženy z kontextu a tím pádem mohly mít jiný význam, než to bylo 

v realitě a mohl vzniknout prostor pro manipulaci s jejich vyzněním.  

Za povšimnutí určitě stojí pozastavení se nad zobrazením role komunistů 

v celém filmu včetně osobnosti Klementa Gottwalda. Představitel filmového Gottwalda 

Bohuš Pastorek v jednom z rozhovorů poznamenává, že fyzicky se snažili budoucího 

prezidenta vykreslit v jeho poválečné podobě (ačkoliv snímek pojednává o 

předválečném období), protože jeho poválečná podoba byla mezi lidmi daleko 

známější.
98

 Gottwald na zasedání vedení strany mluví k ostatním soudruhům pomalu a 

rozvážně, ostatní ho jako učitele poslouchají a on odpovídá na jejich dotazy, případně 

jim srozumitelně vysvětluje další možný postup. Můžeme zde tak najít jistou paralelní 

shodu s vyobrazením Stalina ve snímcích Jurije Ozerova. Gottwaldovo zobrazení je 

pravým opakem zobrazení Edvarda Beneše, jenž je vykreslen jako slabý, nerozhodný, 

roztřesený, nepraktický a téměř nesvéprávný státník, který potřebuje poradit a vede 

Československo nezastavitelně ke zkáze. Komunisté zase zdůrazňují nutnost bránit 

republiku a nepodvolit se sudetoněmeckému tlaku, potažmo tlaku říšskému a 

západoevrospkému. Gottwald žádal po Benešovi svolání parlamentu, protože ten byl 

v tomto období na prázdninách. Říkal také: „Nejsme sami, Rudá armáda přijde na 

pomoc, když se budeme bránit.“ Komunisté prokoukli okamžitě Hitlerovy pravé 
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úmysly. Zdůrazňovali nutnost požádat SSSR o pomoc. Beneš však odmítl pomoc od 

SSSR, protože nechtěl, aby Československo bylo nástroj bolševizace Evropy. Gottwald 

radí komunistům, aby se zapojovali do jakýchkoliv příprav k obraně republiky a lidu. 

Ve filmu Gottwald, potažmo komunisté hovoří jménem lidu, jménem obyvatel a vlastně 

celého národa.  

Když se rozlícený dav lidu po přijetí Mnichovské dohody valí na Pražský hrad a 

cestou rozráží policejní kordony, které mu mají ve vstupu na hrad zabránit, čímž je ve 

snímku demonstrována síla lidu. V okamžiku, kdy se lid dostane před okna 

prezidentovy kanceláře, je Beneš ostatními přítomnými politiky vyzván, aby přednesl 

projev. Demokratičtí politici mají očividně z lidu strach a Beneš říká, že projev přednést 

nemůže, protože si ho musí nejdříve připravit a další den prý promluví do rozhlasu, 

načež odchází. Lid následně oslavuje projíždějícího Gottwalda a vyvolává jeho jméno. 

Dav poté chce, aby k němu promluvil generál Syrový, ten má očividně z masy strach a 

obrací se na premiéra Hodžu, aby k mase promluvil on. Hodža říká Syrovému, že je 

jejich Žižka. Syrový tedy předstupuje před lid a ve svém projevu vysvětluje, že bránit se 

a jít do války by byla sebevražda. Lid je z toho zklamaný a mladík z davu se otráveně 

ptá otce: „A tati, to je ten hrdina od Zborova?“  

Za povšimnutí také stojí zobrazení komunistů, kteří jsou vykresleni jako lidé 

zajímající se nezištně především o dobro republiky. V protikladu k nim stojí agrárníci, 

které vidíme při rozhovorech se sudetoněmeckými poslanci. Jsou představeni jako tlustí 

potící se kapitalisté, kteří hodují, kouří doutníky a popíjejí drahý alkohol, zatímco se 

rozhoduje o osudu republiky. Z jejich konverzace poté vyplývá, že jim je jedno, jestli se 

Československo dostane pod Hitlerovu nadvládu nebo ne, důležitější jsou pro ně vlastní 

zisky. Ředitel Živnobanky Preiss by přijal sudetoněmecké Karlovarské požadavky a 

vypověděl by spojeneckou smlouvu se SSSR. Politik Rudolf Beran je zobrazen jako 

zrádce, který už se naopak těší, až budou v Československu vládnout Němci a on z toho 

bude mít prospěch. Zdůrazňují také, že by podpořili kohokoliv, hlavně aby se k moci 

nedostali komunisté, protože Hitler jim alespoň na rozdíl od Stalina nechá jejich 

majetky. Perzekuce komunistů je naznačena ve scéně, kdy policie vtrhne do redakce 

Rudého práva a to je kvůli své nepohodlnosti zakázáno.  

Lehce násilně implementovaná se může zdát dějová linka dělnické rodiny 

Horáků, která má tři syny Jirku, Karla a Standu. Voják Jirka je zabit během přepadení 
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hranic jednotkami Freikorps. Karel je dopisovatelem Rudého práva a Standa zatím 

mladý student. Osudy zbytku rodiny poté sleduje celá Vávrova trilogie. Tato linie by se 

dala popsat jako určité propojení dějin s osudy dělnické třídy. Horákovi jsou 

samozřejmě komunisté. Na konci filmu můžeme slyšet Karla Horáka, jak říká: „Musíme 

je vyhnat, ty, co to zavinili, ale všechny!“ Ve značném kontrastu k vyobrazení Klementa 

Gottwalda je divákovi nabídnut pohled na západoevropské politiky Chamberlaina 

(viděn jako hlavní viník Mnichova) a Daladiera, kteří jsou zobrazeni jako nerozhodní, 

uhlazení snobové, kterým je osud republiky ve středu Evropy naprosto jedno a snaží se 

sobecky hájit především zájmy svých zemí. Dalším zajímavý prvek můžeme 

identifikovat, když si povšimneme, jakými jazyky historické postavy mluví. U Němců 

je zachována němčina, ale Francouzi a Britové již hovoří česky. 

2.1 Dny zrady a jejich reflexe v tisku 

V dobovém tisku je často zmiňováno, že Dny zrady byly doposud technicky 

nejsložitějším snímkem, s jehož produkcí se československá znárodněná kinematografie 

potýkala. Mohly za to mimo jiné masové scény, ve kterých musel filmový štáb 

zvládnout ukočírovat téměř deset tisíc komparzistů.
99

 Tyto scény měly poskytnout iluzi 

téměř čtvrt milionové demonstrace z roku 1938. Šlo o nejmasovější komparsové scény 

v dějinách československé kinematografie. Doboví recenzenti snímek pro jeho 

rozsáhlost a monumentálnost srovnávali se sovětskou válečnou epopejí Osvobození 

Jurije Ozerova. Režisér Otakar Vávra v rozhovoru pro Svobodné slovo jako nejsložitější 

označil masové davové scény, jejíhož natáčení se zúčastnilo na 80 000 komparzistů, 

přičemž v jedné scéně až 8 tisíc na jednou (největší scéna byla demonstrace před 

parlamentem a na Pražském hradě).
100

 Dle Vávry bylo také složité přizpůsobit vzhled 

komparzistů lidem z roku 1938 – zejména účesy a oblečení. Natáčení v západních 

Čechách se účastnilo také mnoho komparzistů německé národnosti a někteří pamětníci 

této doby autorům pomáhali s rekonstrukcemi.
101

 

Nyní bych si dovolil citovat z deníku Rudého právo: „Zdá se, že v Evropě začíná 

konečně vítězit reálné politické myšlení. I když se zdá, že síly včerejška dosud 

nedovedou nahlédnout zločinnost a tudíž neplatnost mnichovského diktátu od samého 

začátku. V této souvislosti se doba Mnichova stává znovu aktuální, a to jak pro 
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pamětníky, tak pro celé další generace, které už ji poznaly jen ze školních učebnic.“
102

 

Libuše Hoffmanová v témže periodiku píše, že období okolo Mnichova 1938 má kromě 

svých smutných hrdinů i skutečné hrdiny, kterým již historie dala dávno za pravdu a 

snaží se upozorňovat na to, že Dny zrady se snaží držet historických skutečností.
103

  

Marxistický filmový kritik Jan Kliment za klad Dnů zrady považuje skutečnost, 

že autoři ve správných proporcích a souvislostech ukázali úlohu, kterou tehdy hrál 

SSSR „i to jak se k jeho nezištně a obětavě nabídnuté pomoci stavěli naši představitelé 

kapitálu a jejich vládní představitelé a jak lid.“.
104

 Režisér Otakar Vávra v rozhovoru 

pro deník Mladá fronta poznamenal, že film točil především jako memento na tehdejší 

dobu. Snažil se občanům předložit svědectví o pravých příčinách událostí, které se 

tehdy udály.
105

 Zároveň se Vávra dle vlastních slov pokoušel své dobové svědectví 

podat divákovi co nejvěrohodněji, protože dle něj nebezpečí fašismu ještě stále nebylo 

vymýceno. Danica Kozlová vidí přínos snímku, v možnosti ilustrovat tehdejší situaci 

zejména mladé generaci lidí, kteří danou dobu osobně nezažili a film pro ně bude 

poučný a přitažlivý.
106

  Otakar Vávra také pro Svobodné slovo řekl, že podklady pro 

Dny zrady byly sepisovány na základě nově zpřístupněných historických dokumentů.
107

 

Proto byl rád, že nevyšel jeho původní záměr natočit snímek o Mnichově 1938 již v 50. 

letech, tedy v době, kdy se pokusil sepsat první verzi scénáře.
108

 Danica Kozlová kvituje 

obohacení scénáře o prameny, které byly nově zpřístupněny nedávným odtajněním 

některých archivů britského ministerstva zahraničí, což bylo příčinou objevení do té 

doby zcela neznámých fakt. Ale zároveň podotýká, že co se týče pramenů, mohli autoři 

čerpat také více ze vzpomínek pamětníků a účastníků.
109

 Otakar Vávra pro Svobodné 

slovo jmenoval pět hlavních postav svého film, za něž považoval hlavy států Beneš, 

Hitler, Chamberlain a Daladier, k nimž přidal také Klementa Gottwalda. Kolem nich se 

poté točí postavy vedlejší, kterých autor napočítal na 240, z nichž valná většina měla být 

skutečnými historickými postavami.
110
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Libuše Hofmanová považuje za jednu z nejvýraznějších postav Dnů zrady 

„osobnost vedoucího představitele“ Komunistické strany Československa v tehdejší 

buržoazní republice - Klementa Gottwalda.
111

 Dle autorky jde o první pokus zachytit 

Gottwaldovu politickou činnost v tomto období, neboť jeho předchozí filmová či 

televizní zobrazení se buď vázala na jeho aktivity v SSSR během světové války, nebo 

poté na období únorových událostí roku 1948. Bohuš Pastorek při osvětlování toho, 

jestli si někdy uvědomil určitou fyzickou podobnost mezi ním a Gottwaldem, odvětil 

v rozhovoru pro Rudé právo, že nikoliv. Tvrdil, že jeho a Gottwalda spojuje pouze 

vnitřní politické přesvědčení.
112

 Pastorek v dalším z rozhovorů uvedl, že snímek 

pojednává o Gottwaldovi jako o politikovi, který varuje před nebezpečím fašismu, 

ovšem film není jenom o něm. Proto odpověděl na dotaz redaktora, že považuje ne až 

tak velký prostor pro zobrazení jeho postavy za správný. Václav Šašek si všímá 

menšího prostoru, který ve filmu dostal Klement Gottwald jakožto Benešův ideový 

protihráč.
113

 Jiří Tvrzník ve své recenzi připojuje také svůj názor, že postava Klementa 

Gottwalda měla ve Dnech zrady dostat větší prostor.
114

 Josef Vagaday si všímá, že 

politici KSČ včasně odhalili přípravu mnichovské zrady, přičemž Klement Gottwald na 

ni několikrát prezidenta Beneše upozornil. Gottwald dále Benešovi prezentoval vůli lidu 

bránit republiku a ochotu Sovětského svazu pomoci Československu. Tato prozřetelnost 

ovšem nebyla vyslyšena.
115

 

Bohuš Pastorek v rozhovoru pro Rudé právo tvrdí, že zobrazení Edvarda Beneše 

považuje ve filmu za velice reálné a cenné z hlediska historické pravdivosti, protože 

k Benešově vlastní velké porážce ho vedla neschopnost odpoutat se od své celoživotní 

politiky.
116

  Jan Kliment ve své recenzi v Rudém právu chválí podrobnost a detailnost, 

s níž se autoři věnovali vyobrazení osoby Edvarda Beneše, posledního buržoazního 

prezidenta. Dle jeho názoru se tvůrci vyhnuli karikování a je rád, že autoři vykreslili 

prezidenta Beneše tak, jak jej vykreslili.
117

 „Film v postavách Chamberlainově a 

Daladierově i všech ostatních západních politiků na faktech a bez frází demaskuje 

proradnost ne jenom jejich osobně, ale zákonitou proradnost jejich třídy, která 
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potřebovala víc uchlácholit Hitlera a obrátit hrot jeho útoku proti Sovětskému 

svazu.“
118

 

Jan Kliment trochu postrádá hlubší vhled do ostatních buržoazních politických 

postav tehdejší doby jako Preisse a Berana, protože jejich ilustraci by zejména pro 

mladé lidi, kteří již danou dobu nepamatují, uvítal. Ztvárnění některých historických 

postav se dle Klimenta povedlo (Gottwald, Beneš) a u některých se to povedlo méně (K. 

