
 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut komunikačních studií a ţurnalistiky  

Katedra mediálních studií 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice Bělohlávková 

 

 

 

 

 

 

 

Československá kinematografie v německých 

filmových periodikách v letech 1933 - 1945 

 

 

Diplomová práce 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Praha 2010 

 

 



Diplomová práce 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Bc. Alice Bělohlávková 

Vedoucí práce: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 

Oponent práce:  

Datum obhajoby:  

Hodnocení: 

 
 

 

 



Diplomová práce 

3 

 

Bibliografický záznam 

BĚLOHLÁVKOVÁ, Alice. Československá kinematografie v německých filmových 

periodikách v letech 1933 – 1945. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 

Institut komunikačních studií a ţurnalistiky, 2010. 170 s. Vedoucí diplomové práce 

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 

 

Anotace 

Diplomová práce „Československá kinematografie v německých filmových 

periodikách v letech 1933 - 1945“ pojednává o dobovém filmovém průmyslu tak, jak 

byl zachycen v německém odborném tisku s cílem zaznamenat změny v jeho percepci, 

které nastaly po vzniku protektorátu. Sledovaný úsek je rozdělen na dvě období – rok 

1933 aţ 15. březen 1939 včetně a 16. březen 1939 aţ květen 1945, kdy došlo 

k osvobození Československa. Pro kaţdé období jsou uvedeny historické události, které 

rozhodujícím způsobem determinovaly vývoj československé a později protektorátní 

kinematografie, a popis filmového průmyslu z hlediska domácí i zahraniční produkce, 

distribuce, filmařů a organizací. Vzhledem k těsným vazbám mezi československou a 

německou kinematografií, jeţ byly po vzniku protektorátu ještě výraznější, byly mnohé 

události z českých zemí zachyceny také na stránkách německého odborného tisku.  

Analytická část diplomové práce se pak věnuje přímo historickému 

komparativnímu rozboru textů z deníku Der Film-Kurier, týdeníku Der Film a 

měsíčníku Der deutsche Film, jeţ byly rozděleny podle témat do kategorií a ve 

sledovaných obdobích vzájemně porovnány. Vlivem historických událostí se povaha i 

naplnění všech kategorií významně proměnila, do textů byla promítnuta nacistická a 

protiţidovská propaganda a tematicky se zaměřily téměř výhradně na německou 

produkci vznikající na území českých zemí.  

 

Annotation 

Diploma thesis „Perception of Czechoslovakian cinematography by German film 

periodicals between 1933 - 1945“ deals with the Czech film industry as it was received 

by German specialized press with an emphasis on the recognition of changes, that took 

place after the formation of the Protectorate of Bohemia and Moravia. The period is 

divided into two stages. The first, 1933 to March 15, 1939 and the second, March 16, 

1939 to May 1945, when the end of the Protectorate of Bohemia and Moravia was 
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proclaimed. Historical events determined the path of Czech cinematography and later 

protectoral cinematography (Slovak cinematography was not developed at the time). 

These events are specified in the thesis as well as the Czech film industry in terms of 

local and foreign production, distribution, film - makers and organizations. A lot of 

news from Czech lands was published in the German press due to close connections 

between Czech and German cinematography which was only further interconnected 

after the formation of the Protectorate. 

The analytical portion comprises a historical comparison of texts from daily Der 

Film – Kurier, weekly Der Film and monthly Der deutsche Film. The articles are 

divided according to their topics and compared with each other in concurrent periods. 

The character and impletion was changed by historical events, there was more 

propaganda and anti – Jewish contents in the texts. Furthermore, they focused almost 

exclusively on German production created in Czech lands.   
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Úvod 

Počátky československé kinematografie a protektorátní kinematografie se zařadily 

v posledních letech na seznam témat, jimţ se stále více věnuje jak odborná, tak 

populárně naučná literatura.
1
 Vznik filmu na počátku 20. století představoval pro mnohé 

naprosto nový způsob trávení volného času a zábavy, a kdyţ pak v 30. letech film 

poprvé promluvil jazykem, jemuţ publikum rozumělo, otevřel se nový trh, který mohl 

být zacílen přímo na československého diváka. Návštěva kina se tak brzy stala nedílnou 

součástí kaţdodenního ţivota, plnila jak funkci zábavní, tak informační, především 

prostřednictvím filmových týdeníků. V Československu začala produkce vzkvétat a její 

kvality snesly srovnání se zahraničními filmy. Důkazem toho byly například úspěchy na 

mezinárodní filmové přehlídce Bienále v Benátkách (Řeka 1934, Maryša 1935, Jánošík 

1936, Batalion 1937) nebo najímání českých filmařů zahraniční, nejčastěji německou 

produkcí (Karel Lamač, Anna Ondráková, Lída Baarová, Leo Slezák a další). Je třeba 

rozlišit pojmy československá kinematografie a československá produkce. Výraz 

československá kinematografie zahrnuje ty části filmového průmyslu, které se 

vztahovaly na celé Československo (filmové organizace, kina, programy…). Oproti 

tomu pod pojmem československá produkce se v podstatě rozumí česká filmová tvorba 

(čeští filmaři, herci, producenti a filmy), jelikoţ slovenská filmová tvorba se rozvíjela 

pomalu za účasti českých tvůrců.     

Filmový průmysl byl také podporován státem, jenţ se pro něj snaţil vytvořit 

takové podmínky, aby byl schopen konkurovat zahraniční, především americké 

produkci. Za tím účelem vedl častá jednání s půjčovnami zahraničních filmů a určoval 

jim pravidla pro dovoz filmů. O vyspělé úrovni české tvorby svědčil také fakt, ţe v nově 

postavených moderních filmových ateliérech na Barrandově se natáčely také zahraniční 

velkofilmy, například Port Arthur (1936) nebo Golem (1936), navíc některé 

z československých filmů byly nadabovány do němčiny nebo rovnou vznikala souběţně 

s českou verzí také německá.  

                                                 
1
 Například publikace Petra Bednaříka Arizace české kinematografie [2003], kniha Lukáše Kašpara 

Český hraný film a filmaři za protektorátu [ 2007] nebo Mraky nad Barrandovem publicisty Stanislava 

Motla [2006]. 
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I přes mírný pokles v době hospodářské krize byla návštěvnost kin dobrá a česká 

produkce dosáhla svého vrcholu v roce 1937, kdy natočila 44 celovečerních filmů.
2
 

Tento zdravý vývoj byl násilně přerušen v roce 1939, tehdy se osamostatnil Slovenský 

štát a české země byly obsazeny nacistickým Německem.  

Po vyhlášení protektorátu Čechy a Morava 16. března 1939 začaly pro české 

filmaře těţké časy.
3
 Propuštěni byli všichni Ţidé působící ve filmovém průmyslu, řada 

českých tvůrců odešla do emigrace (mj. i Hugo Haas nebo Karel Lamač), filmové 

ateliéry na Barrandově byly bezprostředně zabrány pro německou produkci a české 

filmy tak vznikaly víceméně z milosti okupantů.
4
 Do protektorátu byli dosazeni 

nacističtí úředníci, např. Karl Schulz do funkce treuhändera barrandovských studií, 

vedoucí filmového referátu v oddělení kulturně-politických záleţitostí Úřadu říšského 

protektora Hermann Glessgen nebo jeho nástupce Anton Zankl. Okupanti tlačili na 

sníţení české produkce, coţ se jim také velmi dařilo. Jako výsledek jejich snahy vzniklo 

v roce 1944 pouze 9 českých celovečerních filmů.
5
  

Vlivem působení německých výrobních společností (Bavaria-Filmkunst, Terra-

Filmkunst, Tobis-Filmkunst, Ufa) v českých ateliérech (po Barrandově Němci obsadili 

také ateliéry v Hostivaři a v Radlicích) se začala podílet řada českých filmařů také na 

německé produkci (například reţiséři Martin Frič a Vladimír Slavínský, kameramani 

Jan Roth a Václav Hanuš, herečky Adina Mandlová nebo Nataša Gollová a další). 

Najímání českých filmařů německými společnostmi se stalo po roce 1941, kdy byla 

česká společnost A-B přeměněna na německou společnost Prag-Film AG, ještě 

častějším jevem. Někteří z těchto filmařů, herců a hereček byli po válce obviněni kvůli 

natáčení německých filmů z kolaborace, pravda však byla taková, ţe kdo chtěl točit, 

neměl v podstatě na výběr. Otázka kolaborace patří dodnes k citlivým momentům české 

historie. 

 

Díky výše popsaným skutečnostem je zřetelné, ţe československá (později 

protektorátní) a německá kinematografie byly spojeny těsnými kontakty. Z existence 

těchto vazeb vycházel i můj předpoklad, ţe o československém filmovém průmyslu 

                                                 
2
 Český hraný film II 1930 – 1945, 1998 

3
 Jazyková poradna Ústavu pro jazyk český uvádí, ţe protektorát Čechy a Morava má být psán s malým p. 

Přesto připouští, ţe úzus je rozkolísaný, a ţe mnoho historiků píše Protektorát Čechy a Morava. 

4
 Bartošek 1985; 344 

5
 Havelka 1946 
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informovala také německá filmová periodika. Středem mého zájmu byla dvě období – 

od roku 1933 (tehdy jiţ byla produkce zvukových filmů obou zemí na velmi dobré 

úrovni) do 15. března 1939 včetně a pak celé období trvání protektorátu aţ do konce  

2. světové války na počátku května 1945. Tyto časové úseky nemohly být v ţádném 

směru odlišnější. Politická situace v protektorátu pronikala do všech sfér veřejného i 

privátního ţivota. Do popředí mého zájmu se dostala otázka, jak se tato skutečnost 

odrazila v německém filmovém tisku. Mým původním cílem, uvedeným také v tezích 

této diplomové práce, bylo zaměřit se pouze na distribuci filmů a filmové tvůrce, ale 

později jsem se rozhodla rozšířit svůj záběr o další témata, jeţ jsem při rozboru 

filmových periodik objevovala, a porovnat obě sledovaná období pomocí historické 

komparativní analýzy, kterou jsem aplikovala na tři tituly německého filmového tisku – 

deník Der Film-Kurier, týdeník Der Film a měsíčník Der deutsche Film.
6
 Tato 

periodika, jeţ se lišila jak tematicky, tak formou zpracování textů, jsou k dispozici na 

mikrofilmech v berlínské knihovně muzea pro německý film a televizi Deutsche 

Kinemathek.  

V prvním kroku jsem ve všech dostupných vydáních hledala texty, které se 

nějakým způsobem dotýkaly Československa nebo českých filmařů a umělců, po roce 

1939 protektorátu a protektorátních filmových pracovníků. Texty o filmovém děním na 

Slovensku, přestoţe byly v menší míře publikovány, nebyly do analýzy zahrnuty. 

Všechna tři periodika byla nascanovaná v jiţ zmíněném berlínském muzeu Deutsche 

Kinemathek Bohuţel kvalita některých scanů nebyla dostačující, stránky byly 

přeházeny, nebo některá čísla chyběla úplně, tudíţ v některých případech chybí odkaz 

na konkrétní stránku. Dalším z důvodů, proč jsem se odklonila od standardní citační 

normy je fakt, ţe noviny neuváděly jména autorů textů, v některých případech ani 

titulku článku. Vyhledané texty jsem přeloţila a roztřídila v obou obdobích podle témat, 

která jsem identifikovala během překladu. Některá témata byla častým námětem pro 

německý tisk, jiná byla spíše okrajová, nicméně spektrum bylo velmi široké a zprávy o 

československém filmovém dění v ničem nezaostávaly za zprávami např. z Paříţe, 

Londýna, Kodaně. Podstatné pro mě také bylo, jakým způsobem se německý tisk o 

československé / protektorátní kinematografii vyjadřoval, zda byl text nějakým 

způsobem tendenční nebo propagandistický, zdali se jednalo o informace, jeţ nebyly 

                                                 
6
 Pro lepší přehlednost a srozumitelnost budu v textu pouţívat české překlady názvu, tedy Filmový kurýr, 

Film a Německý film (pozn. autora). 
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ničím zkresleny, a především jak se povaha těchto textů proměnila vzhledem 

k historickým událostem. Za tímto účelem jsem stanovila dvě výzkumné hypotézy: 

 

1. Německo mělo zájem o českou kinematografii z hlediska 

vzájemné distribuce (také díky silné německé menšině ţijící na území 

Československa). 

2. Po vzniku protektorátu reflektoval německý filmový tisk dění na 

českém území ještě více neţ v předchozím sledovaném období, a to především 

kvůli těsnějším vazbám německé a protektorátní kinematografie, jeţ byla 

způsobena především přesunem části německé produkce na území českých zemí. 

 

Jiţ během studia pramenů jsem usoudila, ţe nebude moţné dodrţet strukturu mé 

práce navrhovanou v tezích, především v kapitolách týkajících se samotné analýzy 

textů. Proto jsem se rozhodla ponechat původně navrhované kapitoly, které mají 

přiblíţit kontext historických událostí a popis aktuální situace na československém/ 

protektorátním filmovém trhu ve sledovaných obdobích, zatímco kapitoly zabývající se 

uţ konkrétními tématy novinových textů jsem výrazně rozšířila. Oproti mému 

očekávání se německý filmový tisk neomezoval pouze na české filmaře, ale informoval 

o širším spektru událostí souvisejících s filmovým děním na našem území. Eliminace 

těchto témat by znamenala ztrátu cenných informací, které jak se domnívám, nejsou 

dosud nikde dostupné. Ze stejného důvodu jsem také nepatrně pozměnila název celé 

diplomové práce, jelikoţ jsem se nezaměřila pouze na texty o filmech (jak bylo původně 

určeno), nýbrţ na všechny aspekty kinematografie v Československu, a to včetně české 

filmové tvorby.  

První polovina mé práce je věnovaná období od roku 1933 – 15. března 1939 

včetně. Úvodní kapitola popisuje historické události, na jejichţ pozadí se vyvíjela 

kinematografie v Československu, především narůstající konflikty sudetských Němců a 

československé oficiální reprezentace, ztrátu důvěry západních představitelů 

vůči prezidentu Benešovi a prosazení si všech Hitlerových poţadavků v Mnichově  

29. září 1938, jeţ bylo následováno obsazením československého pohraničí německými 

vojsky.  

Další kapitola se jiţ věnuje československé kinematografii, a to nejen natočeným 

filmům (českým i koprodukčním) a jejich tvůrcům, ale také odborným spolkům, státním 

subvencím, filmovým ateliérům nebo importovaným zahraničním filmům.  
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Závěrečná kapitola první části pak obsahuje analýzu sledovaných periodik a je 

rozčleněna do následujících kategorií: Natáčí se v ČSR (zahrnuje českou i koprodukční 

tvorbu), Německé filmy a čeští filmaři, Filmové osobnosti z ČSR, Promítá se v ČSR, 

Dohody a podmínky pro dovoz filmů do ČSR, Činnost filmových ateliérů, Organizace 

v ČSR, Československo-německé filmové přátelství, Český film v zahraničí (účast na 

mezinárodních filmových festivalech), Roční přehledy, Československý tisk, Na cestě 

k protektorátu. Pro kaţdou kategorii jsem uvedla její charakteristiku a vybrala texty, 

které pro ni byly typické nebo byly něčím výjimečné. Pro velké mnoţství článků nebylo 

moţné je pro kaţdou jednotlivou kategorii uvést všechny. 

V podstatě totoţné rozčlenění kapitol se nachází také v druhé polovině mé práce. 

Tento způsob jsem zvolila, jelikoţ podle mého názoru umoţňuje nejsnadnější a 

nejpřehlednější srovnání s předchozí částí. Nejdříve se věnuji na několika stranách 

historickým událostem v protektorátu, které postihly celé sledované období aţ do konce 

války. Psaní této kapitoly bylo vzhledem k dramatickému vývoji protektorátu obzvlášť 

obtíţné, jelikoţ tato část textu slouţí pouze k připomenutí dějinného kontextu, a tudíţ 

jsem jí nechtěla věnovat stejný rozsah jako vlastní analýze. 