H. Frank, Mussolini). Jako jednu ze slabin snímku vidí Kliment také to, že se Dny zrady 

soustředí pouze do kabinetů nejvyšších politických činitelů „jakoby se tam dělala 

politika, když naopak víme, že tvůrcem dějin nejsou tito špičkoví představitelé, ale boj 

tříd všeho lidu.“
119

 Proto z děje vychází prezident Beneš jako smutný opuštěný muž na 

Pražském hradě, takovouto osamocenost autor nevidí jako pravdivou, protože se dle 

jeho názoru díky svému důsledně prozápadnímu směru opíral o velkou síť 

spolupracovníků. „Autoři filmu tu propásli příležitost nahlédnout víc pod pokličku 

buržoazní takzvané demokratičnosti a jejího skutečného antisovětismu.“
120

 Přesto vidí 

Jan Kliment zobrazení Benešovi postavy jako zobrazení krachu buržoazní politiky, 

který mohl být ještě průkaznější, kdyby byl třídně ohraničenější. Danica Kozlová si 

všimla ve své kritice nepřesného vykreslení pohraničí ve Dnech zrady, kdy český život 

zastupují prakticky pouze četníci a vojáci a v jednom případě manželka jednoho 

z vojáků. Jinak jsou v drtivé většině zobrazováni pouze fanatičtí Němci.
121

 

Jan Kliment ve své recenzi v Rudém právu plameně shrnuje, že Dny zrady 

ukazují naprosto jasně jednu věc – mohli jsme se tehdy bránit: „Celá proradná 

buržoazní propaganda o tom, jak jsme byli naprosto opuštěni, celá propaganda 

nihilismu, která spojovala Beneše a Peroutku (toho spojuje dodnes v emigraci) 

s nejhoršími zrádci doma i na Západě, s Háchou i Moravcem, dostává dokumentem 

tohoto filmového svědectví pádnou ránu. (…) Pádnou ránu dostává celá prolhanost a 

demagogická, emotivně vybičovaná propaganda, že jsme se musili obětovat, protože nic 

jiného nezbývalo, protože všechno ostatní by byla sebevražda.“
122

 Kliment za jedno 

z hlavních poselství Dnů zrady považuje také to, že sice situace byla obtížná, ale 

rozhodně ne beznadějná a ještě se dala zachránit. Lidé se dle autora chtěli bránit, chtěli 
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zbraně, jenže Beneš a spol. již rozhodli za ně.
123

 „Dialektika života prosazuje, že období 

největší hanby buržoazie, zrady měšťáků, je současně obdobím slávy, byť zrazeného 

lidu, slávy komunistů, kteří tehdy viděli – jak se později dějinně prokázalo správně. Dny 

zrady západních buržoazních vlád jsou dny slávy věrnosti sovětských soudruhů, jejichž 

pomoc buržoazie u nás z třídních a hanebných důvodů i proti vlastnímu zájmu z důvodů 

mezinárodní disciplíny odmítla. I zradivší imperialisté Západu byli Benešovi bratry, 

zatímco SSSR, který i jeho mohl a chtěl zachránit, znamenal pro něho perspektivně 

takové nebezpečí, že volil raději zradu a kapitulaci.“
124

  

Slavnostní premiéru měly Dny zrady 21. 3. 1973 v pražském kině Blaník.
125

 

Gustav Francl po zhlédnutí premiéry chválil, jak se tvůrcům podařilo zobrazit hlavní 

aktéry, prokreslit jejich charaktery a kvalitně navodit dobovou atmosféru. Film však 

zároveň dle něho dokázal diváka přesvědčit o své autenticitě. Kvituje také dokumentární 

cenu díla, k níž vedl rozsáhlý sběr historických materiálů.
126

 Miroslav Courton zase 

oceňuje, že ve Vávrově uměleckém dokumentu bylo dost prostoru pro nejvyšší hlavy 

států, stejně jako pro prostého člověka, jeho občanskou a lidskou tragédii a odhodlání 

bránit vlast.
127

 Krátce také shrnuje, co považuje za nejdůležitější z děje: „Fanatismus 

Hitlerův, uhlazenost našich tehdejších spojenců, odhodlání sovětské vlády pomoci, 

liknavost a váhání našich buržoazních politiků, víra a jasnozřivost Klementa Gottwalda 

a Komunistické strany. A nelze nesrovnávat. Na jedné straně peníze, diplomacie a 

uhlazenost, na druhé odhodlání, přesvědčení, důvěra.“
128

 

Podle Jiřího Tvrzníka je působivost snímku zeslabována jeho příliš dlouhou 

stopáží, proto považuje za chybu, že film nebyl zkrácen.
129

 Václav Šašek zase hodnotil 

snímek následovně: „Nejenom po stránce myšlenkové, ideové, ale i ryze filmařsky jsou 

Dny zrady dílem výjimečným.“
130

 Šašek podobně jako ostatní recenzenti chválil 

autenticitu snímku a to, že při sbírání materiálů museli autoři strávit značnou dobu 

v archivech a při studiu historických dokumentů. Kritizuje však zařazení scény o 

pražské dělnické rodině během mobilizace, která se do podobného snímku dle jeho 
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názoru příliš nehodí.
131

 Jan Kliment má na stránkách Rudého práva opačný názor. 

Naopak si považuje, že do této dokumentární rekonstrukce autoři vsunuli příběh rodiny 

Horáků, který má za přínosný. Kliment také ve své recenzi identifikoval jednu 

technickou chybu, kdy si povšiml, že v závěrečných děkovných titulkách je uveden 

název Svaz socialistické mládeže, když správný název byl Socialistický svaz 

mládeže.
132

 

Josef Vagaday ve filmovém periodiku Kino označuje Dny zrady za snímek 

faktů: „To znamená, že v něm není nic vymyšleno, že líčí vše tak, jak to bylo ve 

skutečnosti, že výroky a dialogy historických osob jsou autentické, že jejich chování a 

jednání plně odpovídá historické skutečnosti. Je to prostě umělecká rekonstrukce 

příprav a podepsání mnichovského diktátu.
133

“ Autor dále navrhuje další možné názvy 

filmu: „Jak se dělá zrada?“ nebo „Diplomacie v županu“.
134

 

Ve filmovém periodiku Záběr můžeme nalézt výsledky sociologického 

průzkumu, který provedli pracovníci Ústřední půjčovny filmů a Pražského filmového 

podniku mezi diváky v kinech.
135

 Za necelých pět týdnů od doby co snímek zavítal do 

kin, ho shlédlo na půl milionu diváků. Během průzkumu bylo dotázáno 2022 mladých 

lidí od 15 do 19 let – z toho třetina chlapců a dvě třetiny dívek. Dvě třetiny dotázaných 

řeklo, že snímek naplnil jejich očekávání o dané době a politické situaci na základě 

znalostí získaných ve škole, četbou literatury a tisku, poslechem rozhlasu a vyprávěním 

starších.
136

 84% procent dotázaných bylo spokojeno s uměleckou stránkou filmu. Tato 

čísla považuje autor článku za poučná pro tvorbu dalších částí plánované trilogie. Autoři 

výzkumu se ptali na různé otázky také náhodně vybraných diváků. U mnoha mladých 

z nich, kteří film zhlédli, jako součást výuky se dozvěděli, že se jim původně na film 

moc nechtělo, protože je odrazovala jeho tématika – do kina se chodí bavit a ne 

vzdělávat. Ovšem poté co film viděli si myslí, že by byli o mnoho ochuzeni.
137

 Divák, 

který onu dobu osobně prožil, chválí, že díky zhlédnutí filmu si mohl vlastní dobové 

zážitky zařadit a utřídit do kontextu dějin. 
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3 Sokolovo 

Na úvod je třeba připomenout, že první bojové vystoupení československým 

vojáků na východní frontě v březnu 1943 u Sokolova bylo komunistickým režimem 

značně politicky vyzdvihováno a jistým způsobem propagandisticky zneužito. Je třeba 

si uvědomit, že z hlediska historie 2. světové války, zejména pak dění na východní 

frontě, můžeme bitvu u Sokolova označit za menší lokální střet, kterých v této době na 

východní frontě probíhaly desítky denně. Komunistická propaganda se pokusila ze 

Sokolova udělat legendu, protože viděla možnost, jak zdůraznit hrdinství Čechů 

v bojích na východní frontě po boku sovětských vojáků a zároveň vyzdvihnout podíl 

komunistů. Zároveň vyzdvihnutím symbolického významu bitvy u Sokolova mohlo být 

bagatelizováno hrdinství československých vojáků například v bitvě o Británii a celkově 

jejich účast v armádách západních spojenců. 

Druhý díl Vávrovy trilogie se zaměřuje formování československé vojenské 

jednotky v Sovětském svazu pod vedením podplukovníka Ludvíka Svobody, jež 

vyvrcholilo účastí této jednotky v bitvě u Sokolova. Sokolovo volně navazuje na Dny 

zrady a diváci se mohli znovu setkat s mnohými jak historickými, tak fiktivními 

postavami (rodina Horáků). Hned z počátku je film v rámci zvýšení divácké autenticity 

opatřen titulkem: „Historická věrnost jednotlivých scén je zachována a zakládá se na 

historických dokumentech, na pamětech armádního generála Svobody, a na 

vzpomínkách jiných účastníků bitvy u Sokolova.“ Autoři snímek opět dle svých slov 

stylizovali do formy uměleckého dokumentu. Do jaké míry je toto tvrzení zavádějící 

bych rád nastínil v následujícím rozboru, kde se snažím porovnávat jednotlivé události 

zobrazené ve filmu společně s tím, jak je vnímala marxistická historiografie a jak je 

vnímá historiografie moderní. K tomuto zkoumání jsem využil zejména opět knihy 

Čestmíra Amorta a předlistopadové publikace Karla Richtera. Na tvorbu Karla Richtera 

je třeba upozornit, protože je autorem jak politicky angažované předlistopadové tvorby, 

stejně tak zůstal plodným autorem i po Sametové revoluci. Jako zástupce moderní 

historiografie jsem vybral Velké dějiny zemí Koruny české Jana Gebharta a Jana 

Kuklíka a velice povedenou syntetizující publikaci mladého autora Jiřího Klůce 

Sokolovo ve stínu propagandy, který se tématem zabývá velmi dopodrobna a využívá 

ve své práci širokou skálu archivního materiálu. 
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Autoři scénáře Sokolova Otakar Vávra s Miroslavem Fáberou tvrdili, že se při 

jeho tvorbě zaměřili na potlačení vymyšleného děje a co nejvíce se pokusili 

vyzdvihnout autenticitu událostí. Snímek byl natočen v koprodukci se sovětským 

studiem Mosfilm, přičemž sovětskou stranu reprezentoval při tvorbě scénáře Nikolaj 

Figurovski.
138

 Studio Mosfilm obstaralo zbraně a vozidla a podílelo se na 

znovuvybudování dobového Sokolova.
139

 Snímek byl přímo financován vládou, proto si 

mohl dovolit rozpočet na tehdejší dobu astronomických 28 milionů korun.
140

 Autoři pro 

Zemědělské noviny uvedli, že při tvorbě scénáře se spoléhali nejenom na studium 

historických materiálů a poznatky vojenských odborníků, ale také na osobní vzpomínky 

generála Ludvíka Svobody a vzpomínky příslušníků 1. Československého praporu 

v Sovětském svazu.
141

  

V roce 1942 zuřila na východní frontě na území SSSR krutá válka, která si na 

obou stranách konfliktu vyžadovala denně mnoho lidských životů. V úvodu snímku 

hovoří hlas vypravěče, který uvádí diváky do kontextu válečné situace na východní 

frontě. Sokolovo začíná dobovými dokumentárními záběry z války, což můžeme 

interpretovat jako snahu autorů o navození zdání dokumentárnosti snímku. Vypravěčův 

hlas říká, že Rudá armáda odrazila německé jednotky u Moskvy. Divákovi je 

představeno formování prvního československého praporu pod velením podplukovníka 

Ludvíka Svobody v Buzuluku. „Dne 3. ledna schválil na svém zasedání státní výbor 

obrany SSSR organizování čs. jednotky, uznal amnestii pro internované a vězněné čs. 

příslušníky mimo osob podezřelých ze špionáže proti Sovětskému svazu a povolil nábor 

dobrovolníků do jednotky i z řad občanů SSSR československé národnosti.“
142

 Čestmír 

Amort popisuje tvorbu vojenské jednotky následovně: „Československá vláda 

v Londýně neměla zájem na tom, aby na území Sovětského svazu vznikaly její vojenské 

oddíly, obávala se, že jejich příslušníci budou ovlivněni sovětským prostředím a že po 

návratu do osvobozeného Československa – nakaženi komunismem – budou usilovat o 

podobné společenské zřízení, s jakým se seznámili v SSSR.“
143

 První československý 

prapor tvořili z části Češi a Slováci, kteří před válkou v SSSR žili nebo pracovali, další 

část praporu se skládala z mužů (a později žen), kteří uprchli z vlasti před německou 
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okupací a byli internováni v sovětských internačních táborech. O internačních táborech 

však v Sokolovu není ani zmínka, vypravěč pouze zmiňuje, že se do československého 

praporu hlásili českoslovenští občané žijící v SSSR nebo kteří tam pracovali před 

válkou a dále také ti, kteří utekli z domova před fašistickým terorem. Hned v úvodu 

můžeme vidět radostně trénující československé vojáky. Muži získávali vojenský 

výcvik a nacvičovali bojové situace, ženy se staly povětšinou zdravotnicemi či 

spojařkami. Zařazení žen do armády je zajímavým momentem, protože 

v prvorepublikové československé armádě tato tradice neexistovala, kdežto v sovětské 

Rudé armádě šlo o běžnou praxi. Protože byla potřeba každá ruka, rozhodl pplk.. 

Svoboda o přijetí žen do jednotky na vlastní zodpovědnost.
144

 Sovětský instruktor ve 

Vávrově snímku chválí nadšení a postup výcviku Čechoslováků, kteří horlivě 

podstupují vojenský trénink.  