Následuje rozbor protektorátní kinematografie, kde jsem se snaţila postihnout 

stejné okruhy jako v kapitole věnující se československé kinematografii. Kromě popisu 

produkce za ztíţených podmínek českých filmařů způsobených příchodem okupantů 

jsem povaţovala za podstatné zaměřit se také na formy kolaborace a projevy odporu, 

obě spojené s protektorátním filmovým prostředím. 

V další kapitole se věnuji analýze německých filmových periodik během doby 

trvání protektorátu. Přestoţe aţ do konce sledovaného období vycházel pouze Filmový 

kurýr (a i ten změnil periodicitu), styl a typ textů, které byly publikovány, byly snadno 

rozpoznatelné a pro svou dobu charakteristické. Kategorie, které jsem identifikovala pro 

první období, byly závazné také pro tento časový úsek, nicméně jejich povaha byla 

vlivem propagandy významně proměněna. Některá témata z německého tisku zmizela, z 

kategorie Na cestě k protektorátu vznikl Vztah protektorát – nacistická Říše a přibylo 

téma Kinematografie v protektorátu – souhrnné texty.   

Oproti původně avizovaným pramenům, které jsem uvedla v tezích, jsem se 

zaměřila více na českou neţ na německou literaturu, z německých informačních zdrojů 

jsem pracovala nejvíce se třemi výše jmenovanými filmovými periodiky, která slouţila 

jako základ pro moji analýzu, a poté s několika publikacemi, jeţ obsahovaly především 

údaje o německé produkci ze sledovaného období a v nichţ byly nejlépe dohledatelné 
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koprodukční filmy . Bohuţel některé německé prameny byly obtíţněji dostupné, neţ jak 

jsem předpokládala, a proto jsem byla nucena vyhledat za ně náhradu.  

Pro obě období jsem vycházela z několika typů zdrojů. Pro kapitoly zabývající se 

(alespoň ve stručnosti) historickými souvislostmi jsem vycházela z odborných i 

populárně naučných publikací, např. z publikace Zdeňka Kárníka České země v éře 

První republiky (1918 – 1938) nebo z knihy německého historika Detlefa Brandese Češi 

pod německým protektorátem.
7
 Filmové ročenky Československé filmové hospodářství 

mezi lety 1933 a 1938 a Filmové hospodářství v zemích českých a na Moravě 1939 – 

1945 Jiřího Havelky byly neocenitelným zdrojem při popisu stavu československé/ 

protektorátní kinematografie, jelikoţ obsahovaly všechny informace o natočených 

filmech, dovozu i vývozu filmů, o filmových výrobnách a půjčovnách.
8
 Důleţitou 

součástí pramenů byly také ţivotopisy a memoáry, k nimţ však bylo nutno přistupovat 

s obezřetností a informace z nich ověřit ještě z jiných zdrojů. Z hlediska natočených 

filmů byly stěţejní publikace filmových teoretiků a historiků Myrtila Frídy a Jaroslava 

Broţe Historie československého filmu v obrazech 1930 – 1945 a Luboše Bartoška Náš 

film.
9
 Období protektorátu pak bylo výjimečné také z kontextu kolaborace, která se 

projevovala v různých úrovních a formách nejen ve filmařském průmyslu. Jelikoţ toto 

téma nabylo na popularitě, nabídka zdrojů k tomuto období byla relativně široká. Jako 

uţitečné prameny jsem shledala publikace Arizace české kinematografie Petra 

Bednaříka, Český hraný film a filmaři za protektorátu od Lukáše Kašpara a Prag-Film 

Terezy Dvořákové a Ivana Klimeše.
10

 Z německých publikací jsem nejvíce pracovala 

s publikacemi Ulricha Klause Deutsche Tonfilme : [Lexikon der abendfüllenden 

deutschsprachigen Spielfilme (1929 – 1945)], které byly ekvivalentem k Havelkově  

Československému filmovému hospodářství a byly uţitečné především pro kapitoly o 

českých filmařích pracujících pro německou produkci a koprodukčních filmech. 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Kárník 2002, Kárník 2003, Brandes 1999 

8
 Havelka 1936, Havelka 1937, Havelka 1938, Havelka 1939, Havelka 1940, Havelka 1946 

9
 Broţ, Frída 1965, Bartoška 1985 

10
 Bednařík 2003, Kašpar 2007, Dvořáková, Klimeš 2008 
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1. Historický kontext I. První republika 

Otázka souţití Čechů a Němců nebyla aktuální pouze ve dvacátém století, ale její 

kořeny sahají daleko do minulosti, do doby před 700 lety, odkdy se datuje „[…] spojení 

údělem společné země.“
11

 Tyto dva národy neţily vedle sebe izolovaně, naopak se 

vzájemně ovlivňovaly a mnohé od sebe přejaly, ať uţ na poli kulturním, nebo 

politickém. Spojení mezi umělci, vzdělanci a politiky obou národností pak byla 

Hitlerem v 30. letech dvacátého století násilně přerušena a naděje na zbourání pomyslné 

bariéry, jeţ mezi oběma národy existovala a byla historickým důsledkem předchozího 

vývoje, byly tak definitivně ztraceny. Zároveň je zapotřebí si uvědomit historické 

události a souvislosti, které v té době nehýbaly pouze tehdejším Československem a 

Německem, ale celou Evropou.  

V lednu 1933 se Adolf Hitler v Německu ujímá moci se svou NSDAP, která 

propaguje silný nacionalistický program s rasovým podtextem. V rámci tohoto 

programu vyzývá Hitler ke sjednocení všechny Němce, ať uţ jsou v Německu či 

kdekoli za hranicemi, a poţaduje rovněţ připojení území, na kterém Němci ţijí, coţ se 

samozřejmě dotýká také Němců na území Československa, zejména v tzv. Sudetech. 

Prohlubují se tak nepřátelské tendence uvnitř ČSR, které mají kořeny jiţ v roce 1918, 

v době vzniku samostatného státu. Historik Kural dokonce hovoří o programu, jehoţ 

cílem mělo být ustanovení „ocelového jádra Velkoněmeckého ve středu Evropy“.
12

 

Sebevědomí a suverenita Hitlerova počínání je aţ zaráţející, vezme-li se v potaz, ţe 

přes mírová prohlášení, ale i přes sankce, hrozící ze strany Spojenců jako důsledek 

Versailleské dohody, Německo v podstatě veřejně silně zbrojilo.
13

 Hitler zdůrazňoval, 

ţe Němci se nesmějí nechat omezovat ani hranicemi. Češi by měli být buď asimilováni, 

vysídleni, nebo přímo zbaveni fyzické existence.
14

 Pro Hitlera byly pojmy národ a rasa 

de facto synonymem. Těmito argumenty obhajoval ozbrojený útok a válku ve jménu 

očisty národa. Jeho program byl přijímán kladně také z toho důvodu, ţe sliboval 

vymanění se z pout Versailleské dohody, nárůst ekonomiky a v době ekonomické krize 

sníţení masivní nezaměstnanosti. Nadšeného přijetí se Hitlerovu programu dostalo také 

ze strany sudetských Němců ţijících na území ČSR, coţ bylo způsobeno jak 

                                                 
11

 Seibt 1996; 11 

12
 Kural 2002; 77 

13
 Kárník 2003; 447 

14
 Hitler 2000; 650 
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hospodářskou krizí, kterou Československo pociťovalo silněji a s většími důsledky neţ 

Německo, tak ţivením antisemitismu a pocitu nadřazenosti Němců nad ostatními 

národy. Tyto nálady vyvrcholily 1. října 1933 vystoupením Konráda Henleina a 

následným zaloţením SHP.
15

 Tato strana v sobě sdruţovala politická hnutí sudetských 

Němců a její členská základna byla, i přes ujišťování Henleina o opaku, převáţně 

nacistická.
16

 Jedním z hlavních úspěchů Konráda Henleina jsou pak výsledky voleb 

z května roku 1935. Jeho strana Sudetendeutsche Partei (SdP) získala ve volbách přes 

60 % všech sudetoněmeckých hlasů (na základě výsledků voleb zastupovala téměř dvě 

třetiny z více neţ tří milionů sudetských Němců) a volby fakticky vyhrála, přesto se do 

vlády nakonec nedostala.
 17, 18

 To definitivně vyvolalo poţadavek na připojení území 

k Říši, který vyústil především v postulátech z 18. ledna 1937 vůči československé 

vládě, kde sudetští Němci artikulují svoje představy o budoucnosti jejich národnostní 

menšiny v rámci Československa.
19

 Radikalizace postoje na německé straně 

pochopitelně vyvolala patřičné reakce československé reprezentace, jelikoţ principy 

demokracie, na kterých si mladá republika zakládala, byly pováţlivě ohroţeny. 

Výsledek voleb z roku 1935 způsobil procitnutí československých politických elit. 

Pětina všech hlasů, které Henlein s SdP získal, byla důkazem o náladě obyvatel, kteří 

ještě stále nesli důsledky rozsáhlé sociální krize propletené s hospodářskou a agrární 

krizí, a devastovala německé obce na území ČSR.
20

 Spojení národnostní a sociální 

otázky byl tedy ze strany Hitlera geniální tah. Sudetští Němci byli navíc dobře 

informováni o hospodářských pokrocích, které se Německu v čele s Hitlerem dařily.
21

 

                                                 
15

 Sudetendeutsche Heimatsfront. [Seibt 1996; 302] 

16
 Základna byla tvořena především členy zaniklé nacistické DNSAP, která měla na svědomí velkou část 

propagandy proti ČSR a šíření rasově nesnášenlivých nálad po Německu. [Kárník 2002] 

17
 SHP se musela kvůli poţadavkům volebního zákona přetvořit na SdP a k volbám byla připuštěna 

především díky tlaku německých a českých agrárníků a za Masarykova souhlasu. [Kural 2002; 81]  

18
 Co se týče počtu získaných hlasů, byla SdP vítězem, nicméně tehdejší volební systém zapříčinil, ţe ač 

měla SdP o téměř 73 000 hlasů více neţ druhá Republikánská strana venkovského a malorolnického lidu, 

získala nakonec jen o jedno křeslo v parlamentu více. [Kárník 2002; 496] 

19
 Kural 2002 

20
 Kárník 2002; 497 

21
 V roce 1936 bylo dosaţeno plné zaměstnanosti, jelikoţ hlavním zadavatelem zakázek byl stát, čímţ 

zvyšoval poptávku po kvalifikované pracovní síly pro rozvíjející se ocelářský průmysl. [Stuermer 2005; 

87]   
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Vztahy Čechů s Němci byly i přes hospodářské kontakty ve třicátých letech na 

bodu mrazu, přesto získávali němečtí exulanti v ČSR podporu, především ze strany 

československé inteligence a kulturních představitelů. Celkově vzato byly ze strany 

vlády činěny pokusy o to, aby se zdejším Němcům vytvořily podmínky pro důstojný 

ţivot.
22

 Odpověď na poţadavky henleinovců byla oproti dynamice práce fašistů pomalá, 

rovněţ politická reprezentace vynikala jistou mírou nesouladu a nejednotnosti v postupu 

řešení otázky národnostních menšin, především co se týkalo sudetských Němců. 

Československo navíc ztrácelo sympatie a podporu ze strany Západu, coţ vyústilo ve 

známý výsledek mnichovského jednání. Západní mocnosti se totiţ snaţily vyhnout se 

ozbrojenému konfliktu za kaţdou cenu, navíc Hitlerova rétorika byla velmi přesvědčivá 

a pro spojence relativně uvěřitelná.  

V březnu roku 1938 se začaly Hitlerovy plány naplňovat. Kromě nenávistné 

kampaně, kterou v Německu rozpoutal proti Ţidům, podnikal kroky také na území 

sousedních států, neboť podle jeho názoru patřily do teritoria „Velkoněmecké říše“. Po 

obsazení a připojení Rakouska v březnu roku 1938 začal Hitler jednat také s Henleinem 

o strategii připojení ČSR.
23

 Henlein pak formuloval další poţadavky na karlovarském 

sjezdu SdP, tentokráte však ostřeji a důrazněji. Tehdejší vláda se zachovala víceméně 

opatrně – přestoţe přijetí poţadavků bylo nemyslitelné, striktně nezamítla téměř ţádný 

z bodů, naopak začala s SdP vyjednávat o moţných kompromisech, které by byly 

přijatelné pro obě strany.
24

  

Zvrat však nastal 20. května 1938, kdy se do Prahy dostaly depeše, ţe německé 

vojsko zahájilo přesun směr Československo. To byl podnět také pro československou 

armádu (ČSA), aby se dala do pohybu a kontingent čítající přes 190 000 muţů obsadil 

strategické body v pohraničí.
25

 Historikové se dodnes přou, co byla akce a co reakce, 

bez jasného výsledku.
26

 Součástí Hitlerovy strategie bylo tehdy také vypustit do světa 

falešné zprávy, které měly za úkol informovat o československé ozbrojené provokaci. 

                                                 
22

 Azyl ve 30. letech 20. století získali v ČSR například B. Brecht, L. Feuchtwanger, T. Mann, 

 O. Kokoschka a další. [Kural 2002; 81]    

23
 Na počátku bylo Hitlerovo prohlášení z 20. února 1938, kdy se zavázal „osvobodit“ 10 milionů Němců 

ţijících mimo území Německa. Zatímco v Československu to Milan Hodţa vnímal jako hrubý zásah do 

vnitrostátní politiky, velká část Rakušanů vítala wehrmacht nadšeně. [Kárník 2003; 502 - 503]  

24
 Kárník 2003, Kural 2002 

25
 Kárník 2003; 525 

26
 Kural 2002; 101 
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Načasování bylo dokonalé, celá akce proběhla v době obecních voleb, čímţ chtěl Hitler 

doloţit československou nesnášenlivost vůči německé menšině – prohlásil, ţe ČSA 

mobilizovala, aby potlačila spravedlivé volby na území Sudet.
27

 Hitler uspěl – svět ho 

vnímal jako mírotvorce a obránce menšin, Beneše jako štváče a sabotéra klidu. Důvěra 

ze strany západních velmocí vůči ČSR byla tedy podkopána. 

I přes události května 1938 jednala československá vláda s henleinovci dál.
28

 I 

kdyţ byla ochotna učinit podstatné ústupky (jazykový zákon, zákon o národnostním 

statusu apod.), SdP tyto návrhy tvrdošíjně odmítala a setrvávala na pozici kladení si 

nesplnitelných poţadavků a vymáhání neopodstatněných nároků. Navíc Henlein během 

svých cest do Londýna dále prohluboval nedůvěru vůči „uzurpátorskému“ 

Československu. Henleinovi se totiţ uţ v roce 1936 podařilo prezentovat problém 

sudetských Němců v Československu jako otázku mezinárodní.
29

 Byl to především 

postoj Velké Británie, který tolik ovlivnil jednání „Velké čtyřky“. Británie měla 

pramalou chuť vést další konflikt, navíc události na kontinentu ji zas tolik nezajímaly. 

Francie byla v podstatě ve vleku Británie, obě země se navíc bály totalitárního Německa 

a Itálie na straně jedné a bolševismu na straně druhé.
30

 Britská strana se nakonec do celé 

záleţitosti vloţila prostřednictvím lorda Waltra Runcimana. Ten se spíše z obav z války 

klonil na stranu henleinovců a vymáhal pro ně velmi výhodné podmínky, které 

znamenaly značné ústupky ze strany Československa. Tento program pak vešel ve 

známost jako „Benešův třetí plán“.
31

 Avšak po poradě s Hitlerem v září 1938 byl 

Henleinem odmítnut a byl vypracován další návrh ze strany SdP. Prezident Beneš 

kapituloval a k Runcimanově spokojenosti přistoupil na téměř veškeré poţadavky SdP 

                                                 
27

 Kárník 2003; 524 

28
 Vládní činitelé v podstatě neměli jinou volbu, jelikoţ SdP získala v jiţ zmiňovaných obecních volbách 

více neţ 60 % hlasů volících sudetských Němců, coţ jí otevíralo prostor jak k nátlaku na československou 

stranu, tak k nátlaku na Němce, kteří jim neprojevovali dostatečnou podporu. Vláda společně 

s prezidentem skutečně udělala několik ústupků, především co se rovnosti jazyků týče. [Kural 2002; 110] 

29
 Kárník 2003; 517 

30
 Francie sehrála podle některých zdrojů roli „poštovního holuba“ mezi Prahou a Londýnem, sama se 

však potácela v krizi a nebyla schopná vytvořit stabilní vládu. Obsah jednání, jeţ se odehrávala na Hradě 

mezi Benešem, předsedou vlády Hodţou a ministrem zahraničí Kroftou na straně jedné a francouzským 

vyslancem de Lacroixem na straně druhé, byla pro veřejnost přísně tajná. Francouz dal jasně na 

srozuměnou, ţe se Francie do války (stejně jako Velká Británie) nedá. Nic z toho však nesmělo 

proniknout na veřejnost. [Tamtéţ; 546 - 548] 

31
 Kural 2002; 117, Kárník 2003; 555 
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ve všech otázkách (národnostní, samosprávní, územní, jazykové…). Sudetoněmecké 

ozbrojené nepokoje ve větším měřítku lze pak vysledovat především od Hitlerova 

norimberského projevu 12. 9. 1938, jehoţ účinek byl ještě zesílen provoláním Henleina 

z 18. září 1938 k sudetským Němcům. V té době bylo porušování nařízení vlády jiţ 

běţnou záleţitostí, byly vyvěšovány nacistické vlajky a české a ţidovské obchody byly 

nemilosrdně drancovány.
32

 Rovněţ nacistické špičky z vedení SdP opouštěly tehdy 

území Československa, zatímco jejich straničtí kolegové likvidovali v praţské kanceláři 

kompromitující materiály. Vláda pak 15. 9. 1938 rozpustila Freiwilliger Schutzdienst 

(FS), ozbrojené oddíly SdP, jeţ sama 17. května povolila, a 16. září byla zakázána celá 

Sudetendeutsche Partei.
33

  

Naši západní „spojenci“ pocítili nutnost vloţit se děje a převzít tak budoucnost 

Československa do svých rukou. Ani jeden z mnoha návrhů, které vypracoval prezident 

Beneš společně s ministerským předsedou Hodţou, se jim nezamlouval, přestoţe 

československá strana navrhovala Německu více neţ vstřícný kompromis. Z obavy 

z rozpoutání války v obrovském měřítku ustupovali Chamberlain s Daladiérem téměř 

kaţdému Hitlerovu vyhrocenému poţadavku a území, které měla Československá 

republika postoupit, se neustále zvětšovalo. Přestoţe se britské království zavázalo 

k obraně Československa a jeho demokratickým principům, chtělo situaci ve střední 

Evropě vyřešit co nejrychleji a především mírovou cestou, i za cenu zrazení 

Československa.
34

 Jelikoţ prezident Beneš cítil jak Hitlerovu vojenskou převahu, tak 

neochotu ze strany Velké Británie a Francie podporovat československé zájmy, podvolil 

se nátlaku velmocí a souhlasil s novými podmínkami hraničního uspořádání.
35

 Toto 

jednání vyvolalo v Československé republice vlnu emocí a bylo vystupňováno 

stotisícovým průvodem na Hrad 21. září a generální stávkou o den později. Tentýţ den, 

tedy 22. září, podala Hodţova vláda demisi a vedením nové, vojensko-odbornicko-

úřednické vlády byl pověřen generální inspektor ČSA armádní generál Jan Syrový, 

který dal také pokyn k opětovné ostraze hranic.
36

 23. září 1938 obdrţel Beneš od 
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 Připomeňme si, o jaké území se vlastně jednalo. Odstoupená část zasahovala ze západu republiky aţ 
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Nejmenší části území se pak mělo Československo vzdát na jihu republiky. [Kural 2002; 143] 
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Chamberleina telegram se vzkazem, ţe se jiţ do věci československé nebude dále 

vměšovat a ţe ČSR nebude dále odrazovat od mobilizace. Britský premiér tak učinil po 

schůzce s Hitlerem v Godesbergu, kam si přijel pro uznání zásluh ze strany Německa 

(tedy Hitlera) a odjel šokován neskromným chováním Hitlerovým, který místo díků 

přednesl nové, naprosto nesmyslné poţadavky.
37

 Ještě před obdrţením Chamberleinova 

telegramu bylo ráno 23. září ve zbrani všech 500 000 muţů ČSA a tentýţ den ve 22.30 

byla vyhlášena všeobecná mobilizace.
38

 Tento krok ponechal Hitler ku podivu bez 

rozkazu k okamţitému zásahu.
39

 I přesto západní mocnosti preferovaly vyřešení 

konfliktu bez války, veškerou zodpovědnost však svalovaly na Československo (a 

Beneše).
40

  

Všechny tyto události a vyhrocení poţadavků pak vyeskalovaly 29. září 1938, kdy 

byla v Mnichově podepsána Německem, Itálií, Francií a Velkou Británií dohoda o 

odstoupení ČSR území, jeţ si Hitler nárokoval. Připojení těchto území mělo proběhnout 

bleskově v době od 1. do 10. října za přítomnosti mezinárodní delegace. Obsah dohody 

pak byl 30. září oznámen československé reprezentaci, která i přes notné výtky byla 

v podstatě nucena výsledek jednání přijmout. Fakticky to znamenalo konec existence 

Československa tak, jak mu bylo v roce 1918 zaručeno. „Stát tak ztratil 28 942 km² 

území […]. V tom byla většina těţby uhlí, rozsáhlé komplexy lesů i velká část 

průmyslu, zejm. lehkého.“
41

 Poté se však o „své“ přihlásili také Poláci a Maďaři, 

celková ztráta území byla tedy cca 41 000 km².
42

 

Po „Mnichově“ nastává období tzv. druhé republiky, které však netrvá dlouho. 

Hitler vyuţívaje svého vlivu na Slováky tak uskutečnil svůj plán rozbít Československo. 

Vyuţil při tom narůstající propast mezi Čechy a Slováky a pro něj vţdy účinnou zbraň – 

výhrůţky ozbrojeným útokem. 14. března 1939 byl vyhlášen samostatný Slovenský štát, 

který se stal satelitem hitlerovského Německa, a zbylé území bývalého Československa 

bylo o den později obsazeno německou armádou, aby se 16. března 1939 proměnilo 

v protektorát Čechy a Morava, územní celek, o kterém svorně prezident Hácha i Hitler 
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prohlašovali, ţe je autonomní a „spravuje se samo“.
43

,
44

 Realita byla, jak je všeobecně 

známo, naprosto odlišná. Hitlerovy plány začaly ke zděšení Spojenců naplno vyplouvat 

na povrch, přičemţ okupace Československa byl teprve prvním z mnoha Hitlerových 

bolestných zásahů.
45

  

 

2. Československá kinematografie v letech 1933 - 1939 

V období od 30. let 20. století nastává éra zvukového filmu a rozkvět nejen 

československé kinematografie. První zvukový film, Loď komediantů, byl 

v Československu promítán 13. srpna 1929 v praţském kině Lucerna a jiţ o šest měsíců 

později mohli Praţané zhlédnout v kině Alfa první československý celovečerní zvukový 

film Tonka Šibenice.
46

 Kromě domácí produkce, kterou si ČSR díky plné technické 

vybavenosti sama vyráběla, se promítaly na našem území také filmy dovezené ze 

zahraničí, ve sledovaném období především ze Spojených států a z Německa, kterým se 

pro srozumitelnost vkopírovávaly titulky.
47

 Ozvučení filmu bylo technickou revolucí a 

tato událost se dotkla širokých mas. Toto první audiovizuální médium mělo potenciál 

bezprostředního účinku na diváka, čehoţ si byli vědomi jak podnikatelé ve filmovém 

průmyslu, tak státní činitelé v oblasti propagandy. Oproti němému filmu disponoval 

zvukový film jedním podstatným znakem – a tím byla řeč. Filmy pozbyly svého 

univerzálního nadnárodního charakteru, bylo třeba mít řádně připravený scénář, herci 

museli být dostatečně hlasově vybaveni. Rovněţ zařízení filmových ateliérů a kin 

vyţadovalo jistý stupeň technické úrovně.   

V tomto období 30. let se stavěly slavné praţské filmové ateliéry na Barrandově, 

kde vznikala jak domácí, tak zahraniční produkce (často vznikalo více jazykových verzí 

najednou), ateliéry v Hostivaři a také v Radlicích a ve Zlíně, zakládaly se produkční 

společnosti, zřizovaly pobočky zahraničních půjčoven filmů. V tehdejší době 

dynamického rozvoje filmového průmyslu hrál stát důleţitější roli, neţ hraje dnes, a to 

především ve vyjednávání dohod o dovozu zahraničních filmů nebo při udělování 

                                                 
43

 Prezident Beneš rezignoval na svou funkci 5. 10. 1938 

44
 Kural 2002; 165 

45
 Stuermer 2005; 91 

46
 Havelka 1967; 17 

47
 Havelka 1967; 18 



Diplomová práce 

22 

 

licencí a koncesí. Ty ostatně byly předmětem mnohých sporů mezi zahraniční a domácí 

produkcí.  

V té době v Československu nalézáme filmové umělce, jejichţ odkaz přetrvává aţ 

do dnešních dob. Herci jako Vlasta Burian, Rolf Wanka, Leo Slezák nebo jejich 

kolegyně Lída Baarová nebo Anna Ondráková byli často najímáni také zahraniční, 

především německou produkcí, coţ dokazují také zprávy z dobového filmového tisku. 

Ten informoval také o dílech českých reţisérů, jako byli Josef Rovenský, Karel Lamač, 

Vladimír Slavínský nebo Martin Frič, kteří se nevěnovali pouze tvorbě pro domácí trh, 

ale pracovali i pro zahraničí. 

Období rozkvětu československé kinematografie, kdy vlastní produkce rostla, 

rozšiřovala se filmová studia a navazovaly se nové obchodní kontakty, trvalo aţ do 

ustanovení protektorátu a tehdy kontrolu nad filmovým průmyslem převzalo Německo.   

 

2.1 Česká filmová tvorba 

Průnik filmu do kaţdodenního ţivota společnosti se stal událostí, na kterou musel 

český filmový průmysl nezbytně reagovat. Filmové publikum bylo nadšené a dobové 

zprávy hovoří o plných kinech.
48

 Za období rozkvětu československého zvukového 

filmu lze povaţovat především počátek 30. let 20. století. Zatímco v roce 1930 bylo 

vyrobeno 8 celovečerních zvukových filmů, v roce 1933 jich uţ bylo 30.
49

 Během 

hospodářské krize v letech 1934 aţ 1936 se pak produkce mírně sníţila (nejslabší byl 

poslední zmíněný rok s 31 vyrobenými filmy). O rok později, v roce 1937 pak domácí 

produkce vytvořila nový rekord – bylo vyrobeno 47 celovečerních filmů.
50

 Počáteční 

filmové náklady na jeden film se pohybovaly v rozmezí 750 – 950 tisíc Kč.
51

 Kromě 

celovečerních filmů vznikaly v tehdejší ČSR také filmy krátké nebo kulturně výchovné. 

 V roce 1933 vzniklo v Československu 36 filmů, ne všechny však byly určeny 

pro domácí trh. Z těchto 36 filmů bylo československých 30, u zbylých 6 se jedná o 

cizojazyčné verze českých filmů.
52

 Kromě těchto jiţ zmíněných byly promítány i filmy 
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ze zahraniční produkce, nejvíce z Německa (87), Francie (29) a USA (19).
53

 Podstatnou 

roli hrály v té době tzv. půjčovny filmů, které se podílely také na výrobě filmů. V roce 

1933 jich bylo na území Československa 43, k nejvýznamnějším patřily půjčovny A-B 

film, Beda Heller, Elektafilm, Lloydfilm (disponovala především německými filmy), 

Metro-Goldwyn-Mayer, která půjčovala americké filmy, nebo německá filiálka Ufa.
54

 

Mezi nejznámější filmy natočené v roce 1933, patří Vraţda v Ostrovní ulici, Extáze, 

Řeka nebo Ţivot je pes.
55

 Čím tyto filmy převyšovaly ostatní? 

Vraţda v Ostrovní ulici má výsadní postavení v dějinách kinematografie v 

Československu ani ne tak pro svůj příběh nebo herecké výkony (v hlavních rolích se 

představili Jindřich Plachta, Theodor Pištěk a Ljuba Hermanová), ale díky tomu, ţe byl 

jako vůbec první film natočen v nových A-B ateliérech na Barrandově na konci února 

1933.
56

 Společnost A-B, která film vyrobila ve vlastní produkci, pověřila reţií tehdy 

často zaměstnávaného Svatopluka Innemanna. Tomu se podařilo natočit film, který 

snesl srovnání s ţánrově podobnými díly ze zahraničí.
57

 

Filmem, který bezesporu vzbudil veliké ohlasy jak na straně odborníků, tak na 

straně publika, byla Extáze Gustava Machatého.
58

 Extáze navazovala námětově na 

dřívější Machatého dílo Erotikon, vynikala na svou dobu nezvyklou technikou s 

minimálními dialogy či hudebním doprovodem; akcent byl naopak kladen na obrazovou 

sloţku filmu, jako by byl souzvukem dědictví němého filmu a sexuality, jeţ byla na 

svou dobu vyjevena nezvykle odváţně.
59

 Příběh si z velké části napsal Machatý sám a 

neobsahoval ţádné převratné myšlenky – mladá dívka Eva se vdá za starého sobeckého 

muţe, ale posléze od něj odchází. Potkává mladého inţenýra Adama, s nímţ pak zaţívá 

dosud nepoznané rozkoše. Evin manţel páchá sebevraţdu.
60

 Záběry na nahé tělo 

herečky Hedwigy Kieslerové vyvolávaly skandály doslova po celém světě, v řadě zemí 

byl film uveden aţ o několik let později, v některých byl zakázán úplně.
 61, 62
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Kameraman Jan Stallich, který měl tak výrazný podíl na úspěchu Extáze, natočil 

společně s reţisérem Josefem Rovenským filmovou báseň Řeka s Vášou Jalovcem a 

Jarmilou Beránkovou. Lyricky laděný příběh byl protikladem k tehdejším veselohrám s 

nabitým dějem. Rovenského styl vyprávění příběhu o mladé lásce byl oproštěn od 

avantgardních postupů, se kterými tehdejší filmoví tvůrci experimentovali.
63

 Film byl v 

cizině uveden pod názvem Mladá láska (německy Junge Liebe) a sklidil velké úspěchy 

na filmovém festivalu v Benátkách v roce 1934 společně s filmy Extáze nebo Bouře nad 

Tatrami reţiséra Tomáše Trnky.
64

 

První a zároveň nejzdařilejší filmovou spoluprací dvou významných postav 

československé kinematografie Martina Friče a Huga Haase byl film Ţivot je pes. 