Na filmovém plátně můžeme pozorovat Klementa Gottwalda, který v květnu 

1942 na pozvání pplk. Ludvíka Svobody navštívil formující se vojenskou jednotku 

v Buzuluku. Měl projev v místním kině a plamenně hovořil k vojákům. Připomněl jim, 

že obětování Československa v roce 1938 vedlo k válce, nikoliv k míru. Celý 

Gottwaldův projev může v divákovi evokovat zdání, že komunisté věděli, co se stane, 

ale nikdo je neposlouchal. Mnichov 1938 označil za zradu buržoazie a vojáci na ni mají 

dát přímou odpověď svým vlasteneckým úsilím. Nasazení Rudé armády ve válce 

označuje za na světě dosud neviděné hrdinství. Dále předseda KSČ připomněl odkaz 

husitství (jež bylo, jak jsme si osvětlili již v úvodu práce značně glorifikovaným 

obdobím), kladl vojákům na srdce, aby následovali odkaz husitů a vybojovali stejně 

úspěšné bitvy jako oni. Gottwald opěvoval hrdinství, s nímž bojuje Rudá armáda. Dále 

vojákům řekl, že je třeba se opírat o SSSR a jeho pomoc a je třeba sklánět se nad jeho 

oběťmi. Vojáci Gottwaldova slova pozorně poslouchají a jeho projev mezi nimi 

vyvolává nadšenou reakci. Divákům je také nabídnuta scéna, kde podplukovník 

Svoboda tiskne Gottwaldovi ruku a slibuje věrnost SSSR. Karel Richter v ideologicky 

poplatné publikaci Cesta k Sokolovu Gottwaldův projev označuje za mimořádně 

uchvacující. „Nelze zajisté tvrdit, že by Gottwaldův projev, obrazně řečeno, naráz 

proměnil u jednotky noc v den, ale dokázal prezentovat vojenskou politiku KSČ jako 

záležitost veřejného zájmu a výrazně tak přispěl k plnění úkolu, který si strana uložila 

svými směrnicemi. Gottwaldův projev se tak stal významným mezníkem ve vývoji 
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jednotky.“
145

 Naopak Jan Gebhart a Jan Kuklík poznamenávají, že se Gottwald ve svém 

vlastenecky laděném projevu snažil vyhnout přímé komunistické agitaci a nepronesl nic, 

co by většina přítomných důstojníků a vojáků nemohla akceptovat.
146

 

V Sokolovu se setkáváme se starým známým ze Dnů zrady Karlem Horákem, 

který nyní působí v nově formované československé vojenské jednotce a říká 

Gottwaldovi, že svým projevem vzbudil ve vojácích zápal pro válku. Vojáci – 

komunisté si Gottwaldovi stěžují, že byli při odvodu diskriminováni. Vojákům, zejména 

komunistům, klade Gottwald na srdce, aby byli vždy z celé jednotky těmi nejlepšími a 

aby i jejich spolubojovníci věděli, že bojují za republiku, ve které bude vládnout lid a 

nikoliv buržoasie. Vojáci byli natěšení na to, vydat se do boje. Vše však komplikovaly 

politické diskuse mezi zástupci londýnského exilu a československých komunistů 

v Moskvě. Čestmír Amort kritizuje, že československý prapor fungoval dle směrnic 

předmnichovské buržoazní armády a v této jednotce byla zakázána jakákoliv stranicko-

politická činnost.
147

 To také Gottwald při promluvě k vojákům – komunistům 

v Sokolovu zmiňuje. Je přitom známo, že v jednotce fungovala značná agitační činnost 

politických důstojníků ve prospěch komunistů (např. činnost Bedřicha Reicina). Každá 

rota a četa měla dokonce tzv. osvětového důstojníka, který byl vždy z hlediska strany 

osvědčeným a spolehlivým důstojníkem či poddůstojníkem. Vojenská jednotka převzala 

organizaci pěšího praporu dle sovětských organizačních tabulek, tedy včetně politických 

komisařů.
148

 Tyto aktivity s nelibostí sledoval náčelník vojenské mise v SSSR plk. Píka, 

který se obával bolševizace jednotky. 

Film Sokolovo nabízí divákovi také pohled na klíčové události 

v Československu této doby. Zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich prozrazuje 

na zasedání vysokých nacistických důstojníků svůj plán na vystěhování Čechů z Čech a 

Moravy, poněmčení zbytku národa, jeho postupnou likvidaci a osídlení českého území 

Němci, čímž by Německo získalo širší „životní prostor“. Můžeme vidět, jak Heydrich 

zkoumá složky s nápisy likvidace české otázky a plán vystěhování Čechů. 27. května 

roku 1942 byl však na Heydricha spáchán útok Janem Kubišem a Jozefem Gabčíkem, 

což také Vávra v Sokolovu zachycuje. Zastupující říšský protektor několik dní na to na 
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následky zranění způsobených československými parašutisty zemřel. Tato událost 

spustila v protektorátu vlnu krutého teroru, zatýkání a poprav. Slovy vypravěče se 

dozvídáme, že stovky a tisíce lidí bylo popraveno, údajně kvůli schvalování útoku na 

zastupujícího říšského protektora. Vyvrcholením sledu tragických událostí bylo 

vyhlazení Lidic 10. června téhož roku. V Sokolovu můžeme vidět, jak jednotlivé 

skupiny lidických mužů předstupují před popravčí četu a těsně před zastřelením 

vykřikují: „Ať žije naše republika! Ať žije komunistická strana.“ Po vyvraždění mužů a 

srovnání vesnice se zemí snímek divákovi nabízí pohled na slavící Němce, kteří 

popíjejí, hodují a skvěle se baví. Oproti tomuto veselí používá Vávra jako kontrast 

záběry na mrtvá těla ležící na zemi. Na vyvraždění Lidic reaguje Gottwald projevem 

v rozhlase, kdy říká, že tímto odporným zločinem nacisté dokázali, že vedou proti 

českému národu vyhlazovací válku. Rozhlas poslouchají pozorně také vojáci v 

Buzuluku. Poté vykřikují: „Pusťte nás na ně! My chceme na frontu! Chceme bojovat!“  

Divák se prostřihem dostane také do Londýna, sídla  západního odboje. Můžeme 

vidět, jak ministr národní obrany exilové vlády generál Sergej Ingr předává prezidentu 

Benešovi hlášení o formující se armádě v SSSR pod vedením Ludvíka Svobody. Beneš 

se překvapeně ptá, kde se tam vzalo tolik československých vojáků, když předchozí rok 

Svobodovi odveleli většinu důstojníků na Střední východ. Beneš se ptá, jestli je možné 

jednotku uchránit před komunistickým vlivem a zároveň jak je možné, že před 

jednotkou promlouval komunistický poslanec Gottwald. Ingr prezidentu odpovídá, že 

Svoboda Gottwalda dokonce pozval, zároveň referuje o zprávě plukovníka Píky, ve 

které stojí, že se komunisté snaží jednotku zbolševizovat a tím rozvrátit. Beneš poté 

zdůrazňuje potřebu nezpolitizované armády. Také říká, že je třeba, aby republika byla 

osvobozena bez přímé pomoci Rudé armády. Prezident Beneš poté nastiňuje svůj 

poválečný plán dosadit do důležitých politických a správních pozic vysoké vojenské 

činitele, kterým poté udělí výjimečné pravomoci. Ingrovi Beneš klade na srdce, aby 

dohlédl na dostatečný výcvik důstojníků pro takovéto úkoly. Ministr zahraničí exilové 

vlády Jan Masaryk k tomu poznamenává: „Tedy bude to vlastně taková vojenská 

diktatura?“ Zde můžeme identifikovat Vávrovu dezinterpretaci Benešova výroku, 

kterou lze dohledat také v dílech sociologické historiografie. Kniha Karla Richtera 
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Cesta k Sokolovu, která v dané situaci cituje Edvarda Beneše, jenž hovoří o nutnosti 

armády jakožto jednotitele a konsolidátora v poválečném Československu.
149

 

Ingr dále v Sokolovu vyslovuje starost o Svobodovu snahu zapojit se na 

východní frontě do války. Charakterizuje ho jako nadšeného vlastence, který ovšem 

snadno podléhá komunistické propagandě a neuvědomuje si, že na východě to není naše 

válka. Ve skutečnosti byl Svoboda nesporným vlastencem a tvorbu jednotky bral jako 

své osobní dílo, avšak díky své ctižádostivost se nechtěl nechat odsunout na druhou 

kolej a v některých případech byl zřejmě nevědomky využíván komunisty. Čestmír 

Amort ve své knize Cesta ke svobodě píše, že exilová vláda v Londýně v čele 

s předsedou Šrámkem byla pod přímým vlivem britské vlády. Dále upozorňuje na to, že 

britská a americká vláda se dlouhou dobu neměly k tomu, aby československou 

exilovou vládu uznaly, avšak Sovětský svaz nabídl plné uznání této vlády sám od sebe. 

Důležitým faktem byla věta, že SSSR uznává Československo v předmnichovských 

hranicích a Sovětský svaz se tak stal první zemí, která uznala zahraniční 

československou vládu a Československou republiku v původních hranicích před zářím 

1938.
150

 

Sokolovo divákům představuje Ingrovu inspekční cestu do Buzuluku za 

československými vojáky, která se konala u příležitosti 25. výročí bitvy u Zborova. Ingr 

při setkání se Svobodou kritizuje jeho metody, protože dle jeho názoru jde moc na ruku 

komunistům. Kritizuje také přítomnost žen – zdravotnic u praporu, tedy přítomnost žen 

v jednotce po sovětském vzoru. Svoboda referuje o vůli vojáků k boji proti nacistům, 

s tím, že do boje by se chtěli pustit co nejdříve. Ingr Svobodovi odvětí domněnkou, že 

válka se nebude rozhodovat na východě. Svoboda mu však oponuje, protože si on i jeho 

vojáci myslí, že se rozhodovat bude na východní frontě a Československo osvobodí 

Sovětský svaz. Ingr také naléhá na Svobodu, aby brzdil rostoucí vliv komunistů 

v jednotce. Po tomto rozhovoru se Ingr nešikovně, pravděpodobně opilý skutálí ze 

schodů, což přítomní vojáci doprovodí posměšným úšklebkem. Ingr také odmítl uznat 

hodnosti dvou interbrigadistů, kterou dosáhli v bojích ve Španělsku, protože nechtěl 

posílit pozice velitelů – komunistů. Žádost zamítl se slovy, že mají být rádi, že je 

nenechal zavřít za nedovolené překročení hranic a službu v cizí armádě. Celá Ingrova 

návštěva je představena tak, aby byla vyzdvihnuta chuť vojáků přispět k případnému 

                                                 
149

 RICHTER, Karel: Cesta k Sokolovu, s. 34. 
150

 AMORT, Čestmír: Cesta ke svobodě, s. 18. 



47 

 

osvobození vlasti v poli, proti čemuž byla západní exilová vláda. Nezaujatý a historie 

neznalý divák musel mít na tuto vládu po zhlédnutí Sokolova jednoznačně negativní 

pohled, protože její členové (Beneš, Ingr) byly vykresleni v ne zrovna lichotivém světle. 

Zároveň byl také nenápadným způsobem vyzdvižen negativní postoj této vlády ke 

komunistům. Je nutné poznamenat, že podobnými jemnými šikovnými historickými 

manipulacemi a zkresleními je celý snímek protkán.  

Čestmír Amort předkládá také několik zmínek o nelibosti Heliodora Píky a 

exilového ministra obrany Sergeje Ingra k faktu, že komunisté získávají nad vojskem 

v SSSR čím dál větší moc a uvnitř armády mají čím dál více podporovatelů. Po Ingrově 

návštěvě zesílila agitační činnost komunistů v praporu, kteří se zaměřili na podněcování 

nálad k urychlenému nasazení jednotky na frontu. Požadavek okamžitého nasazení 

praporu do bojů však odporoval představám exilového vedení, které usilovalo o 

rozšíření jednotky na brigádu.
151

 Na druhou stranu nasazení československého praporu 

na stranu Sovětů by pro ně mělo do budoucna značný propagandistický význam, což si 

exilové velení československé armády rovněž uvědomovalo. „Úsilí důstojníků 

československé vojenské jednotky, kteří byli exponenty londýnské vlády, bylo marné. 

Vojáci věřili těm, kdo je vedli do boje, kdo jim byli příkladem osobní statečnosti. A to 

byli především komunisté.“
152

 Avšak našli se i tací, kteří nelibě nesli silnou propagaci 

komunistické ideologie v jednotce. Mnozí z vojáků nemohli hostitelské zemi 

zapomenout pobyt v lágrech, a proto z nich část měla vcelku negativní vztah k SSSR. 

V řadách jednotky se také v určitých vrstvách vojáků projevil antisemitismus zaměřený 

především proti těm židovským příslušníkům, kteří neovládali češtinu či slovenštinu a 

hovořili pouze německy nebo maďarsky.
153

 

Diváci jsou ve snímku seznámeni s tím, jak českoslovenští vojáci v SSSR 

pomáhají v létě 1942 při sklizni a žních v kolchozech, protože téměř všichni sovětští 

muži jsou na frontě a na práci zbyly jen ženy a starci. Češi jim ochotně radí a ukazují, 

jak co správně dělat. Karel Borský tyto scény potvrzuje a popisuje velice dobré vztahy, 

které měli českoslovenští vojáci s místními obyvateli v Buzuluku a širokém okolí.
154

 

Můžeme vidět, jak se Svoboda dokonce domluvil s kolchozníky, že jim poskytne vojáky 
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na opravu zemědělských strojů. Po přibližně půlročním drilu byl výcvik jednotky téměř 

u konce. První zbraně získal však československý prapor až ve druhé půlce října 1942.  

Vávra nám představuje, jak Svobodovi důstojníci přišli požádat svého velitele o 

vyslání na frontu. Říkají mu, že jednotlivé roty chtějí bojovat, nejlépe ke Stalingradu. 

Ludvík Svoboda vzápětí požádal dopisem samotného Stalina o vyslání jednotky na 

frontu. „Na konci srpna požádal pplk. Svoboda, prostřednictvím zplnomocněnce pro 

výstavbu Čs. jednotky gen. Žukova, dopisem předsedovi sovětského Státního výboru 

obrany J. V. Stalinovi žádost o odeslání praporu na frontu. Byl odeslán bez vědomí Čs. 

vojenské mise, za což dostal od gen. Ingra pokárání.“
155

 Jednalo se o jednoznačné 

obejití pravomocí ministra národní obrany a prezidenta republiky, kteří byli jedinými 

partnery, pro jednání s hlavou cizí mocnosti. Karel Richter žádost interpretuje jakožto 

vymanění z bezvýhradné závislosti jednotky na londýnské buržoazní vládě.
156

  Žádosti 

bylo kladně vyhověno a tak v únoru 1943 po několika měsíčním výcviku byla konečně 

jednotka pod velením Ludvíka Svobody vyslána na frontu do charkovské oblasti, kde 

byl soustředěn nápor německých tanků a pěchoty. Jednotka byla vyslána, ačkoliv 

nedosahovala plného početního stavu a řada dobrovolníků odjela na frontu prakticky 

bez výcviku, protože mnozí z vojáků u jednotky pobývali pouze několik týdnů. 

Socialistická historiografie obecně reflektovala tuto žádost o odeslání na frontu jako 

jedinou žádost, která byla podána. Jiří Klůc však připomíná žádost generál Ingra, jež 

byla přednesena již při jeho návštěvě u československé jednotky, což potvrzují na 

základě studia archivních materiálů i Jan Gebhart a Jan Kuklík.
157

 Tuto informaci 

můžeme dát do kontrastu se zobrazením celé situace ve filmu, kdy generál Ingr vypadá 

jako ten, kdo brání vyslání jednotky na frontu. 