Snímku zajistil úspěch jak herecký talent Haase, tak půvab Adiny Mandlové, která se 

československému divákovi představila ve své první velké filmové roli.
65

 

Rok 1934 znamenal, co se kvantity týče, pro československou produkci menší 

krok zpět; vzhledem k hospodářské krizi bylo natočeno 33 celovečerních filmů, tedy o 4 

méně neţ předcházející rok.
66

 Převáţnou část promítaných filmů tvořily snímky 

dovezené ze zahraničí: Německo (74 filmů), Velká Británie (34), USA (24) a Francie 

(22).
67

 Z 37 filmů natočených na území ČSR bylo 29 československé produkce, zbylých 

8 byly filmy přepracované v cizojazyčné verzi.
68

 Rok 1933 byl jasným důkazem, ţe 

filmový průmysl je dobrým zdrojem příjmů, avšak ambiciózní plány na rok 1934 jiţ 

byly narušeny krizí, která se dotkla jak výrobců a půjčovatelů filmů, tak majitelů kin.
69

 

Spolu s poklesem finančních zdrojů se také sníţila umělecká hodnota filmů a tehdejší 

publikum, nadšené zvukem vlastního jazyka ve filmu, mnohdy vzalo zavděk i 

brakovými snímky.
70

 Do světla filmových kamer se dostávali rovněţ herci dříve známí 
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především z divadelních prken. To byl také případ Jiřího Voskovce s Janem Werichem 

a jejich sociální komedie Hej rup!, kterou s nimi natočil reţisér Martin Frič. Ústřední 

myšlenkou filmu je solidarita mezi nezaměstnanými a hledání cesty z hospodářské 

krize. Snímek byl významný také díky tomu, ţe vytvořil ,,[…] působivou protiváhu k 

záplavě moderních kýčů.”
71

 

 Do této kategorie bohuţel zapadl také film Josefa Rovenského Tatranská 

romance, kterým chtěl reţisér navázat na úspěch filmu Řeka a podobným způsobem se 

snaţil zachytit krásy slovenských hor. Své ambice však snímek v hlavní roli se světově 

proslulým barytonem Pavlem Ludikarem nepřekonal. Tvůrcům se nepodařilo věrně 

zachytit atmosféru slovenského folklóru, k čemuţ mohla přispět jak neumělá 

slovenština českých herců, tak operně působící kostýmy, jeţ hlavní představitel 

oblékal.
72

 

Přestoţe další roky 1935 a 1936 zaostávaly co do kvantity vyrobených filmů, 

kvalitativně byly některé z nich na vynikající úrovni. Z 31 snímků vyrobených v roce 

1935 v československých filmových ateliérech bylo 24 domácích, jim konkurovalo 302 

filmů dovezených ze zahraničí; převáţnou část opět představovaly snímky z USA (153), 

za nimiţ daleko zaostávaly filmy z Německa (78) a Velké Británie (19).
73

 Mezi českými 

filmy vynikal především také mezinárodně úspěšný snímek Josefa Rovenského Maryša. 

Tímto filmem, který natočil podle scénáře Otakara Vávry, si Rovenský po nepříliš 

vydařené Tatranské romanci výrazně vylepšil reputaci. Příběh mladé dívky, jíţ je proti 

své vůli vnuceno manţelství bez lásky, patří k vrcholným dílům kritického realismu. 

Působivého a věrohodného efektu bylo dosaţeno především díky umně napsaným 

dialogům, věrně zachycenému folklóru (Rovenský se tedy z vlastních chyb poučil) a 

také díky věrohodnému hereckému výkonu tehdy začínající herečky Jiřiny 

Štěpničkové.
74

 Ta byla za svůj výkon Filmovým poradním sborem odměněna oceněním 

za nejlepší herecký výkon. Cenu získal také Rovenský za reţii. Na festivalu Bienále v 

Benátkách v roce 1935 pak film Maryša získal čestné uznání.
75

  

Dalším výrazným úspěchem roku 1935 (uveden do kin byl aţ v roce 1936) byl 

snímek Jánošík. Film představoval vrchol dramatické tvorby pro Martina Friče, který 
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film natočil na základě dramatické předlohy Jiřího Mahena z roku 1910. Příběh 

slovenské zbojnické legendy byl zasazen do působivých exteriérů, z nichţ kameraman 

Ferdinand Pečenka dokázal vytěţit maximum, a ty tak vytvořily funkční sloţku 

dramatického děje.
76

 V hlavní roli se představil tehdy 25letý Paľo Bielik, který svou 

dvoumetrovou, fyzicky zdatnou postavou ztvárnil vše, co si horalové o této postavě 

vysnili.
77

 Napínavý filmový příběh, v němţ se skloubí drsná realita horalského ţivota s 

romantickým pojetím zbojníkova odporu, sklidil ovace jak na domácí, tak na zahraniční 

scéně. Frič s Pečenkou byli vyznamenáni filmovými cenami v roce 1936 a film byl 

prodán do 36 zemí po celém světě.
 78

 

Přestoţe bylo v roce 1936 natočeno v ČSR ještě méně filmů neţ rok předchozí (z 

celkem 30 filmů bylo pouze 24 československých), náklady na jejich výrobu byly o 4 

miliony Kč vyšší, celkem 31,5 mil. Kč. Oproti roku 1933 se také výrazně sníţil počet 

výroben hraných filmů, jichţ z 25 zbylo vlivem ekonomické krize 16.
79

 Díky státním 

zásahům se také zmenšil počet dovezených filmů (287), mezi nimiţ stále dominovaly 

Spojené státy americké (136) a Německo (82).  

V tomto roce se divákům připomněla Jiřina Štěpničková opět ve filmu s 

venkovskou tematikou Vojnarka. Tento film byl debutem reţiséra Vladimíra Borského, 

který se zařadil mezi zástup filmových reţisérů začínajících původně jako herci.
80

 Dílo 

je výjimečné především díky pečlivému přístupu, jímţ Borský dosáhl přesvědčivé 

historické autentičnosti.
81

 Reţisér ke psaní scénáře přizval také literární odborníky a 

historiky a ti dohlíţeli jak na zpracování Jiráskovy předlohy, tak na výstavbu kulis v 

barrandovském ateliéru.
82

 

Mezi jinými byly v tomto roce natočeny filmy Jízdní hlídka Václava Binovce, 

situační veselohra Martina Friče Švadlenka nebo remake Lamačova Velbloud uchem 

jehly, který s Hugo Haasem znovu natočil Otakar Vávra.
83

 V barrandovských ateliérech 
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také vznikly dva koprodukční velkofilmy Port Arthur a Golem; bohuţel ani jeden z nich 

nebyl natočen v české verzi.
84

 

Rok 1937 překonal, co se kvantity produkce týče, všechna dosavadní období 

výroby zvukového filmu – bylo vyrobeno 48 celovečerních hraných filmů, z nichţ 44 

bylo československých.
85

 Do Československa bylo dovezeno 282 zahraničních filmů, 

opět nejvíce z USA (128) a Německa (79). Díky poklesu importovaných filmů a nárůstu 

domácí produkce se zvýšil podíl domácího filmu na trhu na 15 %.
86

  Tento rok přinesl 

hned několik velmi zajímavých snímků, mnohé z nich se zabývaly tematikou sţíravé 

sociální kritiky, mezi nimi například Batalion, Bílá nemoc, Hlídač č. 47, Hordubalové, 

Lidé na kře, Lidé pod horami, Panenství, drama Filosofská historie, nebo komedii Tři 

vejce do skla.  

Plodný rok to byl především pro začínajícího reţiséra Otakara Vávru, který ve 

svých 26 letech uvedl adaptaci historické povídky Aloise Jiráska Filosofská historie a 

po předčasně zesnulém Josefu Rovenském převzal natáčení intimního snímku Panenství 

s Lídou Baarovou v hlavní roli. Zatímco první jmenovaný film byl laděn vznešeně 

vlastenecky, pln patosu, Panenství bylo spíše komorní, civilní příběh proletářského 

děvčete, které se obětuje pro lásku.
87

 Film se setkal s velmi příznivými reakcemi ze 

strany publika: „Diváci film přijali jako někdo, kdo se naklání nad studánku a spatří tam 

sama sebe[…]. Ano, dělný člověk nechtěl uvěřit, ţe jeho všední osud by někoho mohl 

zajímat.“
88

 

Další z filmů, které uţ Josef Rovenský nestačil dokončit, bylo psychologické 

drama o ţelezničním hlídači, který předstírá hluchotu i poté, co se mu sluch vrátí, aby 

tak odhalil lidskou přetvářku a lţivost.
89

 Scénář ke snímku Hlídač č. 47 napsal v tom 

roce velmi pracovně vytíţený Otakar Vávra. Jan Sviták, který film dokončil, pokračoval 

v Rovenského realistickém stylu a akcentoval ústřední motiv konfliktu mezi stárnoucím 
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muţem (Jaroslav Průcha) a jeho mladou, sexuálně neukojenou manţelkou (Jarmila 

Glázrová).
90

 

V roce 1937 byla také zfilmována dvě díla Karla Čapka, Bílá nemoc a 

Hordubalové. Filmovou adaptaci Čapkovy divadelní hry, kterou uvedlo Národní 

divadlo, zreţíroval Hugo Haas, jemuţ byla údajně také hlavní roli humanisticky 

zaloţeného doktora Galéna napsána přímo na tělo.
91

 Tento protifašistický film zanechal 

u diváků hluboký dojem a rovněţ svým výrobcům A-B film a Moldavia přinesl značný 

zisk; přesto se nenašel nikdo, kdo by vyrobil další podobný snímek – situace 

v Německu byla natolik vyhrocená, ţe si nikdo nedovolil další provokace.
92

 Pro mnohé 

byla volba Haase jako hlavního představitele překvapivá – Haas aţ do této doby vynikal 

především jako komediální herec, navíc to byl člověk apolitický, který se nikdy nehlásil 

k ţádné politické straně nebo organizaci.
93

 

Se sociálním dramatem Hordubalové se pokusil Martin Frič navázat na úspěch 

Jánošíka. Jedná se o příběh muţe, Juraje Hordubala, který se vrací s těţce vydělanými 

penězi z Ameriky domů do chudé horské vesnice, aby našel svoji ţenu, jejíţ city uţ 

dávno ochably, a dceru, se kterou jen těţko navazuje vztah. Především díky 

přesvědčivému výkonu Jaroslava Vojty se Fričovi „[…] podařilo navodit atmosféru 

Jurajovy tragédie s její hlubokou psychologickou problematikou.“
94

 Do role Jurajova 

bratra Michala, nespravedlivě obviněného z vraţdy, byl obsazen Paľo Bielik, kterému 

byl především díky smlouvě s produkční společností dán výrazně větší prostor, neţ jaký 

mu náleţel v Čapkově předloze.
95

  

Dalším z filmů, který získal ocenění v roce 1937 na festivalu v Benátkách, byl 

příběh z prostředí zapadlých praţských hospůdek Miroslava Cikána Batalion. Tento 

snímek byl remakem němého filmu Přemysla Praţského z roku 1927 a uţ tehdy 

divákům učaroval atmosférou podsvětí, v němţ ţijí lidé v poníţení.
96
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Rok 1938 byl na dlouhou dobu posledním rokem, kdy byla filmová produkce 

zcela v rukou Československa. Kvůli zhoršující se politické situaci klesla návštěvnost 

kin, na coţ jejich majitelé doplatili sníţením příjmů.
97

 Zároveň také klesl počet 

vyrobených filmů na 45, z nichţ bylo 39 domácích, u zbylých se jednalo o přetočené 

verze určené pro zahraničního diváka.
98

 Tento rok bylo také dovezeno zatím největší 

mnoţství filmů z USA (171 z celkových 277), zatímco počet filmů z Německa se 

výrazně sníţil (46).
99

 Natáčet filmy v Československu v atmosféře roku 1938 nebylo 

jednoduché. Jedním z pokusů povzbudit obyvatele Československa ve statečnosti byl 

film J. A. Holmana a J. Slavíčka Zborov, který natočila společnost Nationalfilm. Film, 

jenţ měl připomenout hrdinství a morální vlastnosti československých legionářů na 

ruské frontě, byl jiţ v té době cenzurou absurdně sestříhán tak, ţe místy nedával smysl. 

Práce na druhém díle Ubráníme se byly náhle přerušeny.
100

 V tomto roce bylo také 

natočeno mnoho komedií, mj. i v té době tolik populární „študácké veselohry“ Jarka a 

Věra od Václava Binovce a Škola základ ţivota Martina Friče, nebo film Karla Lamače 

Ducháček to zařídí s Vlastou Burianem v hlavní roli. Pro ten byla předlohou divadelní 

inscenace Konto X, v níţ Burian pravidelně rozesmával plný sál svými volnými 

variacemi a etudami, pro něţ scénář představoval pouhou kostru příběhu.  

Rok 1939 je třeba rozdělit na dvě časová období, jejichţ dělítkem je 16. březen, 

kdy byl zřízen protektorát Čechy a Morava. Do té doby bylo od začátku roku 1939 

natočeno 7 československých filmů, tedy přibliţně necelá čtvrtina celoroční 

produkce.
101

 Na svoji spolupráci z roku 1938 navázali Vlasta Burian a Karel Lamač 

veselohrou U pokladny stál, satirou z prostředí nemocničních pokladen. Pro Lamače to 

byl poslední film před odchodem do emigrace.
102

 Ve filmu si rovněţ zahrála Adina 

Mandlová, která stihla do 16. března natočit ještě film Hvězda z poslední štace.
103
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Vlivem mnichovské dohody přišlo Československo přibliţně o 500 kin, a tím také o 

velkou část svých trţeb. Zároveň bylo vlivem cenzury zakázáno mnoho domácích i 

zahraničních (především sovětských) filmů, řadě ţidovských umělců byla zakázána 

činnost, mnozí z nich, mezi nimi i Hugo Haas, emigrovali.
104

 

 

2.2 Koprodukce 

V československých ateliérech byl rovněţ prostor pro zahraniční a zejména 

koprodukční tvorbu. Jedním z nejčastějších filmových partnerů pro ČSR bylo Německo 

a bylo velmi obvyklé, ţe v ateliérech vznikaly najednou dvě verze – česká a německá. 

Díky seznamům filmů v Československém filmovém hospodářství je tyto verze moţné 

přesně vysledovat. Způsoby provedení se různily: někdy natáčel jeden reţisér s dvěma 

různými hereckými ansámbly (V tom domečku pod Emauzy, 1933; Sextánka, 1936), 

jindy točili dva reţiséři, ale hlavní herecká hvězda zůstala stejná (Diagnosa X, 1933; 

Poslíček lásky v hlavní roli s Rolfem Wankou, 1937) nebo zůstali jak reţisér, tak hlavní 

představitel či představitelka (Pobočník jeho výsosti, 1933; Hrdina jedné noci, 1935), 

rovněţ mohly vznikat dvě verze naprosto paralelně (Ţena, která ví, co chce, 1934; 

Panenka, 1938).
105

 Bylo také běţné, ţe pokud byl československý film úspěšný, vznikla 

jeho německá verze aţ o rok později (Hudba srdcí, 1934/1935; Polská krev, 1934/1935) 

nebo byl předabován do němčiny (Jánošík, 1936/1937). Výjimkou nebyly ani velké 

mezinárodní projekty, které se natáčely kromě němčiny také v angličtině nebo ve 

francouzštině (Volha v plamenech, 1934; Golem, 1936; Port Artur, 1936/1937).  

Natáčení více verzí bylo pro české reţiséry a herce výhodné; otevíralo jim dveře 

k mezinárodní spolupráci, řada z nich byla regulérně zaměstnávána německými 

výrobními společnostmi (Karel Lamač, Martin Frič, Vladimír Slavínský atd.) 

 

2.3 Umělci 

V počáteční éře zvukového filmu vynikalo na poli kinematografie mnoho reţisérů, 

herců a hereček nebo kameramanů, kteří se zaslouţili o rozvoj československého filmu 

a šíření jeho dobrého jména v zahraničí. Sestavit jejich vyčerpávající seznam není cílem 
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této práce, přesto je nutné připomenout si alespoň ty nejznámější tvůrčí osobnosti, 

jejichţ působení často přesáhlo hranice Československa.  

Mnozí z významných reţisérů, jejichţ filmy se staly hodnotným přínosem do 

fondu československé kinematografie, začínali jako herci jiţ za dob němého filmu. 

Jedním z nich byl Josef Rovenský, jemuţ byli nakloněni jak diváci, tak kritika. Přestoţe 

se Rovenskému v pracovním ţivotě dařilo, v osobním ţivotě byl zmítán vnitřními 

rozpory, pramenícími z jeho vysokých uměleckých ambic a překáţek, na něţ naráţel 

během pokusů o jejich realizaci.
106

 Jako herec působil především na prknech malých 

divadel a kabaretů, kde naplno vynikl jeho improvizační talent.
107

 Kromě českých filmů 

(Pantáta Bezoušek, Hřích, Hříchy lásky) natáčel také pro zahraniční produkci (např. 

rakouský film Marja Valeská, 1936). Jako reţisér se vyznamenal především romanticky 

laděným filmem Řeka, dramatem z venkovského prostředí Maryša nebo 

psychologickým snímkem Hlídač č. 47, který nedokončil kvůli práci na filmu 

Panenství. Ani tento film však nedokončil a během příprav na tento snímek podlehl 

nemoci ve věku 46 let.
108

 

Jednou z nejvýraznějších filmařských postav první republiky byl všestranně 

talentovaný Karel Lamač, jenţ se proslavil jiţ za éry němého filmu. Mezi jeho první 

filmy patří například Akord smrti (1919) nebo Otrávené světlo (1921), které natočil 

společně s J. S. Kolárem.
109

 Lamač velmi často spolupracoval s herečkou Annou 

Ondrákovou (vystupující pod uměleckým jménem Anny Ondra), scénáristou Václavem 

Wassermanem a kameramanem Ottou Hellerem. S nimi tvořil tzv. „silnou čtyřku“ 

československého filmu a natočil řadu veseloher.
110

 Po roce 1927 odešel Lamač do 

Berlína, kde zaloţil společnost Ondra-Lamač-Film, a zůstal tam aţ do roku 1938. 

Kromě Německa působil také ve Francii nebo Rakousku, do Československa dojíţděl 

spíše kvůli vybraným projektům. Po začátku 2. světové války odešel do emigrace, 

nejdříve do Holandska, poté do Belgie a nakonec do Anglie, kde slouţil jako 

československý státní příslušník v R. A. F. a natáčel dokumenty o boji proti nacistům.
111

 

Proslulé jsou především jeho veselohry C. a k. polní maršálek (1930), Lelíček ve 
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sluţbách Sherlocka Holmese (1933) s Vlastou Burianem nebo umělecky hodnotná 

adaptace Jiráskovy Lucerny (1938).
112

 

Jako pomocný reţisér u Lamače i Rovenského začínal také Martin Frič, jeden 

z nejplodnějších českých tvůrců kinematografie. Do roku 1945 natočil přes 50 filmů, 

čímţ překonal Vladimíra Slavínského nebo Svatopluka Innemanna. V letech 1933 a 

1937 natočil Frič dokonce šest filmů za rok.
113

 Jeho výrazný talent spočíval především 

v ţánrové rozmanitosti a lehkosti, s jakou přecházel od závaţných sociálních dramat 

k veselohrám. Pokračoval ve spolupráci s Vlastou Burianem po vzoru svého učitele 

Lamače, přičemţ Burian dosáhl pod Fričovým vedením uměleckého vrcholu své kariéry 

ve filmech Revizor, U snědeného krámu a Dvanáct křesel, všechny z roku 1933.
114

 Jeho 

tvorba byla také mezinárodně úspěšná;  snímek Jánošík (1936) získal dokonce ocenění 

na filmovém festivalu v Benátkách. Umělecky velmi ceněna byla rovněţ jeho 

spolupráce s Jiřím Voskovcem a Janem Werichem, s nimiţ natočil sociální satiru Hej 

rup! (1934) a populární Svět patří nám, kde zpracoval aktuální politické téma ohroţení 

ze strany Německa (1937).
115

  

Dalším z činorodých reţisérů třicátých let byl Vladimír Slavínský, který rovněţ 

začínal u němého filmu (nejčastěji si sám psal scénáře filmů, posléze je zreţíroval a 

zahrál si v nich hlavní roli), ve zvukovém filmu se věnoval pouze scenáristice a reţii. 

Kritikové mu často vyčítali nízkou kvalitu jeho filmů a ochotu podřídit se poţadavkům 

masového publika, které hledalo v kině především zábavu, odpočinek a únik od reality 

všedního ţivota. I přes kýčovitost a absenci námětové pestrosti přilákala jeho tvorba do 

kin mnoho diváků. Mezi jeho filmy patří například Madla z cihelny (1933), Matka 

Kráčmerka (1934), Studentská máma (1935), Uličnice (1936) nebo Falešná kočička 

(1937). Mezi jeho časté spolupracovníky se řadili Antonie Nedošínská, Věra Ferbasová 

nebo Theodor Pištěk. Mnoho jeho filmů slavilo úspěchy i v zahraničí, především 

v Německu.
116
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Počtem natočených filmů se mezi velikány řadí také Miroslav Cikán, který byl 

proslulý svojí filmařskou zručností hraničící aţ s rutinou, díky níţ natočil v roce 1939 

dokonce 7 filmů. I přes závratné pracovní tempo a ţánrovou rozmanitost balancoval 

umně Cikán na hranici vkusu, přičemţ jeho komedie U nás v Kocourkově (1934) nebo 

Svět, kde se ţebrá (1938) si získaly příznivce jak mezi diváky, tak u kritiky. Jeho 

umělecký vrchol představuje film Batalion z roku 1937.
117

  

Mezi další velmi talentované reţiséry je řazen také Otakar Vávra, který ještě jako 

velmi mladý natočil filmy Filosofská historie (1937), Panenství (1937) nebo první 

historickou veselohru Cech panen kutnohorských (1938) a s Rovenským se podílel uţ 

na přípravě filmu Maryša (1935).
118

 Vávra vynikal na svůj věk a dobu, ve které vznikly 

jeho první filmy, nezvyklou filmařskou vyzrálostí a nesmlouvavým tvůrčím postojem, 

který se vyznačoval především vkusností a ţivotností, jeţ měl v úmyslu do filmu 

vrátit.
119

 

Dalšími reţiséry, kteří v období první republiky tvořili, byli například Svatopluk 

Innemann, Jan Sviták, Ladislav Bor, Václav Kubásek nebo Václav Binovec.
120

 

 

2.4 Filmové ateliéry 

Éra zvukového filmu zastihla československou produkci ještě ve 

filmovém ateliéru na Vinohradech, kde byla také v květnu roku 1930 instalována 

pronajatá německá zvuková aparatura Tobis-Klang. Ateliéry však byly po technické 

stránce nevyhovující (chybějící zvuková izolace, nedostačující kapacita natáčecích 

prostor atd.), a proto bylo rozhodnuto o jejich uzavření ke konci roku 1932.
121

 Mezitím 

byla započata stavba nových ateliérů společnosti A-B, které vznikaly na praţském 

Barrandově podle návrhů architekta Maxe Urbana. Ateliéry se zpočátku skládaly ze 

dvou hlavních natáčecích hal, které bylo moţno také díky spojovacím dveřím spojit 

v jeden prostor, z filmových laboratoří, strojovny, dílen a místností pro administrativu a 

šatny. Stavba započala 23. listopadu 1931 a byla financována pomocí úvěru vázanému 
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na státní záruku. Celková hodnota komplexu byla vyčíslena na 14 milionů Kč.
122

 

Výstavbou ateliérů s předpokládanou kapacitou osmdesáti filmů ročně tak společnost  

A-B upevnila svoje monopolní postavení na trhu výrobců filmu. Svoji činnost zahájily 

barrandovské ateliéry 20. února 1933, kdy bylo reţisérem Svatoplukem Innemannem 

započato natáčení detektivky Vraţda v Ostrovní ulici.
123

 O pět let později pak přibylo 

ještě studio III a během okupace, kdy se ateliéry staly kořistí nacistického Německa, 

byly dále rozšířeny o další 4 studia. Mezi lety 1933 a 1945 bylo na Barrandově natočeno 

celkem 235 filmů, z čehoţ 199 bylo československých a 45 německých z období 1939 – 

1945.
124

  

Na přelomu 30. let měli především soukromí podnikatelé v Československu 

ambice na vybudování dalších filmových ateliérů. Mezi ně patřil Václav Kolář 

s primitivním modřanským ateliérem, Antonín Fencl se záměrem přestavět smíchovský 

komplex Aréna (kvůli zvýšení nákladů nebyl tento projekt dokončen) nebo malý 

hostivařský ateliér Favoritfilm, kde v druhé polovině 30. let vznikly dva významné 

české hrané filmy Trhani  reţiséra Wassermana a Kubáskův a Vančurův snímek Láska 

a lidé. Ateliér v roce 1945 do základů vyhořel.
125

    

V roce 1931 vznikly také hostivařské ateliéry společnosti Host a.s., které však 

byly otevřeny aţ o čtyři roky později po rozsáhlých úpravách. Ty přivedly společnost do 

stavu neschopnosti splácení úvěru, a tak se první film v Hostivaři začal natáčet aţ v roce 

1935. I přes závazek předsedy správní rady Richtera plnit kulturní poslání pomocí 

vysoké kvality tam natočených filmů, o umělecké hodnotě prvních 5 filmů pochybovali 

jak kritici, tak diváci.
 126

 V ateliérech bylo vyuţíváno zvukové aparatury Philips, která 

však porušovala patenty Tobis-Klang (jeţ mezitím na Barrandově jiţ zakoupili). 

Společnost Host a.s. potřebovala tedy zakoupit novou techniku a provést další úpravy, 

na coţ jí byla přislíbena pomoc státu; díky průtahům a sloţitým podmínkám úvěru tak 

bylo od poloviny roku 1937 a po téměř celý rok 1938 přerušeno natáčení.
127

 Teprve 

poté si ateliéry pronajala zlínská firma FAB (Filmové ateliéry Baťa) s.r.o., která 
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zakoupila aparaturu od německé společnosti Tobis-Klang a uvedla ateliéry znovu do 

chodu.
 128

 Za okupace byly rovněţ zabrány Němci a včleněny do koncernu Prag Film.
129

  

Třetím větším ateliérem byl Foja v Radlicích, který zaloţil obchodník Josef Foista 

(o to samé se jiţ před ním pokoušel Antonín Fencl poté, co se musel vzdát svých plánů 

na přestavbu smíchovské Arény) a kde se první film natáčel v březnu 1937. Cíle jejich 

ředitele Jana Svitáka byly od začátku skromnější a neměly v úmyslu konkurovat 

Barrandovu. Měly zde být natáčeny filmy druhé kategorie, u nichţ měly být na prvním 

místě sníţeny náklady.
130

 Také tyto ateliéry si přivlastnili okupanti.
131

 

 

2.5 Produkce a distribuce českých filmů 

Na poli československé kinematografie působily jak velké společnosti, tak 

soukromí podnikatelé a menší firmy. Mezi nejvýznamnější producenty patřil jistě 

Lucernafilm rodiny Havlových, zaloţený jiţ roku 1912. Miloš Havel, velký milovník 

filmu a šéf A-B Lucernafilmu a barrandovských studií, přivezl do Československa také 

první zvukový film v roce 1929. Mezi úspěšné snímky A-B patřily například Mizející 

svět (1933), Vraţda v Ostrovní ulici (1933), Volha v plamenech (1934; francouzské a 

německé znění) nebo Svět patří nám (1937). Další velkou společností byl Elektafilm, 

která vyprodukovala úspěšnou Tonku Šibenici a řadu filmů s Vlastou Burianem, např. 

C. a k. polní maršálek, (1930; česká a německá verze), To neznáte Hadimršku (1931) a 

Lelíček ve sluţbách Sherlocka Holmese (1932). Mezi další produkční společnosti se 

řadily Lepka (4 filmy v období 1932 – 1939, např. Dům na předměstí 1933 a další), 

Lloyd (10 filmů, např. Jánošík 1936, Hordubalové 1937 a další), Meissner (20 filmů, 

z nichţ 8 také v německé verzi, mj. Revisor 1933, Lidé pod horami 1937), Moldavia (10 

filmů, např. Velbloud uchem jehly 1936, Bílá nemoc 1937), National (19 filmů) nebo 
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Slavia (14 filmů, např. Extáze 1933, Král ulice 1935 a další). Výrobní cena filmu se 

pohybovala v rozmezí 750 – 950 tisíc Kč, náklady výrazně stouply aţ po roce 1939.
132

 

Vyrobené i dovezené filmy byly distribuovány pomocí půjčoven, jichţ na území 

Československa působilo v období mezi lety 1929 – 1935 celkem 85. Mnoho z nich 

však fungovalo pouze za éry němého filmu. Mezi největší patřily Elekta, Ufa, MGM, 

Fox, Paramount, Slavia, Moldavia, Lepka, A-B, Tobis, Koruna a další. Bylo obvyklé, ţe 

mnohé půjčovny zároveň filmy produkovaly.
133

   

 

2.6 Dovoz zahraničních filmů 

Domácí tvorbě silně konkurovala dovezená zahraniční produkce. Síť kin se během 

třicátých let rozrostla téměř o čtvrtinu (v prosinci 1937 zaujímalo Československo 

počtem kin 7. místo v Evropě), návštěvnost však byla především vlivem hospodářské 

krize niţší, a tudíţ kapacita nabízených sedadel v kině nebyla plně vyuţita.
134

 Také 

z těchto důvodů se rozhodla československá vláda zavést opatření, která by vedla 

k podpoře domácí produkce a sníţení výdělků zahraničních filmů. K 1. lednu 1932 

zavedla vláda tzv. kontingenční systém, který představoval razantní změnu systému 

dovozu filmů: platilo se za kaţdý metr dovezeného filmu, právo dováţet měli pouze 

domácí výrobci filmů, a to ještě v určitém poměru (pokud společnost vyprodukovala 1 

film, mohla jich 7 dovézt). Navíc se za takové povolení platilo  

15 000 Kč. Později byl poplatek zvednut na 20 000 Kč a poměr se zmenšil  

(6 dovezených filmů na 1 vyrobený). Následky byly takové, ţe se upevnilo postavení 

firmy A-B, ale nastal bojkot ze strany Američanů, pro něţ byly takové podmínky 

nepřijatelné, a rozhodli se pro výrazné omezení obchodování na československém 

trhu.
135

 Poměr dovezených filmů byl pak následující: v roce 1931 bylo z celkem 336 

importovaných filmů 145 amerických, 151 německých, zbylé připadaly na další země, 

především Francii a Velkou Británii. Po zavedení kontingentu bylo v roce 1932 

dovezeno 36, v roce 1933 dokonce pouhých 19 amerických filmů oproti 82 a 87 
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německých.
136

 Zahlcení československého filmového trhu německými filmy mělo dále 

za důsledek, ţe polovina premiér v Praze byla německá. Filmy sice nebyly přímo 

propagandistické, ale umně naznačovaly, ţe Německo je „normální“ prosperující země 

a ţe její nepřátelé vše překrucují.
137

  

Nepříznivé vlivy kontingentu nebylo moţné ignorovat, a proto byl od roku 1935 

systém změněn na tzv. registrační, jemuţ předcházela sáhodlouhá jednání a z jehoţ 

výtěţku pak byla financována domácí produkce. Díky tomu se také Američané vrátili na 

československý trh (ještě tentýţ rok bylo v Československu promítáno 153 amerických 

filmů) a především byl trh po dvou letech nadvlády německého a rakouského filmu opět 

oţiven a zpestřen.
138

 Vzhledem k novému systému jiţ nebyl dovoz vázán na domácí 

výrobce, byly zrušeny poplatky za metr filmu a naopak byly zavedeny poplatky za 

kaţdý dovezený film v jednotné výši 20 000 Kč. Tyto výtěţky plynuly do fondů, 

z nichţ byla výrobcům filmů vyplácena podpora 140 000 Kč. Polovinu z těchto peněz 

získal kaţdý film, druhou polovinu pouze ty filmy, které byly doporučeny Filmový 

poradní sbor nebo které „[…] po dokončení vyhovovaly alespoň běţnému průměru 

českého filmu.”
139

 V následujících letech byly sjednány ještě další filmové dohody, 

československo-německá a československo-americká, které reagovaly na situaci na 

mezinárodním trhu. K dalšímu výraznému omezení dovozu zahraničních, především 

amerických filmů, došlo aţ za okupace. 

 

2.7 Odborné a profesní spolky 

Přirozeným vývojem vznikala s rostoucím vlivem filmu na společnost také 

nejrůznější profesní a odborná sdruţení a rovněţ byly ustanovovány státní organizace, 

které měly na starosti jak regulaci trhu, tak dozor nad kvalitou domácí produkce. 