V Sokolovu můžeme sledovat slavnostní předávání bojové zástavy praporu a 

přísahu vojáků. Poté dostává opět slovo vypravěč, který divákům osvětluje následný 

průběh bojových operací na východní frontě, zejména informuje o konci bitvy u 

Stalingradu. Vše je opět doplněno autentickými dokumentárními záběry. Následuje 

prostřih do Prahy, do rodiny Horákových, jež poslouchá moskevský rozhlas, který 

uveřejňuje zprávu o vyslání československého praporu na frontu. Z Buzuluku na frontu 
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se československý prapor vydal 30. ledna 1943, kdy vlakem vyjelo 974 osob.
158

 

V Sokolovu je zobrazen také útrpný desetidenní pěší přechod vojáků do Charkova 

z vlakové stanice Valujky, který probíhal v mrazech a sněhových vánicích. V této 

době došlo k přeskupení německých vojsk, která hodlala zastavit sovětský postup 

v okolí charkovské oblasti. Rudá armáda se svým rychlým postupem příliš vzdálila od 

svých zásobovacích základen. Navíc byla díky četným ztrátám na životech rovněž 

početně oslabena. Toho chtěli Němci využít.
159

 Do Charkova vojáci dorazili 1. března 

1943. V Sokolovu o tom informuje vypravěč. Dne 3. března dostali českoslovenští 

vojáci za úkol zaujmout postavení na břehu řeky Mža a bránit zde strategické přístupové 

cesty. Přičemž hlavním opěrným bodem byla vesnice Sokolovo. Obrana Sokolova byla 

svěřena nadporučíku Otakaru Jarošovi – přihlásil se k úkolu dobrovolně, což nám je ve 

snímku prezentováno tak, že se Jaroš přihlásil při probírání taktiky boje ve Svobodově 

vojenském štábu (v komunistickém pojetí dějin byl Jaroš glorifikovaná postava, je také 

často připomínáno, že jako první cizinec byl vyznamenán titulem Hrdina Sovětského 

svazu).  

Diváci mohou sledovat, jak se vojáci poctivě připravili na německý atak. 

Vykopali zákopy a vytvořili obranné pozice, s čímž jim ochotně pomohli obyvatelé 

Sokolova. Německá armáda chtěla úderem přes Sokolovo překročit řeku Mži a 

postupovat dále na Charkov. V Sokolovu je zmíněno, že československé jednotky 

budou čelit tankovým divizím SS, což je rozpor s tím co se čtenář může dočíst v pracích 

Jiřího Klůce i Gebharta a Kuklíka, kteří shodně tvrdí, že československý prapor čelil 

Wehrmachtu. Velitelem německých jednotek byl v bitvě o Sokolovo plukovník Martin 

Unrein, který se pokusil v bitvě zvednout morálku svého mužstva tím, že se v poli 

postavil do čela svých vojáků se samopalem v ruce proti těžké obranné palbě.
160

 

Původní německý plán na noční útok na Sokolovo musel být zrušen kvůli nevhodnému 

terénu. 8. března zaútočily na vesnici první německé tanky, přibližně v 11 hodin 

dopoledne německého času, tedy o dvě hodiny později času moskevského.
161

 Němci na 

Sokolovo zaútočili v několika vlnách v masivní přesile z několika stran. První vlnu 

německého útoku zastavila silná obranná palba, která donutila Němce stáhnout se zpět. 

„Zde je rozpor v čase útoku, který české prameny uvádějí v 13:30, a tvrzení, že se 
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jednalo o průzkum bojem, při kterém měly tři tanky zůstat na bojišti jako léčka a pomocí 

dýmovnic předstírat zničení a zaměřit se na čs. protitankové zbraně.“
162

 Jiří Klůc se 

teorii o průzkumu bojem pokouší vyvrátit doložením dobových svědectví. Autoři 

Sokolova se však touto teorií při tvorbě scénáře inspirovali a danou interpretaci do 

snímku zařadili a souhlasí s ní také Jan Gebhart s Janem Kuklíkem ve Velkých dějinách 

zemí Koruny české
163

. Podporuje ji také Karel Richter, který shodně tvrdí, že se jednalo 

o válečnou lest a tzv. průzkum bojem. Dle Richtera kouř z tanků obstaraly dýmovnice a 

v útrobách strojů zůstali střelci a řidiči a pomocí periskopů zkoumali obranu a 

zaměřovali cíle.
164

 Ve snímku vidíme, jak němečtí tankisté vyhazují ze zastavených 

tanků dýmovnice a tanky zaměřují cíle. Svoboda prozřetelně volá Jarošovi, že se 

jednalo pouze o průzkum bojem a proto, aby se soustředil na následný hlavní útok. 

Další útočná vlna přišla nejspíše mezi třetí a čtvrtou hodinou odpolední a byla 

vedená z několika stran. Ve Vávrově podání útok začíná v 15:30. Obránci poměrně 

rychle ztratili většinu protitankových zbraní. Následoval tvrdý boj dům od domu, 

přičemž okolo páté hodiny nařídil Otakar Jaroš svým vojákům utvořit kruhovou obranu 

okolo sokolovského kostela.
165

 Okolo deváté hodiny večerní již přeživší českoslovenští 

vojáci zahájili ústup ze Sokolova za řeku Mži. V tu dobu byl již po smrti velitel obrany 

Sokolova npor. Otakar Jaroš, o jehož smrti dle Jiřího Klůce koluje několik rozdílných 

svědectví. Tato svědectví se značně liší, dle jednoho skočil se svazkem granátů pod pásy 

obrněného vozu, další říká, že byl přejet tankem, ale nejpravděpodobněji ho zabila 

kulometná dávka z německého vozu.
166

 Ve Vávrově podání Jaroš umírá v okamžiku, 

kdy vybíhá před kostel zoufale organizovat obranu posledních pozic československých 

vojáků. Zasáhne ho palba z jedoucího německého tanku, přičemž se ještě z posledních 

sil se pokouší tank zasáhnout granátem. Jaroš se ovšem ve Vávrově podání pohybuje 

dosti naivně nekrytý po volném prostranství přímo před nepřátelskými jednotkami. 

Sovětští velitelé jsou v Sokolovu vůči Čechům velice přátelští a snaží se jim sehnat co 

největší podporu (zejména tankovou). Němci se po dobytí Sokolova kvůli tajícím ledům 

nemohli překročit řeku Mži a postup bojové skupiny plukovníka Unreina se zastavil. Ze 

stejného důvodu ovšem nemohl Svoboda poslat do Sokolova posily ve formě 10 

sovětských tanků, což je ve filmu zobrazeno tak, že první z tanků se v ledu propadl. 
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Zhruba okolo půlnoci z 8. na 9. března vydal plukovník Svoboda rozkaz ke stažení 

zbývajících vojáků ze Sokolova za řeku. 

I přes těžké ztráty jednotka uspěla a svůj úkol splnila, protože cílem 

československého praporu nebylo udržet Sokolovo, ale ubránit pozice na řece Mži. Jiří 

Klůc při svém výzkumu našel také velice zajímavé rozpory v pramenech, kdy jak 

německé tak československé prameny značně nadhodnocují nepřátelské počty, výzbroj i 

ztráty. „Rozpory v pramenech jsou i mezi početními stavy útočníků a obránců. 

Wehrmacht nadhodnotil počty sil čs. praporu u Sokolova na 1200 osob, což je takřka 

čtyřnásobek skutečného stavu. Počet padlých obránců si měl boj vyžádat asi 300, ve 

skutečnosti to bylo více jak třikrát méně. Československé prameny uváděly ztráty 

nepřítele na 300 padlých. I zde jsou čísla nadhodnocena, padlo pouze 8 mužů.“
167

  

Naopak ztráty na československé straně byly oproti Němcům katastrofální, kdy se ztráty 

dle různých pramenů pohybují mezi 80 – 110 osobami.
168

 Tyto vysoké ztráty byly 

způsobeny zejména nevýhodným postavením jednotek, nezkušeností v boji a 

přítomností tanků a obrněných transportérů na německé straně. Zajímavý je také rozpor 

v pramenech před rokem 1989 a po něm. Moderní badatelé uvádějí reálně nízké ztráty 

na životech německé armády, kdežto badatelé, kteří psali dle pravidel dogmatismu 

marxistické historiografie (viz Karel Richter v Cestě k Sokolovu), uvádějí německé 

ztráty značně nadhodnoceně a to v řádech 300 až 400 mužů.
169

  Otakar Vávra se ve 

svém zpracování držel této linie a tak ve snímku vidíme umírat německé vojáky po 

desítkách. Možné vysvětlení pro tento rozpor můžeme vidět v potřebě zdůraznění 

významu bitvy u Sokolova, kde hrdinně bojovali českoslovenští vojáci, dle oficiální 

historiografie samozřejmě s komunisty v čele. Podobně vysoká čísla ohledně padlých 

vojáků se objevují také v publikaci Jana Gebharta a Jana Kuklíka, z poznámkového 

aparátu lze ovšem vyčíst, že svá čísla čerpají z publikace Karla Richtera.
170

 

Od 9. března poté probíhal postupný převoz raněných Čechoslováků do 

Charkova. Po těžkých bojích dostal ve večerních hodinách 13. března československý 

prapor rozkaz k ústupu ze svých pozic na řece Mži. Sokolovo bylo v 80. letech 

předčasně staženo z distribuce, protože představitel kapitána Otakara Jaroše Martin 

Štěpánek v roce 1981 emigroval a začal pracovat pro rádio Svobodná Evropa. Sám 
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Otakar Vávra o obsazení role ve své autobiografii napsal: „Největší problém byl 

s obsazením role kapitána Jaroše. Byla to postava přesně pro Brzobohatého. Ten dostal 

ale právě distanc kvůli roli v Kachyňově Uchu, a navíc ještě řekl v hospodě něco proti 

vstupu vojsk a někdo ho okamžitě udal. Směl hrát jen nesympatické role, ale rozhodně 

ne hrdinu od Sokolova.“
171

 Celkově můžeme deklarovat, že socialistická historiografie 

na příkladu prací Čestmíra Amorta kladla na bitvu u Sokolova značný důraz. Tento 

historik bitvě u Sokolova velký politický význam, ačkoliv ten vojenský byl pouze 

dílčí.
172

 Podobně se normalizační režim snažil celou bitvu glorifikovat a vyzdvihnout 

její význam a zejména roli komunistů v ní. 

3.1 Sokolovo a jeho reflexe v dobovém tisku 

Snímek Sokolovo byl na stránkách dobového tisku prezentován jako příspěvek 

k oslavám 30. výročí osvobození Československa sovětskou armádou. Premiéru 

v kinech měl 1. 5. 1975. Většina recenzentů a filmových kritiků zmiňuje, že tvůrci 

Sokolova se při psaní scénáře opírali o autentické historické prameny a materiály a 

mimo jiné i o paměti Ludvíka Svobody a dalších přímých účastníků bojů. „Autoři ve 

filmu ukazují, jak byla za účinné podpory KSČ a všech skutečně demokratických složek 

národa vytvořena 1. československá samostatná jednotka v Sovětském svazu.“
173

 „Po 

hrané rekonstrukci roku 1938 ve Dnech zrady je film Sokolovo koncipován jako 

odpověď českého a slovenského lidu na mnichovskou zradu v domácím i zahraničním 

odboji.“
174

 Eva Nová považuje Sokolovo za komplexní v polodokumentárním pohledu 

historii zachycující dílo.
175

 Poselství snímku vidí Otakar Vávra následovně: „Chtěl jsem 

tímto filmem vydat svědectví o tom, co prožila moje generace. Proti kapitalistickému 

sobectví a krutosti fašistických okupantů se náš lid postavil s občanskou statečností a 

s plným vědomím a snahou změnit situaci. A tak diváci filmu mohou sledovat osudy své 

vlasti a jejich občanů a stanou se účastníky zrodu nového, socialistického člověka. A to 

je, myslím, nejdůležitější pro ty, kteří válku nezažili, kteří tuto dobu nemohli prožít, pro 

naši mladou generaci.“
176

 Dále Vávra doplňuje, že se pokusil divákům představit 

přesnou rekonstrukci bitvy v takové podobě, k níž společně se spolupracovníky došli 

dle dostupných pramenů a faktů. 
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Filmové kritiky a recenze si všímají moderní techniky, pomocí níž byl snímek 

natočen. Tato technika napomohla zejména autenticitě bojových záběrů. Proto šlo 

kvalitně zaznamenat zvuky detonací granátů, střelbu pušek a samopalů a rachot tanků. 

Postavy sovětských vojáků a velitelů byly obsazeny partnerským studiem Barrandova 

sovětským Mosfilmem, protože Sokolovo bylo natáčeno v ruské koprodukci.
177

 Během 

natáčení se také vyskytly problémy s počasím, protože filmový štáb trpěl akutním 

nedostatkem sněhu. Proto se ho snažil „vyrobit“ pomocí soli a různých látek, které by 

v záběru byly sněhu podobné. Bojové scény z bitvy u Sokolova byly natáčeny přímo na 

historických místech dnešní Ukrajiny. Na autentických místech filmový štáb zbudoval 

dobovou obdobu vesnice Sokolovo. V bojových scénách bylo obsazeno asi tisíc 

československých a tisíc sovětských vojáků.
178

 Kromě československých a sovětských 

herců se na snímku podíleli také herci z NDR.  

Představitel pplk. Ludvíka Svobody Ladislav Chudík v rozhovoru pro Lidovou 

demokracii říká, že film považuje za historickou rekonstrukci událostí z let 1942 a 1943, 

které vyvrcholily bitvou u Sokolova.
179

 Dodává, že snímek nemá ústředního hlavního 

hrdinu, tím jsou pro něho lidé, kteří v krutém lidském údělu projevili svou statečnost. 

Chudík také zmiňuje technické problémy s nedostatkem sněhu během natáčení, za nímž 

se muselo často cestovat, a proto vyslovuje obdiv filmařům z Prahy i Moskvy za to, že 

dokázali ve ztížených podmínkách odvést kvalitní práci.
180

 Filmoví kritici a recenzenti 

také hojně kritizují pojetí postavy kapitána Otakara Jaroše v podání Martina Štěpánka, 

které nepovažují za zdařilé. Zároveň však v prakticky každém článku o Sokolovu je 

zmíněno hrdinství kapitána Jaroše. Eva Nová v magazínu Kino hovoří o tom, že se 

jednotka skládala z lidí, kteří utekli před okupací z vlasti do SSSR.
181

 O tom, že většina 

těchto lidí prošla sovětskými internačními tábory, kde byly velice těžké a složité životní 

podmínky se již nezmiňuje. 

Richard Fiala při představování filmu čtenářům zase popisuje historickou situaci 

tak, že zatímco vojáci v Buzuluku byli dychtiví utkat se s nepřítelem na frontě, 

londýnské vládě se vznik této jednotky a její bojové nasazení nehodilo do politických 
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plánů.
182

 „Třebaže londýnské vládě není právě po chuti zápal a iniciativa 

československých vojáků v Sovětském svazu, pplk. Svoboda prosadí na přání svých 

vojáků, aby jeho jednotka byla zařazena do bojových akcí. (…) Nakonec se velitel 

jednotky, soudruh Svoboda, obrátil se žádostí přímo na Stalina a ten jí vyhověl.“
183

 Eva 

Nová popisuje, že i přes zákulisní machinace buržoazní vlády se vojákům podařilo 

prosadit si odjezd na frontu, protože maršál Stalin kladně vyhověl jejich žádosti.
184

 Sám 

představitel generála Ingra Vladimír Ráž hodnotí pro časopis Záběr svou roli 

v Sokolovu jako zápornou postavu.
185

 Jan Kliment vidí situaci podobně: „Nenásilně, 

logicky a naprosto věrohodně je tu vystižena úloha, kterou při zrodu jednotky hrála 

KSČ a osobně soudruh Klement Gottwald. (…) Obdobně jsou zobrazeny také na druhé 

protivné straně intriky Benešovy a jeho emisara, generála Sergeje Ingra.“
186

 

Richard Fiala kvituje zpracování snímku, který dle něj není jen hrdinskou 

epopejí, ale dokumentem o hrdinství, které se v té době jevilo jako prostý a samozřejmý 

čin. Jiří Hrbas v periodiku Film a doba považuje tu část snímku, ve které probíhá bitva u 

Sokolova za ve své podstatě úplně samostatný film, diametrálně se odlišující od zbytku 

díla.
187

 Tato část má dle Hrbase spíše charakter klasického hraného válečného filmu než 

uměleckého dokumentu, jak bylo prezentováno autory. Dále chválí mimořádné herecké 

výkony nejen československých, ale i sovětských herců. Ovšem postava kapitána Jaroše 

v podání Martina Štěpánka se mu zdá méně výrazně zahraná.
188

 Robert Kolář v časopisu 

Záběr vyzdvihuje význam bitvy u Sokolova na průběh 2. světové války.
189

 

Filmový kritik a recenzent Jan Kliment v Rudém právu považuje Sokolovo víc 

než za válečné drama, spíše za politický rekonstruovaný dokument a současně pomník 

bojovníkům, kteří nasazovali životy v bojích proti nacistům.
190

 Navíc dle jeho názoru se 

autorům oproti Dnům zrady podařilo v Sokolovu více zapojit do pečlivě vylíčené 

historie také obyčejného člověka. Kliment dále staví do kontrastu povedené bojové 

scény proti dle jeho názoru nepovedeným scénám například z masakru v Lidicích, které 

mu připadají nedůvěryhodné a závěrečnou scénu, kdy němečtí vojáci hodují a opíjejí se 
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ve vyvražděných Lidicích, mu již přijde za hranicí umělecké únosnosti. Dále autor 

kvituje dobře vyobrazené soudružství československých a sovětských vojáků a velitelů. 

Spatřuje možnost, vizuální prezentace tohoto soudružství zejména mladým lidem, které 

by touto formou mohlo více oslovit, než jeho studium z učebnic ve škole. Za chybu 

filmu považuje špatně vyobrazené hrdinství Otakara Jaroše, které pramení již z volby 

herce, kdy ovšem ale také není jasné, jaké hrdinství Jaroš vlastně prokázal. Klimentovi 

dále chybí více zobrazení nenávisti k nepříteli, protože snímek na něj působil poněkud 

chladně.
191
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4 Osvobození Prahy 

Závěrečný snímek trilogie Osvobození Prahy se odehrává v posledních dnech 2. 

světové války. Autory scénáře jsou opět Otakar Vávra a Miroslav Fábera. Pro Vávru 

nešlo o první zpracování dané tématiky, neboť posledními válečnými dny v Praze se již 

režisér zabýval ve snímku Němá barikáda natočeném na motivy povídky Jana Drdy. 

Stejně jako u předchozích dvou dílů trilogie autoři snímek prezentují jako umělecký 

dokument (opět se věrohodnost snaží doložit hned z počátku titulkem, který tvrdí, že 

výroky zobrazených historických postav jsou autentické), přesto můžeme směle tvrdit, 

že se Osvobozením Prahy Vávra podílí na tvorbě tzv. komunistického mýtu o konci 2. 

světové války. Miloš Ducháček dává do kontrastu obrazy rozjásaných rudoarmějců 

přijíždějících v tancích T 34 do Prahy, které ostře kontrastovaly s dosud čerstvými 

stopami tanků T 54 Varšavské smlouvy z roku 1968.
192

 I proto bylo Osvobození Prahy 

vnímáno jako pomník Praze z května 1945, který byl určen především pro připomenutí 

této doby mladým divákům. Záměrem tvůrců bylo přesvědčit diváka, aby na filmu 

vnímal především jeho dokumentární funkci. Je také třeba si uvědomit, že Osvobození 

Prahy se stalo jedním z hlavních zdrojů, jež utvářely povědomí běžného člověka o 

Pražském povstání, a nabízelo zejména mladším lidem vizuální představu osvobození 

Rudou armádou. Důležitou roli pro režimní propagandu snímek sehrával také díky 

tomu, že jeho promítání byla často povinnou součástí školní výuky.  

Režisér Vávra na stránkách dobového tisku v mnoha rozhovorech konstatoval, 

že Osvobození Prahy bylo vyústěním jeho snahy ukázat divákům, jak to vlastně tehdy 

bylo. Autoři ovšem například záměrně vynechali jakékoliv zmínky o účasti Ruské 

osvobozenecké armády (Vlasovců) v bojích o Prahu. Vlasovci byli z ideologického 

hlediska samozřejmě tabu. Snímek měl premiéru příznačně u příležitosti oslav 

osvobození 5. května 1977. Hlavními tématy snímku jsou Pražské povstání a 

osvobozování Prahy sovětskými vojsky. Divákům je prezentováno horečné úsilí 

sovětských vojáků pomoci Pražanům při jejich boji s nacisty. Vedoucí odbojovou silou 

v Osvobození Prahy je především KSČ a komunisté. Demokratické síly v odboji jsou 

líčeny především v negativním světle. Komunistická historiografie na příkladu knih 

Čestmíra Amorta zdůrazňovala roli komunistů při osvobozování Československa a 

hrdinnost partizánského hnutí koordinovaného zejména sovětskými důstojníky. Situaci 
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na jaře 1945 popisuje režimní historik Václav Král následovně: „Na jaře roku 1945 se 

mohutně rozvinulo partyzánské hnutí v českých zemích. IV. ilegální vedení KSČ 

připravovalo celonárodní povstání, které mělo dovršit porážku nacistických 

okupantů.“
193

 Václav Král všeobecně ve svých pracích týkajících se Pražského povstání 

zmiňuje intriky Američanů a západního exilu vedeného Benešem, protože dle jeho 

názoru chtěli nastolit vládu buržoazie a spojit se se zbytky německých armád proti 

Sovětskému svazu. 

Osvobození Prahy se zaměřuje zejména na první květnové dny roku 1945. 

Mapuje nejen dění v Praze, ale i ve vojenském štábu sovětských vojsk či ve štábu 

skupiny armád Střed maršála Schörnera. Na počátku filmu je krátký komentář, který má 

divákovi přiblížit dobovou situaci a uvést ho do kontextu událostí. Vypravěč seznamuje 

diváky s tím, že lidové hnutí odporu, dle jeho slov vedené komunisty, započalo v létě 

1944 národní povstání na Slovensku vedené proti utlačovatelské vládě a jednotkám 

wehrmachtu. Jeho komentář je doplněn dobovými záběry na postupující vojska Rudé 

armády a československých vojenských jednotek, které se podílely na osvobozování 

Československa. V prostřizích se objevují komunističtí politici jako např. Klement 

Gottwald. Vypravěč klíčovou roli pro vznik povstání přisuzuje komunistům. Je také 

zmíněna Rudá armáda, která je na cestě pomoci povstalcům. Divákům je připomenuto, 

že komunisté v národních výborech i v závodních radách továren byli po válce hybnou 

silou nového lidově demokratického Československa. Film pokračuje záběry na 

slunečnou a rozkvetlou Prahu. 

Opět se ke slovu dostává vypravěč, který divákům osvětluje, že 20. dubna 1945 

započal útok sovětských vojsk na Berlín a po třech dnech se obrana tohoto města 

zhroutila. Vše je opět podpořeno autentickými dokumentárními záběry z bojů. Následně 

nám je nabídnuta scéna odehrávající se v říšském kancléřství, kde vidíme zničeného 

Hitlera, který vykřikuje, že mu všichni lhali, armáda ho podvedla a prý ho zradili také 

jeho nejbližší spolupracovníci jako Himmler nebo Göring. Vzteky bez sebe křičí: 

„Všechny postřílet“. Odmítá nabídku přemístit se z Berlína do Čech, kde se v té době 

nacházela ještě početně silná skupina armád Střed maršála Schörnera, jenž vůdce o tento 

krok žádal. Navrhoval z Prahy zbudovat Hitlerovu pevnost poslední obrany. Hitler o 
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Schörnerovi ve Vávrově podání tvrdí, že je to jediný muž, který se osvědčil ve všech 

bojích.  

Děj se dále přenáší do Prahy 25. dubna, kdy můžeme vidět setkání německých 

velitelů, kterým Schörner říká, že je třeba co nejlépe zabezpečit Prahu, aby ji Němci 

dokázali udržet tak dlouho, dokud nevypukne válka mezi západními spojenci a SSSR. 

Podobné teze o tom, že se Němci snažili ubránit území protektorátu tak dlouho, dokud 

by nepropukl konflikt mezi západem a východem rozvíjejí ve svých pracích také Václav 

Král a Čestmír Amort. Jan Kuklík a Jan Gebhart citují ze Schörnerova rozkazu, v němž 

uváděl: „Za dnešní situace je vhodný každý prostředek, aby se zabránilo vzplanutí 

povstaleckého hnutí. (…) Účastníky je třeba decimovat.“
194

 Praha byla pro Němce 

důležitou komunikační křižovatkou v případě nutného ústupu na západ, proto pro ně 

bylo klíčové udržet ji pod kontrolou. Schörner prosazoval postupné stahování fronty na 

západ směrem k americkým liniím. Takovýto ústupový manévr by trval zhruba týden a 

minimálně do té doby bylo nutné zajistit této armádě klidné týlové zázemí.
195

 Důstojníci 

si ve snímku na této poradě také stěžují, že se čeští dělníci odmítají podílet na válečné 

výrobě. Dále můžeme vidět, jak státní ministr pro Čechy a Moravu Karl Hermann Frank 

spolu se svým vojenským štábem dává dohromady plán, jak udělat z Prahy nedobytnou 

pevnost, kterou by mohli bránit. V rámci plánu na obranu Prahy jsou dané směrnice, 

které říkají, že do Prahy bude přesunuto těžké dělostřelectvo, každé obranné postavení 

musí být bráněno do posledního muže a pražské mosty za žádnou cenu nesmí padnout. 

Snímek dále prolínaly dokumentární záběry z válečného Berlína. Pád 

nacistického Německa se nezadržitelně blížil a Hitler vědom si své porážky, spáchal 

sebevraždu, což se divák dozví slovy vypravěče. Tyto události silně zapůsobily na český 

domácí i zahraniční odboj. Bylo usouzeno, že mají-li tyto složky přispět k porážce 

nacismu, osvobození země a obnově Československa, bude třeba společným úsilím 

uskutečnit závěrečné povstání. Problém byl s koordinací případného povstání 

s případnou akcí přibližujících se spojeneckých vojsk, protože vysílačky paravýsadků 

organizovaných ministerstvem národní obrany v Londýně ani vysílačky partyzánů 
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neměly přímé spojení na řídící povstalecké centrum v protektorátu Českou národní radu. 

Toto spojení bylo navázáno až na konci dubna 1945.
196

 

Česká národní rada byla konstituována jako vrcholný orgán československého 

domácího odboje, ačkoliv sdružovala především levicové složky domácí rezistence. 

Václav Král přisuzoval ustavení České národní rady jakožto vrcholného orgánu 

národního odboje iniciativě komunistů a legitimizoval vedoucí postavení v rámci 

odbojových skupin České národní rady zastoupením komunistů a tím pádem jejím 

spojením s pražským dělnictvem.
197

 Zároveň považuje Král za nedostatek České 

národní rady, že v ní nebyly zástupci partyzánského hnutí, kdežto místo nich v ní byli 

zástupci paradesantních skupin vyslaných z Londýna. „Komunistická strana 

představovala nejvýznamnější složku odboje, protože byla mluvčím statisícových mas 

dělníků, připravených k ozbrojenému vystoupení proti okupantům. (…) Její program 

ozbrojeného boje proti okupantům odpovídal smýšlení a zájmu pracujícího lidu 

země.“
198

  

Vypravěč říká, že povstání českého lidu uspíšil nezadržitelný postup sovětské 

armády. K tomuto povstání směřoval slovy vypravěče národně osvobozenecký boj 

vedený komunisty. Květnové povstání na území Protektorátu Čechy a Morava započalo 

dne 1. května 1945 v Přerově, když se po městě rozšířila předčasná zpráva o kapitulaci 

Německa.
199

 S rozšířením zprávy o Hitlerově smrti se další ohniska povstání objevila 

v Nymburce a Poděbradech. V následujících dnech vypukala nová ohniska odporu 

nezávisle na sobě také ve východních Čechách a Rakovnicku a poté se do povstání 

zapojily i další města a oblasti v Čechách i na Moravě. Čestmír Amort zdůrazňuje, že 

významnou úlohu při povstání v jednotlivých městech sehrály partyzánské oddíly.
200

 

Václav Král poznamenává, že německé jednotky kladly všeobecně silný odpor ve 

východních Čechách, kdežto na území před americkou armádou se chovali spíše 

pasivně.
201

 

Ve Vávrově díle můžeme vidět admirála Dönitze, kterak v rozhlasovém projevu 

hovoří k obyvatelstvu. Prohlašuje, že přijímá úřad říšského kancléře a jeho hlavním 
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úkolem je uchránit německý národ před útokem bolševiků. Dönitz posléze vybavuje K. 