V počátcích filmové tvorby byla vnitřní struktura filmových tvůrců následující: 

tvořily ji organizace Československý film, Syndikát československých filmových 

půjčoven a výroben, Klub českých kinooperatérů, Sdruţení filmových autorů, Sdruţení 

československého filmového herectva, Filmový klub a Filmová burza.
140
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Jedním z nejstarších spolků byla organizace majitelů československých kin Svaz 

majitelů kinematografů v republice Československé z roku 1922, jejíţ historie sahá ještě 

do dob Rakouska-Uherska, kdy byl roku 1912 zaloţen Spolek českých majitelů 

kinematografů v Království českém. Tento spolek doznal v průběhu 30. let ještě 

několika změn v názvu a od roku 1924 sdruţoval Zemský svaz kinematografů 

v Čechách, moravský Zemský svaz kinematografů pro zemi Moravskoslezskou a 

Fachverband der deutschen Kinematographentheater in der Tschechoslowakei, později 

k nim ještě přibyly Sdruţení premiérových kin v ČSR a Spolek kinematografů na 

Podkarpatské Rusi.
141

 

Výrobci filmů byli organizováni ve Svazu filmového průmyslu a obchodu, jehoţ 

politika byla více zaměřena na distribuci a nepodporovala tolik domácí výrobu. Proto 

byl československými výrobci zaloţen v roce 1932 nový Svaz filmové výroby, který byl 

součástí Ústředního svazu čs. průmyslu.
142

 

Mezi velmi důleţité organizace patřil Filmový poradní sbor (FPS), který se 

zpočátku skládal především ze zástupců ministerstva obchodu a průmyslu, do jehoţ 

resortu oblast filmu spadala, a filmových organizací. Po zavedení registračního systému 

byli přizváni také pracovníci kultury, zejména zástupci Vančurovy Československé 

filmové společnosti.
143

 Tento sbor rozhodoval o uvedení zahraničních filmů na 

československý trh (dovezené filmy musely nejdříve projít cenzurou), o udělování 

státních vyznamenání nebo o podpoře filmů, jeţ shledal jako umělecky přínosné a 

náročné.
144

 Film mohl získat podporu aţ ve výši 210 000 Kč, přičemţ celková výše 

vyplacených podpor se vyšplhala kaţdý rok do výše několika milionů korun.
145

 

V roce 1936 byl dovozci zahraničních filmů zaloţen kartel, který měl hájit jejich 

zájmy proti konkurenci a náročným podmínkám mezinárodního trhu. Kartel dokázal 
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vyjednat oboustranně výhodné úmluvy s Německem, Spojenými státy americkými a 

jeho podmínkám se nakonec přizpůsobilo i Rakousko. V roce 1936 bylo v kartelu 

zaregistrováno celkem 32 dovozních společností.
146

 Americké filiálky si nicméně 

zaloţily vlastní organizaci na dovoz filmů, a to Sdruţení filmového obchodu a dovozu, 

která zanikla (stejně jako kartel) na počátku okupace.
147

  

 

3. Analýza německých filmových periodik od roku 1933 
– 15. 3. 1939 

To, ţe československá kinematografie překračovala hranice jak svým věhlasem, 

tak spoluprací se zahraniční produkcí, bylo jiţ popsáno z pohledu československé 

strany. Činnost českých tvůrců v zahraničí nebo naopak tvorba filmů, jeţ byly určeny 

pro zahraniční (především německý) trh na našem území, vedly k zájmu německého 

odborného tisku. Dobový tisk se aktivně zajímal o dění na území Československa a 

mapoval vývoj naší kinematografie z několika hledisek.  

Jelikoţ rozvoj kinematografie byl v Německu velmi podporován, vycházelo ve 

sledovaném období hned několik filmových časopisů a novin, které zahlcovaly své 

čtenáře filmovými aktualitami z celého světa. Díky příspěvkům z těchto periodik je 

moţné určit, jaká témata v kontextu s Československem a českou filmovou tvorbou 

povaţoval německý tisk za podstatná. Zároveň pravidelnost vydávání periodik 

umoţňuje vysledovat, jak se obsah a kvantita těchto příspěvků proměňovaly v čase a 

nakolik byly podmíněny historickými událostmi.  

Pro svoji komparativní analýzu jsem zvolila tři listy s filmovou tematikou, jejichţ 

vydávání alespoň částečně zasahovalo do sledovaného období 1933 – obsazení 

Československa, tj. 15. 3. 1939 včetně. Na jejich základě jsem pak určila jedenáct 

kritérií, která sdruţují témata, jimiţ se německý filmový tisk ve vztahu 

k československé kinematografii zabýval. Tato témata jsou: Natáčí se v ČSR, Německé 

filmy a čeští filmaři, Filmové osobnosti v ČSR, Promítá se v ČSR, Dohody a podmínky 

pro dovoz filmů do ČSR, Organizace v ČSR, Československo-německé filmové 

přátelství, Český film v zahraničí, Roční přehledy, Československý tisk, Na cestě k 

protektorátu.  

Jedním (a informačně nejcennějším) z těchto periodik byl filmový deník Filmový 

kurýr, který vycházel pravidelně během celého sledovaného období v nákladu kolem  
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8 500 kusů. Tento deník zaloţil v roce 1919 Alfred Reiner, avšak musel list v roce 1933 

pro svůj ţidovský původ opustit, a list vycházel aţ do roku 1945.
148

 Kromě několika 

pravidelných rubrik, které přinášely rovněţ filmové novinky z Československa, 

programu vybraných kin a recenzí, obsahoval většinou kratší zprávy týkající se jak 

filmových tvůrců, tak informací o vývoji kinematografie v evropských i 

mimoevropských státech.
149

 S postupem času bylo také věnováno stále více prostoru 

propagandě a dění v nacistickém Německu, ke konci sledovaného období list zaměřil 

více pozornosti na fašistickou Itálii a na jakýkoli filmový úspěch, jenţ zastiňoval 

Spojené státy nebo Velkou Británii, byl kladen větší důraz, neţ jak tomu bylo na 

počátku 30. let. 

Filmový týdeník Film vycházel jiţ od roku 1916 aţ do roku 1943, kdy byl 

připojen k Filmovému kurýru jako jeho příloha. Koncepčně si tyto dva filmové listy 

byly velmi podobné, jen Film obsahoval více fotoreportáţí z filmů a portrétů hvězd. 

Nepřinášel tolik zpráv ze zahraničí, z hlediska analýzy byl cenný především díky 

rubrice Wer dreht wo?
150

, jeţ zahrnovala seznamy filmů aktuálně natáčených a jména 

těch, co se na nich podíleli. Díky tomu bylo moţno zjistit, na kterých německých 

filmech spolupracovali například Karel Lamač, Lída Baarová nebo Anna Ondráková.  

Dalším významným magazínem byl odborný měsíčník Německý film, vydávaný 

v letech 1936 – 1943. Toto periodikum se vzdalovalo konceptu filmových novin, jako 

byly Filmový kurýr nebo Film. Obsahoval podrobné filmové rozbory, profily reţisérů a 

herců, analýzy zahraniční i domácí produkce, několikastránkové reportáţe z filmových 

ateliérů, naopak se vyhýbal krátkým aktualitám. Zpráv a informací o Československu 

v něm bylo z analyzovaných časopisů nejméně. 

Následující analýza byla provedena na základě textů z Filmového kurýru z období 

leden 1933 aţ 15. březen 1939, z týdeníku Film leden 1935 aţ 15. březen 1939 a 

Německého filmu mezi lednem 1936 aţ 15. březnem 1939.  

3.1 Natáčí se v ČSR  

Jedním z nejčastějších témat analyzovaných periodik v kontextu 

s Československem byla aktuální tvorba, a to jak domácí, tak koprodukční. Německý 
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filmový tisk informoval o těchto událostech relativně pravidelně a detailně, uváděl 

názvy natáčených filmů (někdy dokonce i v češtině, většinou však v překladu), jména 

reţisérů, kameramanů, herců a hereček (jejich jména však byla často upravována podle 

německé gramatiky).  

3.1.1 Česká tvorba 

Převáţná část zpráv o české produkci byla publikována ve Filmovém kurýru ve 

formě krátkých aktualit, uváděny byly rovněţ společnosti, v jejichţ produkci dané filmy 

vznikaly. Četnost zpráv kopírovala kvantitu české produkce. Zprávy o filmech byly 

publikovány několikrát v daném období většinou v rámci textu o aktuální praţské 

produkci (rubrika Produktion in Prag).
151

 Články o české produkci tvořily často 

souhrnné seznamy zakomponované do textu a obsahovaly vesměs pouze názvy filmů (v 

němčině), jméno reţiséra a hlavních představitelů, pokud byl uveden děj filmu, tak 

obvykle velmi stručně. Je ovšem fakt, ţe některé z těchto textů byly publikovány na 

titulní straně. 

V roce 1933 přinesl Filmový kurýr z celkových šesti zpráv s touto tematikou 

polovinu na začátku roku a druhou polovinu na jeho konci. Byly zde zprávy o novém 

filmu dr. Úlehly Mizející svět, ve kterých byl kladen důraz na dokumentární styl a 

kontrast starého (rolnického) a nového světa.
152

 Dále byl uveden nový film, který pro 

německou společnost Ufa natáčel v Praze Vladimír Slavínský podle úspěšné divadelní 

hry Olgy Scheinpflugové Okénko s Antonií Nedošínskou, Lídou Baarovou a Hugo 

Haasem.
153

 Kratší text byl věnován také protestům proti Extázi Gustava Machatého ve 

Vídni.
154

 O Machatém bylo informováno rovněţ v prosinci v rámci krátkých článků 

v rubrice Prag, kdy měl být jeho film Erotikon synchronizován v němčině.
155

 Úplný 

závěr roku patřil poselství prezidenta Masaryka, které vyrobila společnost Fox v délce 

100 m a mělo být promítáno o Vánocích v několika jazycích.
156

 Tyto texty byly spíše 

kratší, stručné a obsahovaly nejzákladnější informace.   

Rok 1934 patřil jak v československém, tak v německém filmovém tisku 

Rovenského filmu Řeka (v Německu uvedeno pod názvem Junge Liebe, pozn. autora). 
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Dubnová vydání Filmového kurýra přinesla fotografie z filmu i stručnou zprávu 

z berlínské premiéry, které se zúčastnili i hlavní představitelé Jarmila Beránková a Váša 

Jalovec.
157

 Další filmy, o nichţ německý deník psal v rámci krátkých textů rubrik Prag / 

Produktion in Prag, byly: úspěšný vojenský film od Jana Svitáka Ţivot vojenský, ţivot 

veselý s Jarmilou Beránkovou a Vladimírem Borským, Fričova komedie Hej rup!, 

studentská veselohra Jana Svitáka Studentská máma s Antonií Nedošínskou, Věrou 

Ferbasovou a Theodorem Pištěkem, veselohra Pokušení paní Antonie nebo filmy 

Miroslava Cikána Na Svatém Kopečku a U nás v Kocourkově.
158

  

Na úvod roku 1935 věnoval německý filmový tisk pozornost československým 

filmovým aktivitám, majícím za účel propagovat Československo v zahraničí, kulturním 

filmům, které představovaly krásy Československa, a dokumentu o T. G. Masarykovi, 

natočeným k výročí jeho narození.
159

 Reflektován byl rovněţ Slavínského film První 

políbení, o němţ se psalo velmi pochvalně, a jeho slavnostní premiéra v Praze, při jejíţ 

příleţitosti byl uveden také kulturní film 25 let filmu v ČSR.
160

 Dále pak bylo v krátkých 

zprávách z rubriky Prag publikováno, ţe se natáčejí filmy Pozdní láska reţiséra 

Kubáska, Král ulice s Karlem Hašlerem, Krňanského snímek Bezdětná s Natašou 

Gollovou, Jarmilou Beránkovou a Ljubou Hermanovou a další.
161

 Na závěr roku 

natočila německá společnost Ufa krátké pásmo Poznej svoji zemi, které ukazovalo 

přírodní divy Československa, a vysílala ho před svými filmy.
162

 

Přestoţe podle statistik bylo v roce 1936 natočeno vlivem krize méně filmů neţ v 

předchozích letech, německý tisk věnoval československé produkci větší prostor, 

především programu barrandovských ateliérů, kde vznikly filmy Lojzička s Jarmilou 

Beránkovou, Vojnarka, Děti velké lásky společnosti Elekta nebo Velbloud uchem jehly a 

drama společnosti Ufa Lidé na kře.
163

 Nejzaměstnanějším hercem sezóny byl Rolf 

                                                 
157

 FK 9. 5. 1934 (108), Návštěva z Prahy: hlavní představitelé filmu Řeka v Berlíně, FK 14. 5. 1934 

(112); 5 

158
 FK 26. 6. 1934 (146); 3, FK 11. 7. 1934 (160); 1, 16. 7. 1934 (164); 3 

159
 FK 14. 2. 1935 (38); 5, Masarykův ţivot, FK 7. 3. 1935 (56); 1 

160
 Premiéra „25 let československého filmu“ v Praze, FK 24. 8. 1935 (197); 3 

161
 FK 1. 4. 1935 (77), 3, FK 8. 6. 1935 (132); 1 

162
 Ufa ukazuje přírodní krásy ČSR, FK 26. 10. 1935 (251); 1 

163
 Vlastní produkce Barrandovských ateliérů, FK 4. 2. 1936 (29); 2, Novinky z praţské produkce FK 21. 

9. 1936 (221); 5, Novinky z praţské produkce, FK 14. 12. 1936 (292); 1 



Diplomová práce 

43 

 

Wanka, který natočil Srdce v soumraku s Vladimírem Slavínským, a film Páter Vojtěch 

Martina Friče.
164

  

Většina zpráv o československé produkci v roce 1937 pochází z druhé poloviny 

roku. Podoba těchto textů se lišila – někdy šlo o krátké texty, jindy byl ve článku 

uveden kromě reţiséra a hlavních představitelů také příběh. Podle Filmového kurýra  

z 5. května plánovala československá produkce na přelom roku 1937 a 1938 čtyřicet aţ 

padesát filmů, coţ by měl být vzhledem k tomu, ţe by měly fungovat všechny tři 

praţské ateliéry, reálný plán.
165

 V A-B produkci vznikl film Svět patří nám Voskovce a 

Wericha, Vladimír Slavínský natočil pro Elektu Falešnou kočičku a praţská Ufa 

pracovala po Advokátce Věře na novém filmu s Vlastou Burianem Tři vejce do skla.
166

 

Kromě těchto filmů zaznamenal německý filmový tisk také snímky Hordubalové, který 

podle Čapkovy předlohy natočil Martin Frič s Paľem Bielikem, a Panenství (společnosti 

Lucerna), v němţ se po více neţ roční pauze objevila Lída Baarová.
 167, 168

 Reţii převzal 

po nemocném Josefu Rovenském Otakar Vávra, další role ztvárnili Adina Mandlová, 

Otto Ballon, Zdeněk Štěpánek a další.
169

  

Dne 15. listopadu 1937 vyšel ve Filmovém kurýru článek, který rekapituloval 

československou produkci. Podle tohoto článku bylo v Československu natočeno přes 

50 filmů, z toho 5 německých, a do konce roku se očekával celkový počet 55 - 60 filmů. 

Roční přehled z 31. prosince uvedl, ţe celkový počet natočených filmů byl  

54. Československé filmové hospodářství z roku 1937 ale publikovalo, ţe v 

Československu vzniklo celkem 49 filmů, z toho 5 německých. Vzhledem k tomu, ţe 

Filmový kurýr neuvedl seznam těchto filmů, není úplně moţné dohledat, co tento rozdíl 

zapříčinilo.
170

 

V roce 1938 jiţ byla Československé produkci věnována podstatně menší 

pozornost, týkaly se jí uţ jen dva články ve Filmovém kurýru. První byla velká recenze 

Fričova filmu Hordubalové, kde byl uveden obsah, obsazení i produkční tým a srovnání 
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s dalším Fričovým filmem Jánošík z roku 1935.
171

  Druhý článek, z února, přinesl v 

rámci rubriky Das Ausland dreht
172

 výčet filmů, které byly připravovány: Lamačovy 

snímky Milování zakázáno a Ducháček to zařídí s Vlastou Burianem a film Waltra 

Schorsche Včera neděle byla v hlavní roli s Jiřinou Štěpničkovou (známou z Maryši), 

Otomarem Korbelářem, Ljubou Hermanovou a Antonií Nedošínskou.
173

 Jednalo se o 

krátké odstavce bez bliţších podrobností, maximálně byla uvedena společnost, jeţ se na 

výrobě filmu podílela. 