H. Franka pravomocí k jednání a předání správy nové československé vládě. Za hlavní 

cíl klade Dönitz Frankovi zabránění povstání v Praze. Ještě před předáním moci chce 

ale Frank nechat povraždit nejnebezpečnější komunisty, aby se mu po válce nemohli 

pomstít. Vypravěčův hlas poté zdůrazňuje, že Frank nechal povraždit 52 komunistů 

zajatých v Terezíně, „protože byli mladí, vzdělaní a čestní, mohli se stát veliteli národa 

a vzorem pro mladé lidi.“ Tímto masakrem dle vypravěče vrcholí boj gestapa proti 

Komunistické straně. Tuto scénu ve Vávrově filmu je možné z dostupných pramenů 

potvrdit. Jednalo se však o popravu vybraných vězňů, u kterých nebylo žádoucí, aby se 

dožili konce války. Vávrova informace, že se jednalo pouze o komunisty, je mylná, 

protože se jednalo osoby patřící do všech různých složek odboje, popřípadě o lidi, kteří 

by věděli určité kompromitující informace a z toho důvodu museli být zlikvidováni.
202

 

Poprava těchto lidí je známá také tím, že jména budoucích obětí byla strážnými 

v Terezíně vyvolávána, ti se nadšeně hlásili, protože si mysleli, že s blížícím se koncem 

války půjdou domů, ale přitom ve skutečnosti je čekala cesta na popravu.  

 Pražští obyvatelé v Osvobození Prahy tajně poslouchají moskevský rozhlas, kde 

hlasatel hovoří o tom, že se Praha za žádnou cenu nesmí stát poslední baštou obrany 

Němců. Pražané se dle rozhlasu mají připravit na ozbrojené povstání. Dále hlasatel v 

rádiu říká, že komunisté musí jít bezpodmínečně příkladem. Na velitelství 1. 

ukrajinského frontu maršál Koněv učitelsky ukazovátkem vysvětluje svým generálům 

plán dalšího válečného postupu a ti si vše velice horlivě zapisují. Panuje zde klidná a 

sebejistá atmosféra. Koněv klade jako hlavní cíl uchránit Prahu před zkázou a její 

obyvatelstvo před vyvražděním. Dále říká, že není možné dopustit, aby se Schörnerově 

armádě dovolilo ustoupit do amerického zajetí. Čestmír Amort situaci líčí tak, že maršál 

Koněv vzhledem k vzrůstající revoluční náladě pražského lidu rozkázal urychlit 

pražskou operaci a zahájit útok o dva dny dříve. „Není nadsázkou, když zdůrazníme, že 

kdyby sovětská vojska nebyla zrychlila tempo útoku a opozdila se třeba jen o dva tři 

dny, byla by vstoupila nikoliv do jásající Prahy, ale do rozbořeného a vyvražděného 

města. Jestliže se dnes může náš lid obdivovat krásám Prahy, může-li ji s hrdostí a 

pýchou ukazovat hostům z celého světa, pak dík za to náleží hrdinům Sovětské armády, 

kteří nám ji zachránili v poslední chvíli.“
203

 S tím koresponduje horlivost sovětských 

                                                 
202

 KLAPAL, Čeněk: Tajemný pan doktor – dokončení. Terezínské listy, 1976, č. 6, s. 12. 
203

 AMORT, Čestmír: Cesta ke svobodě, s. 133. 



61 

 

tankistů dostat se i přes značnou únavu co nejdříve do Prahy zobrazená ve Vávrově 

snímku. Na Prahu postupují dnem i nocí bez odpočinku se slovy, že si odpočinou až 

v Praze. 

Diváci v Osvobození Prahy můžou vidět, jak se od 4. května ráno se lidé začali 

shromažďovat v ulicích, strhávat německé nápisy a odzbrojovat německé vojáky. 

Takovéto dění je autentické a Jan Gebhart a Jan Kuklík jej ve své knize potvrzují a 

doplňují, že lidé ničili obrazy a bysty Hitlera a Háchy a i jiné symboly okupační 

moci.
204

 Mezi obyvateli navíc kolovaly zvěsti, ve kterých kolovalo, že se spojenecká 

vojska blíží ku Praze. Tyto zvěsti sice z části vycházely z reálného základu, ale zároveň 

také značně jitřily atmosféru. V Osvobození Prahy můžeme vidět K. H. Franka, který 

navrhuje předsedovi protektorátní vlády Bienertovi, aby převzal za nemocného Emila 

Háchu úřad státního prezidenta a po kapitulaci Německa vyhlásil Česko-moravskou 

republiku v hranicích daných Mnichovskou dohodou. Bienert servilně děkuje Frankovi 

za důvěru a říká, že si připraví projev do rozhlasu. 

5. května začalo samotné povstání v plné síle. Během povstání ve Vávrově 

podání vlají všude československé a rudé sovětské vlajky. Zde lze najít jedno ze 

zkreslení, protože dle Gebharta s Kuklíkem vlály po městě a v ulicích československé 

trikolóry a na budově Národního divadla zavlály spojenecké vlajky.
205

 V té době se lidé 

srocení v okolí Národní třídy jali zpívat státní hymnu a začali provolávat slávu 

prezidentu Benešovi. V úřadech přebírali čeští zaměstnanci agendu do svých rukou a 

zajišťovali Němce a případné kolaboranty.
206

 Čestmír Amort vznik povstání komentuje 

následovně: „Podíl na spontánním vystoupení pražského lidu měla významná složka 

našeho národního odboje – Revoluční odborové hnutí, jehož počátky sahají do údobí 

hluboké okupace. Již na jaře 1944 mělo své závodní organizace pod vedením komunistů 

v mnoha větších závodech.“
207

 Dále Amort dodává, že toto ilegální Revoluční odborové 

hnutí sabotovalo v továrnách válečnou výrobu. 

Ke slovu se opět dostává vypravěč a říká, že povstání vedl zejména národně 

osvobozenecký boj vedený komunisty. „Do čela boje se postavili komunisté, kteří měli 
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rozhodující vliv v závodech i v ozbrojených oddílech povstalců.“
208

 Na staroměstské 

radnici se ujímá vedení ústředního národního výboru revoluční primátor Vacek a 

vyzývá městským rozhlasem Pražany ke stávce. Dále říká, že stojí neochvějně za 

košickou vládou a za jejím programem národní a lidově demokratické revoluce. 

Komunista Vacek je ve Vávrově podání vylíčen fakticky jako jedna z hlavních postav 

povstání, což popsat také jako jedno ze zkreslení. Například při pohledu na obraz, na 

kterém jsou vyobrazeny barikády z revoluce v 19. století, dostane nápad stavět barikády 

proti německým vojskům postupujícím na Prahu a přikáže rozhlasem stavět barikády.  

Na setkání velitele amerických vojsk generála Omara Bradleyho a maršála 

Koněva můžeme vidět, jak říká sovětský velitel tomu americkému, že je třeba, aby 

americká vojska dodržela původní dohodu a zastavila se na původně stanovené linii, 

protože Sověti již mají rozjetou operaci (zjevná nepravda, protože je více než 

pravděpodobné, že by se Američané dostali k Praze nejspíše dříve). Dále se Koněv 

obával možného promíchání vojsk. Pro sovětskou politiku však bylo důležité, aby 

hlavní město obsadili oni, protože věřili v princip, že kdo dobije hlavní město země, je 

obyvatelstvem považován za osvoboditele. Václav Král ve své knize píše, že bylo velice 

klíčové, aby americká armáda zůstala pouze v západních Čechách, protože kdyby 

postoupila až ku Praze, předala by moc do rukou buržoazních živlů, zkorumpovaných 

kolaborací s Němci. Avšak přítomnost sovětské armády na československém území 

mocenskou intervenci Západu ve prospěch buržoazie dle Krále vylučovala.
209

 Zároveň 

Král nabízí podobný výklad ohledně schůzky Bradleyho a Koněva, jaký použil Vávra ve 

svém filmu.  

Prvním z významnějších objektů, který byl obsazen povstalci, se stala 

Staroměstská radnice, v jejíž budově byl umístěn městský rozhlas. V Osvobození Prahy 

na pražskou staroměstskou radnici dorazí protektorátní předseda vlády Richard Bienert, 

který chce promluvit k lidu v rozhlasu, což je mu revolucionáři znemožněno. Když se 

jich ptá: „Jakým právem?“ Odpovídají mu: „Právem revoluce!“ Bienert je zatčen, ale 

snaží se revolucionáře uplatit. Ti na to reagují, že nekšeftují s cigaretami, penězi ani 

s národem. Gebhart s Kuklíkem situaci popisují rozdílně. Dle jejich výkladu Bienert 

chtěl učinit v rozhlase prohlášení, ve kterém by sdělil, že protektorát říše na území Čech 

a Moravy zaniká. Bienert se nedostal díky vypuknutí boje o rozhlas do jeho budovy a 
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byl zadržen a odveden do Staroměstské radnice, kde byl představiteli České národní 

rady oficiálně zajištěn a internován.
210

 Dále je možné na filmovém plátně vidět, jak 

generál Kutlvašr řeší další plány dalšího postupu vojenského velitelství Bartoš a posléze 

praví, že je třeba Prahu osvobodit buď vlastními silami, nebo společnými s americkou 

armádou, což je dle jeho slov také názor prezidenta Beneše. Z toho hlediska měly být 

vedeny všechny akce. 

Osvobození Prahy divákovi také nabídlo tvrdé boje o pražský rozhlas a ukázalo 

obětavost, se kterou se tamější pracovníci snažili pokračovat ve vysílání. Mohli pak tedy 

po dobu povstání vysílat zprávy a prosby o pomoc. Hlasatel v podání Vladimíra Brabce 

oslovuje dělníky, říká, že se nebojuje pouze za svobodnou republiku, ale také za 

svobodu sociální: „Nová republika bude republikou pracujících lidí, ti v ní budou 

vládnout.“ „Zatímco u rozhlasu a v ulicích bojovali povstalci s Němci, starali se 

zástupci buržoazních stran o to, jak si zajistit po osvobození moc.
211

 Gebhart a Kuklík 

připisují dobytí rozhlasu povstalci klíčovou funkci, protože rozhlas mohl plnit do jisté 

míry funkci centrálního koordinátora povstání nejen v Praze, ale i po celé zemi a díky 

němu mohlo dostat povstání celonárodní charakter.
212

 Po obsazení rozhlasu byla 

využívána mobilizující schopnost rozhlasové výzvy, která dokázala sjednocovat 

k rozhodujícím bojovým akcím. „Výzvy pražského rozhlasu o pomoc vyvolaly v ČNR 

vzrušení a staly se apelem, aby začala jednat jako řídící povstalecký orgán.“
213

 ČNR 

poté zformulovala prohlášení, v němž se označila za zmocněnce československé vlády 

v Košicích a dnem 5. května se ujala vládní a výkonné moci na území Čech, Moravy a 

Slezska. Dále prohlásila Protektorát Čechy a Morava za již neexistující a tím pádem 

skončila veškerá správní moc vykonávána protektorátními úřady a vládou a německými 

úřady. Vedením Prahy a vytvořením zdejšího národního výboru byl pověřen Václav 

Vacek. ČNR také připravila ultimátum německým ozbrojeným silám, tedy příslušníkům 

wehrmachtu a SS, aby zastavili odpor proti povstalcům a okamžitě se vzdali českým 

ozbrojeným silám.
214

 

Dále můžeme v Osvobození Prahy vidět dělníky v elektrárně, kteří právě 

odzbrojili německou jednotku a sebrali vojákům zbraně. Dělnický předák telefonicky 
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žádá velitelství Bartoš o instrukce. To dělníkům radí zdrženlivost, klid a žádný otevřený 

střet, protože je prý akce předčasná. Dělníci jsou zklamaní a nechápou, proč se mají 

držet zpátky. Druhá část. Osvobození Prahy začíná v noci na 6. května, kdy vychází 

Rudé právo s výzvou boje proti okupantům - lidé jsou z toho nadšení a radují se z toho. 

Rozhlas vysílal nepřetržitě volání o pomoc určené spojeneckým jednotkám západních i 

východních spojenců. 

Otakar Vávra divákům prezentuje, jak si byl Maršál Koněv vědom nebezpečí 

přítomnosti německé armády na území Čech pro tamější obyvatelstvo a tak v okamžiku, 

když dostává informace o Pražském povstání, vydává rozkaz k neprodlenému zahájení 

osvobozovací operace Prahy. To vše přes únavu a totální vyčerpání svých vojáků. 

Sovětští tankisté tak spěchají, že nemají čas si odpočinout, ba ani se na chviličku vyspat. 

Komunistická historiografie hojně zmiňuje to, že sovětské velení nedbalo na únavu 

svých vojáků a snažilo se, aby sovětská vojska dorazila na pomoc Praze co nejdříve. 

Němci k útoku na Prahu vyčlenili značné vojenské síly. Do okolí Prahy se stahovaly 

také jednotky ze středních a východních Čech, které se měly připojit k Schörnerově 

armádě a jednotkám wehrmachtu a SS v Praze. Tato poměrně mohutná síla se měla 

soustředit na okrajových přístupech ku Praze a časně z rána zahájit útok na město 

z několika směrů.
215

  Tento připravovaný útok ukončil sérii místních jednání s povstalci 

a měl přinést zlom v neprospěch povstalců. Ve snímku můžeme vidět setkání velitele 

jednotek SS generála Pücklera s generálem Kutlvašrem dne 6. května brzy ráno, kdy 

Pückler sdělil svému protějšku podmínky, za kterých je Frank ochoten jednat o 

sestavení nové české vlády. Povstalci měli ukončit boje, propustit všechny zajatce se 

zbraněmi, své zbraně měli odevzdat a museli opustit všechny obsazené budovy. 

Viditelně slabý a nejistý Kutlvašr žádal o čas, aby mohl vyjednávat s Českou národní 

radou. I zde je jasný pokus, Kutlvašra vykreslit v jasně negativním světle, protože 

snímek značí jeho ochotu vyjednávat o takto jednoznačně nehorázných podmínkách. 

Dne 6. května ráno se z rozhlasu ozvala výzva, aby obyvatelstvo stavělo na 

okrajích Prahy na příjezdových cestách barikády, které měly znesnadnit přístup do 

města německým jednotkám. Ve Vávrově podání můžeme vidět, jak lidé usilovně 

barikády budují. Během několika hodin tak pražské ulice přehradilo téměř 1600 barikád 
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a zátarasů.
216

 Jednalo se o velice účinnou metodu odporu, protože barikády 

znemožňovaly nepřátelským obrněným vozidlům a tankům pohyblivost po městě. 

Němcům se nepodařilo zkoncentrovat síly do okolí Prahy tak, jak měli naplánováno a 

proto povstalci zadržovali útok téměř celý den. Avšak s dostupnými zbraněmi povstalci 

nemohli německý útok dlouho zadržovat, proto docházelo k dalším vyjednáváním ČNR 

s německou stranou. Od 7. května německé tanky zvolily taktiku „lidských štítů“, kdy u 

barikád pochodovali před tanky českoslovenští zajatci. Z toho důvodu nemohli povstalci 

bránit své barikády a tankům se je na několika místech podařilo překročit. Tato taktika 

lidských štítů je zobrazena také v Osvobození Prahy. Těžké boje však probíhaly také 

v centru města. Václav Král popisuje stavbu barikád jako lidový živelný způsob boje, 

pro který neměli pochopení vojenští důstojníci, kteří byli pro zdržovací taktiku a pro 

smírné řešení s okupanty.
217

 

Do bojů o Prahu také zasáhli jednotky Ruské osvobozenecké armády pod 

velením generála Buňačenka, které původně bojovaly ve válce po boku německé 

armády. Ruská osvobozenecká armáda podpořila povstání 6. května. Na rozdíl od 

povstalců tato armáda disponovala potřebnými těžkými zbraněmi včetně obrněných 

vozidel a dělostřelectva. Oproti německým jednotkám byla tato armáda v plných 

bojových stavech, což prakticky vylučovalo její odzbrojení. Jednalo se o značnou 

vojenskou pomoc povstání a v pražských ulicích padlo přes 300 tzv. Vlasovců.
218

 

Otakar Vávra přítomnost Vlasovců při osvobozování Prahy naprosto pominul, protože 

připomínání pomoci Pražanům od ruských vojáků, kteří původně bojovali na straně 

Němců, se rozhodně do komunistického konceptu dějin nehodilo. Většinou se navíc 

jednalo o odpůrce režimu v SSSR a Vlasovci veřejně deklarovali, že bojují proti 

bolševismu a za svobodu Ruska. Přišli na pomoc povstání v nejtěžších chvílích, přesto 

byli za minulého režimu přehlíženi a tabuizováni. Václav Král o Vlasovcích hovoří jako 

o kontrarevolučních zrádcích. Dle Krále byla účast Vlasovců na povstání posilou 

měšťáckých živlů usilujících o kompromis s okupanty a kritizuje, že povstání přijalo 

pomoc od takovýchto zrádcovských elementů.
219

 Dále se Král snaží bagatelizovat 
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vojenskou sílu Vlasovců. „Němci samozřejmě znali přesně sílu Vlasovců a věděli dobře, 

že nemohou na situaci v Praze nic změnit.“
220

 

Diváci mohou v Osvobození Prahy vidět, jak při bojích v ulicích Prahy Němci 

vraždí bezbranné civilisty, které poté okrádají o cennosti. Gebhart s Kuklíkem tento 

Vávrův obraz potvrzují tvrzením, že nejkrutější bezohledné chování používaly jednotky 

SS, které 6. května například v Úsobské ulici v Krči povraždily 37 osob včetně dětí a 

těhotných žen.
221

 Poté můžeme opět slyšet vypravěče, který hovoří o československých 

a sovětských partyzánech, kteří byli vysláni ze SSSR (o vojácích vyslaných ve 

výsadcích z Velké Británie nepadne ani zmínka) a skrývali se v Brdských lesích 

(objevuje se i Karel Horák v podání Jiřího Krampola), se probojovali do centra Prahy. 

V Praze se stále bojovalo, protože ačkoliv již probíhaly rozhovory o kapitulaci. 

Schörnerova armáda se nemínila vzdát a snažila se probojovat do amerického zajetí. 

Schörner dostal již 6. května rozkaz zachránit své vojáky před sovětským zajetím a 

zahájit ústup na západ. Schörner je ve Vávrově podání zobrazen na konci jako zbabělec, 

který od své armády prchá v letadle a přitom si sebou snaží odnést ještě značnou 

hotovost. Gebhart a Kuklík potvrzují, že generál Schörner odletěl v civilu 8. května 

k Američanům a zbytek jeho štábu zajala Rudá armáda 9. května.
222

 

Boje v Praze však nadále pokračovaly a tamější německá vojenská posádka se 

nemínila vzdát. „Právě v tyto hodiny byly Praze způsobeny největší škody. Docházelo 

k dalším případům bezohledných represálií. Na Spořilově a na Pankráci Němci zajali 

tisíce rukojmí, vraždili civilní obyvatelstvo na Pankráci i na Pražačce a na nynějším 

Masarykově nádraží popravili 53 zajatých obránců.“
223

 Ve snímku můžeme vidět, jak 

se Česká národní rada na svém jednání dohaduje, zda jednat s Němci, nakonec se 

rozhodne, že se s nimi vyjednávat bude. Velitelství Bartoš, potažmo Generál Kutlvašr 

získává zprávu, že Sověti postupují na Prahu, ale zároveň dodává, že to není vůbec jisté. 

Musí se to ještě prověřit, neboť by to mohlo narušit vyjednávání s velitelem jednotek 

Wehrmachtu generálem Toussaintem. Toto vyjednávání skončilo dohodou o odchodu 

německých vojsk na západ do amerického zajetí, což vypravěč tvrdě kritizuje tím, že 

buržoazní většina České národní rady neprohlédla lest nepřítele a podpis smlouvy 

nevedl k ukončení bojů.  
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Ve skutečnosti první část jednání s Toussaintem vedl 8. května dopoledne 

generál Kutlvašr a vyslovil nespokojenost s tím, že Němci již několikrát nesplnili své 

slovo o zastavení palby. Toussaint se snažil ospravedlňovat a Kutlvašr na něj naléhal, 

aby svým počínáním nezpůsoboval zbytečné krveprolití v poslední dny války a 

kategoricky požadoval, aby Toussaint vydal rozkaz k zastavení palby.
224

 V 16 hodin byl 

poté sepsán a signován protokol o provedení formy kapitulace německých branných sil. 

Gebhart a Kuklík jej označují za značný úspěch povstalců, což je opak toho, jak jej 

prezentuje Vávrův film a komunistická historiografie. Signatáři tohoto protokolu byli 

později osočováni a perzekuováni komunisty. „Protokol stanovoval počátek odchodu 

německých jednotek na 8. květen 1945 v 18 hodin. Požadoval propuštění a předání 

všech válečných zajatců, všech internovaných a zatčených osob českým úřadům. 

Vojenské jednotky měly odevzdat veškeré těžké zbraně po opuštění Prahy. (…) Dohoda 

také zaručovala, že české obyvatelstvo nebude ztěžovat odchod německých jednotek.“
225

 

Většina německých jednotek tuto dohodu dodržovala, avšak část jednotek SS pod 

velením generála Pücklera-Burghausse tak neučinila. Jeho smrt je ve Vávrově snímku je 

vylíčena tak, že v zoufalém boji se sovětskými vojsky páchá generál raději sebevraždu 

poté, co se jeho vojáci sovětům vzdali. Ve skutečnosti podepsal generál kapitulaci 11. 

května v Čimelicích před sovětskými a americkými zástupci kapitulaci a až poté se 

zastřelil.
226

  

Václav Král kritizuje ve své práci, že buržoazní elementy v České národní radě 

hledaly možnost, jak ukončit povstání kompromisem s okupanty. Dále tvrdí, že protokol 

podepsaly buržoazní elementy v odboji zejména, aby Němci mohli utéct na západ do 

amerického zajetí. Považuje to za vítězství buržoazních sil, které hledaly kompromis 

s okupanty již od 5. května a za dočasnou porážku sil revolučních. „Nechyběly ani 

pokusy přivést do Prahy americkou armádu pod záminkou, že povstání potřebuje její 

pomoc proti nacistické přesile. Buržoazní intriky proti povstání vyvrcholily 8. května, 

kdy se vojenskému velení podařilo – mimochodem s vydatnou americkou morální 

podporou – přimět politické vedení České národní rady k podepsání příměří, které 

v posledních hodinách války poskytovalo nacistickým silám v Praze možnost volného 

odchodu do amerického zajetí.“
227

 Král dodává, že zejména představitelé vojenského 
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velitelství Bartoš doufali v tažení americké armády na Prahu a snažili se uzavřít 

kompromisní dohodu s okupanty.
228

 Celá Králova práce je protkána negativním 

vylíčením komunisty Josefa Smrkovského, který se účastnil vyjednávání za Českou 

národní radu a připojil svůj podpis pod německou kapitulaci. Za své pozdější působení 

v průběhu Pražského jara, kdy se angažoval, jako zastánce reformního hnutí byl 

normalizačním režimem zdiskreditován, k čemuž pomohla také normalizační 

historiografie. 

Ráno 9. května 1945 spatřují lidé na barikádách sovětské tanky.  Dle Gebharta 

s Kuklíkem první tanky do Prahy dorazily okolo druhé až třetí ráno.
229

 Tedy v době, kdy 

je venku i v květnu ještě tma. Ve Vávrově podání barikádníci vítají první tankisty již za 

světla. Zároveň Gebhart s Kuklíkem potvrzují Vávrovy scény, kdy Pražané nadšeně 

vítají sovětské tankisty a někteří je dokonce doprovází a ukazují jim cestu. Také 

potvrzují věrohodnost scény zkázy sovětského tanku T 34 velitele Gončarenka, který 

byl jakožto první tank kolony zasažen palbou samohybných děl.
230

 Po příjezdu Rudé 

armády vyráží lid do ulic a oslavuje své osvoboditele. Osvobození Prahy zobrazuje 

nadšené jásající Pražany, kterak vítají sovětské vojáky. ČNR uvítala příjezd sovětských 

vojsk provoláním, které 9. května ráno odvysílal rozhlas: „Slavná Rudá armáda 

vstoupila na půdu svobodné Prahy. Německé hordy, které ještě dnes v noci vraždily a 

loupily, prchají před ní zpět do vnitřního města. Zesilte ihned pohotovost na 

barikádách. Zajímejte německé vrahy a rozdrťte je, postaví-li se na odpor. Pražský lid 

vítá důstojně vojáky našeho velkého sovětského spojence. Smrt německým okupantům! 

Ať žije slavná Rudá armáda, osvoboditelka naší vlasti, ať žije svoboda! Zdravíme 

slavnou Rudou armádu osvoboditelku!“
231

 „Český lid přijímal Rudou armádu 

s nepopsatelným nadšením. Radost z osvobození Rudou armádou byla nejenom trvalým 

prožitkem několika generací, ale byla především politickou hodnotou, která provázela 

československý lid na jeho cestě k socialismu, pomáhala upevňovat jeho politickou 

jednotu a stala se jedním z pilířů nové československé zahraniční politiky.“
232

  

V rámci propagandy byl zinscenován oslavný ceremoniál, kdy byl za 

přítomnosti ČNR vítán generál Rybalko a Rudá armáda při vstupu do Prahy. 
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Ceremoniál pokračoval cestou pražskými ulicemi až do sídla ČNR. To je také 

zobrazeno v Osvobození Prahy, kdy nadšený jásající lid vítá Rudou armádu a děkuje jí 

za osvobození. Všude přitom vlají československé a sovětské vlajky. Na konci snímku 

děkuje Klement Gottwald generálu Rybalkovi. Dále pronáší, že je třeba udržovat 

přátelství se Sovětským svazem na věčné časy, protože jeho lid vrátil Československu 

svobodu zpečetěnou krví. „Náš lid si uvědomoval, čím je mu Sovětský svaz. Marné byly 

pokusy domácí a zahraniční reakce snížit význam osvobození Československa 

sovětskými vojsky. Osvobozený lid vítal sovětskou armádu nejen jako osvoboditelku, 

nejen s pocity slovanské vzájemnosti, ale především jako armádu prvního 

socialistického státu!“
233

 Václav Král paradoxně uvádí, že osvobození Rudou armádou 

umožnilo, aby si československý lid řešil své záležitosti bez cizích zásahů zvenčí. Říká 

také, že přítomnost sovětské armády byla pro většinu lidí naplněním představ 

v osvobozenecké úloze Sovětského svazu za války.
234

 Král se dokonce uchyluje k tezi, 

že v roce 1918 vytvořila Velká říjnová socialistická revoluce revoluční předpoklady pro 

vznik Československé republiky. „Osvobození země socialistickou armádou vrylo 

hlubokou stopu do společenského vědomí československého lidu, stopu tím hlubší a 

trvalejší, že organicky navazovala nejenom na tradiční myšlenky slovanské vzájemnosti, 

nacistickým nebezpečím znovu oživené, ale i na myšlenky proletářského 

internacionalismu a na sympatie pro socialismus, silně rozšířené v dělnické třídě a 

v řadách pokrokové inteligence. Osvobození země sovětskou armádou vytvořilo proto 

trvalé politické hodnoty, které hrály významnou úlohu v dalším politickém vývoji 

země.“
235

 

4.1 Osvobození Prahy a jeho reflexe v dobovém tisku 

Doboví recenzenti a filmoví kritici považovali Osvobození Prahy za vrchol 

Vávrovy trilogie uměleckých dokumentů. Snímek byl brán jako dovršení Vávrovi a 

Fáberovi umělecké rekonstrukce politických a vojenských událostí od Mnichova 1938 

až po květnové povstání roku 1945. Pro Filmový přehled Otakar Vávra řekl: „Pro 

dorůstající generaci je 2. světová válka už jen historií. Moje generace ji prožívala na 

plno osobně. Chtěli jsme dnešní mládeži ukázat nejen historii, ale dát do filmu také 

umělecké ztvárnění vlastních prožitků. (…) Na historickém kontextu jsme chtěli ukázat 
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vývoj vědomí českého lidu, který ho zcela logicky přivedl k socialistickému přesvědčení 

a k lásce k Sovětskému svazu jako jedinému příteli, na něhož bylo vždy naprosté 

spolehnutí.“
236

 Společenské a výchovné roviny filmu si všímá ve svém článku také Jan 

Kliment.
237

 Osvobození Prahy považuje za možnost vizualizace zážitku a možnost 

spoluprožití květnových událostí roku 1945 v Praze, jež zejména pro mladé diváky 

mohly být vzdálenou historií, a Vávrův snímek jim tímto způsobem nabídl se do této 

doby vrátit. 