 

3.1.2 Koprodukční tvorba 

Tato kategorie sdruţuje především texty o filmech, které vznikaly v ateliérech 

v české i německé verzi, a jak bylo jiţ uvedeno v předchozí kapitole, podoby vzájemné 

spolupráce byly různé. Tyto filmy byly v německém filmovém tisku reflektovány, 

zvlášť objevil-li se v německé verzi německý herec nebo herečka. Nejvíce článků v 

podobě krátkých sloupků nebo jen odstavců opět pochází z Filmového kurýru, obvykle 

z rubrik Das neuste aus dem Ausland
174

, Ausland dreht nebo z krátkých zpráv rubriky 

Prag. Navíc koprodukčním filmům nebyly většinou věnovány samostatné články, nýbrţ 

je bylo nutno objevit mezi ostatními československými filmy v textech o produkci 

v Praze. 

V roce 1933 informoval německý tisk pouze o dvou československo-německých 

filmech, prvním z nich byl film Pobočník Jeho Výsosti, který natočil Martin Frič 

s Vlastou Burianem.
175

 Druhým filmem byla opereta reţisérů Jana Svitáka a Maxe 

Obala Anita v ráji, k jejíţ premiéře byla uspořádána slavnostní večeře v praţském 

hotelu Alcron za přítomnosti československých a německých umělců, kteří 

vyzdvihovali prospěšnost tohoto filmového spojení.
176

  

Následující rok 1934 bylo natočeno několik filmů, jejich německé verze byly 

v Československu uvedeny aţ následující rok. Německý tisk informoval, ţe vznikaly 

obě verze současně. To byl případ filmu Ţena, která ví, co chce. Českou verzi natočil 
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Václav Binovec s Trude Grosslicht a Ferdinandem Hartem, německá verze vznikla pod 

reţií K. Jansona a hlavní role byly obsazeny německými herci Lil Dagover, Hilde 

Hildebrandt a Adolf Wohlbrück.
 177

 Premiéra německé verze proběhla za účasti hlavní 

hvězdy Lil Dagover v Praze a sklidila obrovský úspěch.
178

 Na podzim se natáčely 

v Praze ještě filmy Polská krev Karla Lamače, obě verze natočil s Annou Ondrákovou, a 

Tatranská romance, v hlavní roli s proslulým barytonem Pavlem Ludikarem.
179

 

Kromě jiţ avizovaného filmu Tatranská romance přinesl Filmový kurýr v roce 

1935 ještě zprávy o dalších filmech, např. o snímku Jana, který reţíroval Emil Synek a 

ukazoval pestrý ţivot sudetských Němců, nebo o filmu Marionetten v hlavní roli s 

Lídou Baarovou a Rolfem Wankou.
 180

 V Československém filmovém hospodářství 

jsem však o tomto filmu nenašla ţádnou zmínku.  

V roce 1936 se německý filmový tisk věnoval nejvíce herci Rolfu Wankovi, který 

hrál ve filmech Auf der grünen Wiese (reţie Karel Lamač), v obou verzích filmu 

Sextánka a v Irčině románku.
181

 Reţie české i německé verze filmu Ulička k ráji se ujal 

Martin Frič.
 182

 Další z těch, kteří zaujali německý tisk, byl Leo Slezák. Ten se během 

roku představil v koprodukčním filmu Píseň droţkáře, kde byla nejdříve plánována 

německá verze, teprve poté se měla natočit verze česká.
183

 Na závěr roku přinesl 

Filmový kurýr v rámci rubriky Neues aus der Prager Produktion zprávu, ţe v 

následujícím roce je plánováno natáčení koprodukčního filmu Semafor a ţe by měl 

vzniknout v nově otevřených Foja ateliérech.
184

 

V následujících letech 1937 a 1938 jiţ nebyly texty o koprodukčních filmech 

publikovány tak pravidelně, většinou byly otištěny opět jen základní údaje o filmu. 

Výjimku tvořil film Poslíček lásky s Rolfem Wankou v hlavní roli, jelikoţ ten byl v 

prosinci 1937 uveden také v berlínském kině a čtenáři byli blíţe seznámeni s jeho 
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dějem.
185

 V roce 1938 informoval pouze Filmový kurýr v únorovém čísle o natáčení 

filmu Panenka, který vznikal v české a rakouské verzi; českou natočil reţisér Medeotti-

Boháč v hlavní roli s Věrou Ferbasovou.
186

 

3.2 Německé filmy a čeští filmaři 

Tato kategorie sdruţuje texty, které se týkaly německé produkce (někdy vznikala 

také na území Československa) a na ní se podílejících českých umělců a tvůrců, z nichţ 

mnoho pracovalo v Německu pravidelně (například reţisér Karel Lamač nebo Anna 

Ondráková). Kromě článků a sloupků z Filmového kurýru byly k analýze pouţity 

především reklamní poutače z magazínu Německý film a velmi uţitečná rubrika Wer 

dreht wo? v týdeníku Film. Z těchto pramenů však byla získána pouze jména filmů a 

jejich tvůrců.  

Jestliţe z textů publikovaných v letech 1933 a 1934 nebylo zřejmé, zdali se 

někteří z filmařů a umělců z Československa podíleli na německé produkci, došlo v roce 

1935 ke změně. Karel Lamač natočil v Německu hned tři filmy (Grossreinmachen s 

Annou Ondrákovou, Ich liebe alle Frauen a Der junge Graf), čímţ se podle ročního 

přehledu Filmového kurýra zařadil mezi nejzaměstnanější filmové reţiséry v 

Německu.
187

 Z herců byli opět jmenováni Leo Slezák, tentokrát ve filmu Die blonde 

Carmen, a Lída Baarová, která hrála ve filmu Ein Teufelskerl.
188

 V Československu se 

natáčely v exteriérech filmy Die unmögliche Frau a Student aus Prag.
189

 V textech o 

těchto filmech byl přiblíţen také jejich příběh, nebylo z nich ale rozpoznatelné, zdali se 

na natáčení podíleli také českoslovenští filmaři. 

V srpnu 1936 byl publikován dlouhý text, zabývající se především dějem 

velkofilmu Port Arthur společnosti Tobis, který vznikal na Barrandově ve francouzštině 

a němčině, později se natáčení přesunulo do Bulharska.
190

 I tento rok pokračoval Karel 

Lamač ve svém rychlém pracovním tempu a podle seznamů v Německém filmu natočil 

filmy Wenn Du eine Schwiegermutter hast a Sogar in diesen Zeiten, opět s Annou 

Ondrákovou.
191
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Lída Baarová byla německou produkcí velmi zaměstnávána také v roce 1937, kdy 

natočila filmy Die Kronzeugin, Die Patrioten nebo Die Liebe des Basil Zaharoff.
192

 

Tento německý velkofilm vznikal na Barrandově v produkční společnosti Reiter s 

Paulem Wegenerem v hlavní roli.
193

 Další z německých filmů, který byl v roce 1937 

natočen v Československu a o němţ byl publikován dlouhý rozbor, byl Zauber der 

Bohéme. Na něm se podíleli kameraman Pečenka, architekt Adam, zvukař Šindelář a 

hudební skladatel Beneš.
194

  

V roce 1938 pak německý tisk informoval v rámci krátkého odstavce Der Ausland 

dreht opět o Karlu Lamačovi, který v Praze natočil německý film Drunter und 

Drüber.
195

 Z hereček se podle seznamu Wer dreht wo? představily v německé produkci 

Lída Baarová ve filmu Der Speiler a Anna Ondráková ve filmu Narren im Schnee.
196

 

 

3.3 Filmové osobnosti z ČSR 

Filmoví tvůrci se v německých filmových magazínech objevovali také v jiném 

kontextu neţ jen ve spojení s aktuálně natáčenými filmy. Tyto zprávy se většinou týkaly 

státních ocenění v Československu nebo aktualit z jejich soukromého ţivota. 

O státních vyznamenáních informoval Filmový kurýr v listopadu 1935 na titulní 

stránce v rámci rubriky Neues aus Prag, kdy si ocenění a peněţní odměnu ve výši  

5 000 Kč odnesli Jiřina Štěpničková a Josef Rovenský za film Maryša a Z. Rogoz za 

hlavní roli ve filmu M. R. Štefánik.
 197

 O dva roky později získali podle téhoţ deníku 

ocenění Otakar Vávra za reţii filmu Filosofská historie, Hugo Haas za roli ve filmu 

Velbloud uchem jehly a Jan Roth za kameru k filmu Batalion.
198

 Tyto texty pouze 

informovaly o oceněných, nebylo v nich uvedeno ţádné vlastní hodnocení ani recenze 

na dané filmy.  

Celkově vzato se německý filmový tisk zajímal především o reţiséry, například 

krátce informoval o aktivitách Gustava Machatého v lednu 1935, kdy měl projev před 
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studenty berlínské univerzity.
199

 Filmový kurýr také otiskl rozhovor s Vladimírem 

Slavínským o poslání filmu a o rozdílu mezi německy mluvícím a německy nemluvícím 

publikem.
200

 O Karlu Lamačovi byl publikován krátký text, kdyţ mu nebyl poskytnut 

státní příspěvek na film Na tý louce zelený, jelikoţ se údajně odchyloval od linie, po 

které by se měl československý film ubírat.
201

 

Německý filmový tisk také reflektoval smrt herce a reţiséra Josefa Rovenského. 

V článku na titulní stránce o jeho skonu byly přiblíţeny okolnosti jeho úmrtí a uvedeny 

některé z jeho významných filmů (Řeka, Maryša, Hlídač č. 47, který po jeho 

onemocnění dokončil Otakar Vávra).
202

 

V roce 1938 otiskl také Filmový kurýr článek o výtrţnostech v Praze, namířených 

proti Lídě Baarové, ţijící a pracující v té době v Berlíně.
 203

 Nejdříve neznámý útočník 

rozbil okno u jejích rodičů a pak byla neznámými výtrţníky rozbita na Václavském 

náměstí výkladní skříň, v níţ byl hereččin obrázek, který útočníci vzali a roztrhali na 

kusy. Podle tisku byly nepokoje vyvolány “tendenčními fámami”, bylo jí také vytýkáno 

účinkování v německém rozhlase. „Tato událost je pádný důkaz o tom, jak silné je 

popuzení českého lidu. Tento čin byl odsouzen dokonce listem A-Zet, který rozhodně 

nemůţe být obviňován z náklonnosti k Němcům, a zároveň uvedl, ţe je to důkaz toho, 

jak je důleţité sjednat pořádek a varovat tak výtrţníky.”
204

 

 

3.4 Promítá se v ČSR 

Jedním z nejčastějších témat německého filmového tisku byl aktuální program 

v Československu, popřípadě novinky a souhrnná čísla o dovozu filmů, především těch 

německých. Tyto zprávy se sice vyskytovaly v menších pravidelných rubrikách, často 

jim však byl věnován větší prostor na titulní straně. To byl případ především článků o 

úspěších německých filmů v Československu. 

O aktuálním filmovém dění se němečtí čtenáři mohli dozvědět například z rubriky 

Europa spielt, která přinášela program z vybraných kin v evropských metropolích 
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(kromě Prahy také Paříţ, Oslo, Vídeň, Amsterdam, Kodaň atd.).
205

 Aţ na název filmu 

však rubrika neobsahovala ţádné informace navíc, spíš neţ jako bohatý informační 

zdroj je z hlediska analýzy uţitečná k potvrzení toho, ţe Němci si udrţovali přehled o 

dění v Československu a alespoň zpočátku stavěli Prahu na stejnou úroveň jako ostatní 

evropská města. Tato rubrika se pravidelně objevovala alespoň jednou měsíčně, 

především ke konci sledovaného období, tedy od roku 1937. 

Velkou pozornost Němci věnovali filmům, které se dováţely do Československa. 

Statistické údaje se objevovaly pravidelně v rozmezí 4 měsíců a vţdy bylo 

vyjmenováno, kolik z dovezených filmů bylo z USA, Německa, Rakouska, Francie a 

ostatních zemí. Obdobné informace se objevovaly také ve sloupku Prag. Porovnala jsem 

údaje z Filmového kurýra z roku 1938, kde bylo uvedeno, ţe v roce 1935 bylo do 

Československa dovezeno celkem 290 celovečerních filmů (z toho 154 z USA, 75 

z Německa, 20 z Rakouska, 15 z Francie, 10 z Velké Británie, zbylých 16 z ostatních 

zemí), v roce 1936 celkem 277 zahraničních filmů (130 z USA, 78 z Německa, 22 

z Rakouska, 17 z Francie, 12 z Velké Británie, 18 z ostatních zemí) a v roce 1937 to 

mělo být 245 filmů (99 z USA, 80 z Německa, 13 z Rakouska, 21 z Francie, 11 z Velké 

Británie a 21 z jiných států).
206

  Údaje z Československého filmového hospodářství se 

liší, a to jak v absolutních číslech, tak v údajích o importu z jednotlivých zemí.
207

 

Nejvíce rozdílná čísla jsou z roku 1937, coţ by mohlo být způsobeno tím, ţe článek byl 

publikován v polovině ledna roku 1938, kdy ještě údaje nemusely být kompletní.   

S tím úzce souvisí další okruh zájmu německého odborného tisku a tím byla 

cenzura v Československu. Komise pro dovoz filmů rozhodovala, kterým ze 

zahraničních filmů povolí promítání. Především Filmový kurýr velmi podrobně 

informoval, které z filmů byly povoleny a které zakázány. Byl-li povolen německý film, 

jenţ měl při svém uvedení úspěch, noviny o tom referovaly opět především v rubrice 

Prag nebo Neues aus dem Ausland. 

O aktuálním programu především v Praze se mohli němečtí čtenáři dovědět také 

z textů zabývajících se programy půjčoven filmů (především Moldavia, Slavia, Elekta, 

pobočky německých společností Ufa a Tobis atd.). Své programy zveřejňovaly 

půjčovny na kaţdou sezónu a zahrnovaly jak domácí, tak zahraniční filmy. U 
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německých filmů byla většinou uváděna také jména tvůrců, hlavních představitelů a 

produkční společnosti. 

 

3.5 Dohody a podmínky pro dovoz filmů do ČSR 

Dalším z frekventovaných témat, jimiţ se německá filmová periodika zabývala, 

byl import zahraničních filmů do Československa. Dohod bylo ve sledovaném období 

uzavřeno několik a jejich podmínky se často měnily. Hlavním rozhodovacím orgánem 

byl Filmový poradní sbor, úředně začleněný pod ministerstvo obchodu. Tato kategorie 

tedy nesdruţuje články s konkrétními filmy, kterým byl dovoz povolen, nýbrţ texty o 

nejrůznějších jednáních mezi československou stranou a zahraničními dovozci, později 

sdruţenými v dovozní kartel. Nejčastějšími partnery v těchto jednáních byly pro 

Československo USA, Německo, Rakousko, objevily se také zmínky o Maďarsku. 

Občas do nich zasahovali také majitelé kin, kteří poţadovali zvýšení dovozu kvůli 

zkvalitnění a rozšíření programu. Tyto články byly velmi často umístěny na titulní 

stránce a byl jim dán značný prostor. 

Jednáním Československa s Německem byla věnována velká pozornost po celé 

sledované období. Probíhaly-li schůzky těchto stran (ať uţ v Praze, nebo v Berlíně), 

filmový tisk (především Filmový kurýr) sledoval jejich průběh velmi pozorně a přinášel 

detailní reportáţe. Příkladem takových textů mohou být zprávy o jednáních na podzim 

roku 1936.  