K rozsahu zobrazení historických a společenských sil v Osvobození Prahy Vávra 

pro periodikum Film a doba uvedl: „Zabývám se především všemi silami, jež na vznik 

povstání spolupůsobily: ukazuji tu komunisty i představitele české buržoazie zastoupené 

v České národní radě, rudoarmějce, Američany nacisty. Bude tu zachycena velká spleť 

událostí, jež bývají různě vykládány a které se snažím vyložit, jak se skutečně odehrály.“
 

238
 V jednotlivých článcích je také často připomínán Vávrův podíl na dokumentu Cesta 

k barikádám, jenž zachycuje v období Pražského povstání život v ulicích Prahy. Mnohé 

z těchto dokumentárních záběrů bylo také vkomponování do Osvobození Prahy.  

V recenzích je zmiňována také poměrně složitá technická realizace díla 

z pohledu přizpůsobení Prahy tehdejší době. Na stránkách tisku jsou popsány peripetie 

s pořizováním dostatečného množství dobových předmětů pro komparsisty (např. 

oblečení, brašny, kufry, zbraně atd.). Při nejmasovější scéně – oslavách osvobození 

Prahy bylo přítomno před kamerou až 6 000 komparzistů.
239

  Technické problémy při 

snímání masových scén připomíná řada dobových recenzentů a filmových publicistů 

mimo jiné například Jan Hořejší na stránkách deníku Práce.
240

 Problémem bylo také 

snímání dobových exteriérů, protože od roku 1945 se prostory, ve kterých se děj 

odehrával, dosti proměnili. Nutná byla například dostavba původní podoby 

Staroměstské radnice atd. Podobný problém byl také s opatřováním dobových rekvizit 

jako oblečení, zavazadel, aut či dopravního značení. Na vzniku filmu se podobně jako 

tomu bylo u Sokolova, podílelo sovětské studio Mosfilm. Vedoucí výroby Dnů zrady 

Jan Syrový se pro časopis Záběr vyjádřil ke spolupráci se sovětskými filmaři 
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následovně: „Sovětští partneři nám poskytují nejen herce, ale jejich štáb nám dává 

k dispozici uniformy sovětských vojáků, dobové kostýmy, nábytek, rekvizity, zbraně a 

vojenskou techniku, tedy věci, které bychom u nás buď nenašli, nebo bychom je museli 

pracně a draze zhotovit. Obdobné je to se studiem DEFA.“
241

 Se skloubením práce tří 

filmových štábů byly spojeny také četné logistické problémy, jež provázely celé 

natáčení. 

Jan Kliment považuje tento snímek za mohutný závěr trilogie jak ideově, tak 

umělecky.
242

 Všímá si také, jak snímek dokázal diváky v kinech strhnout svou 

dramatičností. Kliment řadí Osvobození Prahy mezi nejlepší z československých 

kinematografických počinů vůbec.
243

 Podobně Osvobození Prahy hodnotí také Jan 

Hořejší na stránkách deníku Práce.
244

 Poukazuje na dobré propojení osudů rodiny 

Horákových s ostatními historicky reálnými postavami Pražského povstání. Zapojení do 

skutečných historických událostí smyšlené dělnické rodiny Horákových dává příběhu 

dle Roberta Koláře život, protože dle jeho názoru více než o naprostou autentičnost šlo 

v Osvobození Prahy o zachycení ducha doby a vykreslení jednání lidí v kritických 

situacích svého národa.
245

 „Povstání tehdy zmařilo naděje buržoazie o jakémsi novém 

28. říjnu a důstojnickém převratu, jak se ve filmu konkrétně ukazuje.“
246

 Kliment dále 

uvádí, že nacistům šlo tehdy o to, uchránit toho co nejvíc před sovětskou armádou, ale 

dle jeho názoru prostí lidé s komunisty v čele udělali všem německým strategickým 

plánům čáru přes rozpočet. „Nahlédneme do zákulisí intrik naší buržoazie, za dveře 

místností, v nichž někteří samozvaní „bojovníci“ chtěli zkreslit vývoj podle obrazu své 

třídy.“.
247

 Kliment považuje Osvobození Prahy za film o československo-sovětském 

bratrství. Chválí také, že se umělcům podařilo oživit tehdejší atmosféru nadšeného 

vítání sovětských tanků.  

Jan Hořejší považuje za důležité pro věrohodnost filmu, že scénář byl opět 

vystavěn na základě rekonstrukce historie společně se vzpomínkami účastníků a 

pamětníků. Jako odborní poradci se natáčení zúčastnili sovětští vojenští důstojníci, 

přímí účastníci tehdejších bojů a osvobozování Prahy. Dějové pásmo je tedy vystavěno 

                                                 
241

 NOVÁK, Jiří: Umělecký dokument Osvobození Prahy. Záběr 9, 1976, č. 10, s. 3. 
242

 KLIMENT, Jan: Událost, s. 5. 
243

 Tamtéž. 
244

 HOŘEJŠÍ, Jan: Důstojné završení trilogie, s. 6. 
245

 KOLÁŘ, Robert: Osvobození Prahy obraz 119. Záběr 9, 1976, č. 13, s. 3. 
246

 KLIMENT, Jan: Osvobození Prahy. Rudé právo 57, 7. 5. 1977, č. 107, s. 5. 
247

 Tamtéž. 



72 

 

na základě dobové korespondence, autentických výroků a rozhovorů. Autor 

poznamenává, že se film snaží co nejvěrněji zobrazit povstání lidu a osvobození 

republiky. Dokumentárnost mělo podpořit také to, že mnohé scény byly aranžovány 

podle historických dobových fotografií.
248

  

Otakar Vávra nastiňuje, že při studiu materiálů zjistili mnoho pro veřejnost 

neznámých faktů: „Zajímavý je také problém milionové Schörnerovy armády. Rudá 

armáda svým obchvatem zabránila naprosté většině příslušníků německé armády dát se 

zajmout Američany. Tím byl znemožněn plán na zasazení nového úderu proti SSSR.“
249

 

Snaží se tak čtenáři vloudit myšlenku, že zajetí Schörnerovy armády Rudou armádou 

zabránilo pokračování války, ve kterém by se německé jednotky spojily se západními 

mocnostmi proti SSSR.  V kontrastu s historickými tezemi Václava Krále a Čestmíra 

Amorta uvádí Vávra v časopisu Film a doba: „V úterý se zdálo, že je Praha ztracena. 

Tehdy podepsala Česká národní rada nacistickou kapitulaci, netušíc že Němci prchají 

před sovětskou armádou, která se blížila ku Praze.“
250

 Václav Šašek ve své recenzi 

oceňuje zobrazení bojů o rozhlas, stavění barikád a také četné záběry z ilegálních center 

i prostředí prostých bojovníků.
251

 Kvituje také zobrazení vítání Rudé armády v záplavě 

šeříků. „Vždyť to co pojilo tehdy Pražany v jejich boji proti fašistům, nejenže je 

vkořeněno v českém národě už natrvalo, ale přerostlo z tehdejší válečné situace 

v naprosto zákonité úsilí vybudovat pokrokovou svobodnou Československou republiku, 

republiku, která se bude pyšnit sociální spravedlností, s jedinou možnou perspektivou, 

jíž je socialismus.“
252

 Rys této perspektivy je podle autora textu Jiřího Tvrzníka obsažen 

již v sekvencích Vávrova snímku, které se dotýkají organizace vedení odboje a 

Květnového povstání. 
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Závěr 

Cílem této práce bylo demonstrovat míru zkreslení zobrazení historie ve filmové 

trilogii Otakara Vávry Dny zrady, Sokolovo a Osvobození Prahy. Tuto míru zkreslení 

jsem se snažil vymezit pomocí vybraných děl komunistické a moderní historiografie. 

Sám režisér Otakar Vávra se na stránkách dobového tisku snažil čtenáře přesvědčit, že 

jeho dílo je stoprocentní historickou rekonstrukcí daných událostí, která čerpá z nově 

odhalených archivních pramenů a dobových svědectví účastníků těchto událostí, 

případně ze svědectví pamětníků. Autenticitu díla se snažili autoři podpořit také 

tvrzením v titulcích na začátku každého z filmů, že výroky historických postav jsou 

skutečné a nepozměněné. V Sokolovu a Osvobození Prahy se autoři autentičnost snažili 

navodit dokumentárními záběry vloženými do snímků. Proto sám Vávra, ale i dobová 

média o této trilogii hovoří jako o uměleckých dokumentech. Avšak ve všech třech 

filmech je zdůrazněna role KSČ při Pražském povstání, role komunistů v 1. 

československém praporu a KSČ jakožto jediná strana snažící se zoufale zabránit 

obsazení Sudet nacistickým Německem. Je také zdůrazňováno přátelství a bratrství se 

Sovětským svazem. Vávrova filmová trilogie přejímá zkrátka prakticky veškeré 

stereotypy normalizační mytologie moderní historie. 

Na vybraných historiografických dílech jsem se snažil dokázat, že Vávrovo 

tvrzení o historické přesnosti jeho trilogie nelze považovat za pravdivé. Mnohé 

historické události a výroky postav jsou pozměněny nebo vytrženy z kontextu. Postavy, 

které komunistický režim hodnotil v negativním světle, jsou v trilogii zobrazeny 

negativně nebo až karikovaně, přičemž se jedná mimo jiné o osoby prezidenta Beneše 

nebo generály Ingra a Kutlvašra. Můžeme připomenout také naprosté vynechání účasti 

Vlasovců při bojích během květnového povstání v Praze roku 1945. Po prostudování děl 

Čestmíra Amorta a Václava Krále lze tvrdit, že výklad historie dle Vávrovy trilogie 

koresponduje s výkladem historie v publikacích těchto dvou zmíněných historiků, tudíž 

se drží oficiální komunistické, potažmo normalizační linie výkladu dějin. Ba naopak, 

díky tomu, že film a televize byly jedním z hlavních zdrojů mimoškolního historického 

povědomí společnosti, měla Vávrova trilogie široký vliv na vnímání tohoto dějinného 

údobí zejména na lidi, kteří danou dobu nezažili a znali ji pouze z vyprávění. Díky 

imaginárnosti filmu jakožto média si pak dané období mohli tito mladé lidé 

představovat na základě obrazů, které jim nabídl Vávra ve své trilogii. Propagandistická 
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moc snímků byla posílena také tím, že na jejich promítání chodili žáci a studenti 

povinně v rámci školní výuky. 

Na závěr lze pouze říci, že ačkoliv se tvůrci trilogie snažili všude, kde mohli 

prezentovat opak, ve své práci jsem se snažil dokázat, že snímky Dny zrady, Sokolovo a 

Osvobození Prahy jsou historicky zkreslenými díly. Otakar Vávra se ve své trilogii drží 

marxistického dogmatismu vnímání dějin nastoleného již v 50. letech a 

znovuobjeveného znormalizovaným režimem. Na základě rozboru historiografických 

pramenů jsem se snažil ukázat do jaké míry a naznačit nepřesné pasáže v jednotlivých 

snímcích. Komparační analýzou děl komunistické a moderní historiografie jsem se 

snažil uvést v kontrast dějiny zobrazené ve Vávrově trilogii a tím jsem stanovil oblasti 

zkreslení historie v jednotlivých snímcích. 
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Summary 

The aim of this thesis was to demonstrate the degree of distortion of history in 

the film trilogy Dny zrady (Days od Betrayal), Sokolovo and Osvobození Prahy 

(Liberation of Prague), which were directed by Otakar Vávra. I tried to define this 

degree of distortion through selected works of the communist and modern 

historiography. The director Otakar Vávra himself tried in the contemporary press to 

convince the readers that his films were a true historical reconstruction of the real 

events, which draws from newly discovered archival sources and contemporary 

testimonies, eventually from the evidencies of the survivors of those events. The authors 

of the films tried to support the autenticity by claiming, in the titles at the beginning of 

each film, the statements of the historical personalities to be real and unmodified. In 

Sokolovo and Liberation of Prague, the authors tried to evoke the authenticity by 

inserting documentary shots. Otakar Vávra and the contemporary media reffered about 

this trilogy as an art document. However, all three films emphasize the role of the 

Communist Party during the Prague uprising, the role of the communists in the 1st 

Czechoslovak Battalion formed in the Soviet Union, and the Communists Party as the 

only party to desperately trying to prevent the occupation of the Sudetenland by Nazi 

Germany. Also, the friendship and brotherhood with the Soviet Union was emphesized. 

Vávra’s trilogy simply assumes almost all the stereotypes of the normalization 

mythology of modern history. 

I was trying to prove, on the selected historiographical works, that Vávra‘s 

claims about the historical accuracy of his film trilogy can not be considered as true. 

Many historical events and statements of historical figures were modified or taken out 

of the context. Those figures that were negatively evaluated by the communist regime, 

were also negatively presented or even caricatured in Vávra’s film trilogy, such as 

president Beneš or the generals Ingr and Kutlvašr. Also the complete omission of the 

participation of the Vlasov Army in the fighting during the May uprising in Prague in 

1945 is to be mentioned. After having studied the works of Čestmír Amort and Václav 

Král, i tis to claim, that the interpretation of history in Vávra’s trilogy corresponds with 

the interpretation of history presented in the publications of these two above mentioned 

historians, which means that Vavra’s films follow the official communist, and thus the 

normalization line in intepreting the history. Furhermore, as film and television 
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belonged to the main sources of extracurricular historical knowledge of the society, 

Vávra’s trilogy had an extensive influence on the perception of this historical period, 

especially for those, who didn’t experienced that period and knew it only from stories. 

Thanks to imaginariness of the film as a medium, those young people could imagine 

that period on the basis of the scenes shown in Vávra’s trilogy. The propagandistic 

power of those pictures became even stronger, because the projections were visited by 

pupils and students compulsorily as a part of school.lessons. 

In conclusion, it is only to be said that despite the fact that the authors of the trilogy 

tried in every possible way to present the opposite, I have tried in my work to prove that 

the films Dny zrady, Sokolovo and Osvobození Prahy are historically distorted. In his 

trilogy, Otakar Vávra sticks on the marxist dogmatism in the perception of history, 

which was established in the fifties and rediscovered by the normalization regime. 

Based on the analysis of historiographic sources, I have tried to show the historically 

inaccurate passages in each film. By a comparative analysis of the works of the 

communist and modern historiography, I have tried to bring into contrast the history, 

how it was shown in Vávra’s trilogy and in this way, I have determinated the spheres of 

distortion of history in each film.  
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