V prvním z textů informoval Filmový kurýr o Filmovém poradním sboru, který 

měl v nadcházejících dnech uspořádat zvláštní zasedání, jeţ mělo mít velký dopad na 

německých filmový export. FPS měl představit tzv. list přání pro německé filmy a 

stanovit za tímto účelem směrnice, podle nichţ by se komise pro dovoz filmu řídila. To 

mělo zlepšit vzájemné obchodní vztahy, neboť pokud by bylo podle směrnic předem 

pravděpodobné, ţe by film povolení k promítání nezískal, pak by o něj praţský dovozce 

ani neusiloval a ušetřil by tak náklady jak sobě, tak berlínskému dodavateli. Jelikoţ se 

jednalo o jeden z největších trhů pro německé filmy, znát tyto směrnice bylo výhodné 

také pro producenty.
208

 Tato kauza pokračovala na stránkách Filmového kurýru krátkým 

vyjádřením, ţe se v Praze sešel FPS, a přestoţe jednal o směrnicích pro dovoz 

německých filmů přes čtyři hodiny, nedošel k ţádnému závěru.
209

 Následoval článek 
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z 21. září 1936 na titulní stránce, kde stálo, ţe v příštím týdnu by se měla do Berlína 

dostavit filmová delegace z Prahy, aby zde dokončila jednání o jiţ zmíněných 

směrnicích. Členy této delegace byli prezident Ústředního svazu majitelů kin Vladimír 

Wokoun, vedoucí obchodu Emil Sirotek, generální tajemník dr. Leiser, dále ředitel 

půjčovny Nationalfilm major Průša, generální tajemník Ort a Miloš Havel ze 

společnosti A-B jako zástupce praţských producentů.
210

  Další zpráva (opět z titulní 

strany) informovala, ţe jednání začala a ţe německá strana by měla předloţit protinávrh. 

Celá situace byla také komentována v rakouském odborném tisku, jelikoţ Rakušané se 

obávali, jaký dopad by na ně měl výsledek praţsko-berlínských jednání.
211

 Delegace se 

poté vrátila do Prahy, aby na zvláštním zasedání FPS prodiskutovala koncept navrţený 

Němci. Na začátku téhoţ týdne měla také začít jednání mezi Ústředním svazem majitelů 

kin a zástupci praţských půjčoven o nových výpůjčních podmínkách.
212

 Poté opět 

odjela německá delegace do Prahy, zde byl vypracován společný návrh nové dohody 

pro vzájemný filmový obchod a tyto nové podmínky ještě musely schválit příslušné 

úřady a organizace z obou zemí.
213

 Z tohoto příkladu je zřetelné, kolik prostoru věnoval 

německý tisk těmto jednáním, aniţ by byla uvedena jakákoli uţitečná informace, 

například jaké byly návrhy na směrnice československé delegace nebo jaké byly 

protinávrhy a co přesně společně vypracovaný koncept obsahoval.  

Němci si také často stěţovali na regulaci dovozu a vyjadřovali přání zvýšit počet 

dováţených filmů. Podle Filmového kurýru nebyly německé filmy tolik importovány, 

přestoţe by si to kvůli poklesu návštěvnosti přáli sami majitelé kin.
214

  

O filmových vztazích mezi Československem a USA zpravoval německý filmový 

tisk hned ze dvou důvodů - jejich vztahy byly velmi proměnlivé a neustálené a americké 

filmy představovaly největší konkurenci pro dováţené německé filmy. Především v roce 

1934 byla četnost zpráv největší (někdy byly texty zabývající se touto problematikou 

publikovány i několikrát měsíčně), jelikoţ v tu dobu probíhala intenzivní jednání o nové 

filmové dohodě. Německý čtenář se tak díky Filmovému kurýru dozvěděl o aktuálním 
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průběhu a měnících se podmínkách pro dovoz. Tato jednání trvala aţ do ledna 1935.
215

 

Tehdy začala platit nová dohoda mezi USA a Československem, frekvence zpráv 

znatelně poklesla a texty se zabývaly spíše kvalitou dovezených amerických filmů. V té 

době se také začaly objevovat informace, ţe německé filmy byly kvůli americkým 

znevýhodněny, například tím, ţe byl sníţen jejich import nebo byly odsunuty termíny 

jejich premiér aţ za americké filmy.
216

 Ani texty z roku 1938 nevyznívaly ještě 

tendenčně a protiamericky; to, ţe americké filmy byly úspěšnější neţ německé, byl 

prostý fakt.   

Jelikoţ také dění v Rakousku patřilo do okruhu zájmů Německa, věnoval mu 

německý tisk pozornost, a to i na poli kinematografie. S Rakouskem byla vedena četná 

jednání, především v roce 1936, kdy Filmový kurýr informoval o blokaci rakouských 

filmů v Československu a (podle rakouského tisku) o této uzávěře nebyly oficiálně 

informovány příslušné rakouské úřady.
217

 Podle Filmového kurýra nebyl tehdy promítán 

ţádný film z Rakouska po dobu pěti měsíců a aţ v listopadu znovu obnovena dohoda 

s kartelem.
218

   

Jediná další země, o níţ ve spojení s Československem německý filmový tisk 

referoval, bylo Maďarsko, poté co v srpnu 1938 byla přerušena vzájemná výměna filmů. 

Československu vadilo, ţe je jejich filmů v Maďarsku promítáno málo, a maďarská 

strana měla výhrady k tomu, ţe do Československa byly dováţeny pouze maďarské 

filmy nadabované do němčiny, přičemţ na Slovensku by mohly být promítány v 

originálním znění.
219

  

 

3.6 Činnost filmových ateliérů 

Německá filmová média referovala o všech třech praţských ateliérech, dokonce 

sledovala jejich vývoj s detailní pečlivostí a na toto téma vyšly přibliţně tři aţ čtyři 

články ročně. Ateliérům na Barrandově byla věnována pozornost hned od jejich 

otevření – 10. února 1933 vyšel ve Filmovém kurýru článek o zahájení činnosti, který 
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ateliéry velmi podrobně popisoval. Informoval o technickém zázemí, halách, 

laboratořích, střiţnách, osvětlení, elektroinstalaci i vodní nádrţi.
220

 Ředitele Ing. 

Ladislava Reichla vystřídal v jeho funkci po roce Miloš Havel, majoritní akcionář 

vlastníka ateliérů společnosti A-B Barrandov.  

Pozornosti neušly ani problematické ateliéry v Hostivaři. Filmový kurýr 

informoval především o jejich střídavém otevírání a uzavírání, i o státních podporách, 

které byly atelierům společnosti Host poskytnuty.
221

 O ateliérech  Foja se psalo 

v kontextu s jejich otevřením a v kontextu s jejich majitelem Josefem Foistou a 

ředitelem Janem Svitákem; bliţší zprávy, například o jejich vybavení nebo programu, se 

čtenáři nedověděli.
222

  

 

3.7 Organizace v ČSR 

Předmětem zájmu německých filmových periodik byly také profesní a státní 

organizace, které měly v mnoha směrech (import, export, finanční podpora) hlavní 

slovo. Zprávy o jejich četných aktivitách bylo moţné nalézt několikrát do roka, 

především na stránkách Filmového kurýra, a to nejen v krátkých aktualitách, ale i ve 

velkých článcích na titulní straně. Pouze německý překlad názvů spolků mnou analýzu 

komplikoval, jelikoţ neuváděl jednotné překlady, často se stávalo, ţe jedna organizace 

byla v němčině nazývána různě. 

Nejčastějším tématem byla organizace majitelů kin, Filmový kurýr pravidelně 

informoval o jejích valných hromadách a usneseních.
223

 V rámci tohoto tématu byla 

věnována pozornost také německým majitelům kin v ČSR.
224

  

Z nestátních organizací byl pak námětem některých článků také dovozní kartel pro 

zahraniční filmy a sdruţení amerických dovozců, nicméně toto téma bylo v podstatě 

pouze okrajové.
225

 V kontextu s dovozem snímků se vyskytovaly také články o 
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půjčovnách působících v ČSR a distribuujících německé filmy, nejvíce o společnostech 

Ufa, Elekta, Slavia.
226

  

Německý filmový tisk reflektoval také aktuality z Filmového poradního sboru, 

který sdruţoval jak zástupce státu, tak profesní organizace a rozhodoval o přijetí, popř. 

odmítnutí zahraničních filmů. Filmový kurýr přinášel reportáţe z jeho zasedání, včetně 

jmen některých členů (Wokoun, Havel, Šenkýř) a obsahu jejich příspěvků. V kontextu 

s FPS bylo informováno o nejrůznějších poplatcích, které zaváděl (například pro 

půjčovny nebo pro kina) a které se v československých filmových kruzích setkaly 

většinou odporem, o rozhodnutích týkajících se výstavby nových filmových ateliérů 

nebo o filmových úvěrech, jeţ měly ulehčit filmařům od finanční zátěţe.
227

 

Velmi okrajově se vyskytly také texty zabývající se kiny v Československu, 

většinou v souvislosti se statistikami návštěvnosti, popř. se zákonem, který nařizoval 

majitelům kin zabezpečit dostatečný počet plynových masek.
228

 

 

3.8 Československo-německé filmové přátelství (návštěvy, 
exkurze apod.) 

Tato kategorie sdruţuje texty zabývající se četnými exkurzemi československých 

filmařů do Německa a naopak německých do Československa. Jedny z nejčastějších 

návštěv byly cesty československých majitelů kin (především ředitele jejich svazu 

Wokouna) do Berlína, po roce 1937 tyto cesty podnikali nejvíce sudetští majitelé kin.
229

 

V roce 1936 sledoval Filmový kurýr podrobně vzdělávací zájezd německých filmařů 

z Berlína do Vídně, Budapešti a Prahy, přičemţ informoval detailně o záţitcích z této 

cesty.
230

 Deník poukazoval na přínosy takových cest z hlediska „utuţování 

československo-německého filmového přátelství“.
231
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3.9 Český film v zahraničí (účast na festivalech a filmových 
přehlídkách) 

Úspěchy Československa na filmových festivalech upoutaly pozornost také 

německých filmových periodik, především Filmového kurýru a Filmu. Mezi hlavní 

zprávy patřily reportáţe z Bienále v Benátkách, kde Československo uspělo v roce 1936 

s Rovenského filmem Maryša s Jiřinou Štěpničkovou v hlavní roli.
232

 V témţe roce 

vznikl podle Filmového kurýra v Benátkách skandál kvůli filmu Jánošík, jelikoţ bylo 

Československo nařčeno Maďarskem z krádeţe kulturního dědictví. Filmu dokonce 

hrozilo vyškrtnutí z programu.
233

 V roce 1938 se Bienále zúčastnilo Československo 

s filmy Hordubalové, Filosofská historie a Panenství.
234

 Kromě festivalu v Benátkách 

přijela československá delegace také na festivaly v Paříţi (1935, 1937), Bruselu (1935) 

a na Mezinárodní týden kulturních filmů v Hamburku (1937).
235

 Podrobnosti o filmech 

nebyly uváděny, maximálně byla zveřejněna společnost, která film vyrobila, nebo 

jména československých delegátů. 

 

3.10 Roční přehledy 

Téměř kaţdý rok byly na přelomu roku publikovány ve Filmovém kurýru roční 

přehledy a statistiky z jednotlivých evropských zemí a USA, někdy byly tyto údaje 

zveřejněny také v průběhu roku.
236

 Tyto přehledy zahrnovaly údaje o natočených 

filmech a autorech, kteří se na nich podíleli, zprávy z odborných spolků, informace o 

dovezených filmech a prognózy. Celkově byly vyzdvihovány filmy Josefa Rovenského 

a Vladimíra Slavínského, které údajně snesly srovnání s evropskou produkcí. Obdobné 

informace byly k nalezení také v textech o importu zahraničních filmů do Německa. 

 

3.11 Československý tisk 

Některé z textů se týkaly československého tisku. Němci se zabývali hlavně tím, 

jak se v Československu psalo o německých filmech (především o těch úspěšných) nebo 
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o nepřesnostech, kterých se československý tisk dopustil.
237

 Jeden z takových článků 

vyšel také v týdeníku Film v roce 1937, kdy byli novináři nařčeni z otištění 

nepravdivých informací v ironickém článku „Nové jasnovidecké vysílání 

z Československa“.
238

 Celý text zní: „Slyší člověk trávu růst a vyhlašuje zestátnění 

německé kinematografie. V Praze jsou asi lépe informováni o tom, co jsme my Němci 

zač, jaký jsme komický a podivuhodný národ, jak se nám vede špatně. […] My, filmoví 

novináři, jsme museli při projevu prezidenta říšské filmové komory před pár dny asi 

spát nebo špatně rozumět, jelikoţ naši zahraniční kolegové jsou zase jednou lépe 

informováni neţ my. Tentokrát se jedná o Československo, přestoţe víme, ţe se projevu 

ţádný československý zástupce neúčastnil. V Československu je asi nějaký nový 

jasnovidecký vysílač. […] V Československu vyšel článek pod titulkou ,Nejnovější 

reorganizace německého filmovnictvíʼpodle něhoţ oznámil prezident říšské filmové 

komory před svým odjezdem do Benátek, ţe v budoucnosti bude řízena výlučně říšskou 

filmovou komorou veškerá filmová produkce, tzn. výběr témat, obsazení, návrhy 

rozpočtů, kontrola výdělků a půjčoven, stejně jako zestátněné premiérová kina Ufa 

v Berlíně, Lipsku, Hamburku a Mnichově. Podle ,senzačního oznámeníʼ má být 

německý filmový průmysl zestátněn úplně, coţ je nesmysl vymyšlený v Praze.“
239

  

 

3.12 Na cestě k protektorátu 

Prakticky hned po Mnichovské dohodě, tedy začátkem října 1938, se ve 

Filmovém kurýru začaly objevovat články zaměřené na Sudety a na to, co vyplývalo 

z jejich obsazení v kontextu s filmovým průmyslem. V tomto období, od obsazení Sudet 

do vyhlášení protektorátu, byly ve filmových periodikách publikovány tři krátké, ale 

důleţité texty, z nichţ je směřování německé politiky naprosto zřejmé.  Rozhodla jsem 

se jim věnovat trochu větší pozornost neţ předchozím tématům, která ještě tendenčně 

nevyznívala.  

Dne 7. října 1938 otiskl Filmový kurýr článek o schůzce zástupce spolku 

německých kin (součást Říšské filmové komory) F. A. Pleyera s Franzem Höllerem, 

vedoucím kulturního oddělení Sudetoněmecké strany. Jednali především o okamţitém 

doručení německých propagandistických filmů do Sudet a o rozdělení německých 

                                                 
237

 Např. Praţské pondělní vydání opět mylně informuje, FK 3. 1. 1935 (2); 1 

238
 Nové jasnovidecké vydání z Československa, Film 14. 8. 1937 (33); 1 

239
 Tamtéţ 



Diplomová práce 

57 

 

půjčoven, pod které budou jednotlivé oblasti organizačně spadat. Po připojení Sudet se 

změnily také statistiky o kinech – v „Grossdeutschland“, které zahrnovalo Německo, 

Rakousko a Sudety bylo celkem 6 617 kin pro cca 77, 9 milionů obyvatel.
240

  

V souladu s německou strategií byl otištěn také text, který popisuje zákaz 

promítání bolševických, marxistických, komunistických a ţidovských filmů na 

Slovensku.
241

 To podle deníku vyhlásilo slovenské ministerstvo vnitra, které 

nesouhlasilo s rozhodnutím Filmového poradního sboru z Prahy, jenţ povolil některé 

„nevhodné“ filmy. Zároveň si Slováci zavedli vlastní cenzuru a ta měla pravomoc 

povolit německé a italské filmy, které dříve cenzurou v Praze neprošly. Dále se 

slovenské filmové kruhy chtěly vymanit z vlivu Prahy a zaloţit si svoje, na Praze 

nezávislé filmové organizace, nejlépe po vzoru Německa a Itálie. V tomtéţ vydání byl 

také otištěn článek o Osvobozeném divadle Jiřího Voskovce a Jana Wericha, které 

nezískalo kvůli svým „levicovým tendenčním a protiněmeckým vystoupením“ 

koncesi.
242

  Představení údajně narušovala nový směr kultury, který byl v Praze 

nastolen. 

Poslední zprávou s touto tematikou byl článek z 30. prosince 1938, kdy Filmový 

kurýr uvedl, ţe Ústřední svaz kin měl před koncem roku své poslední zasedání a poté 

byl rozpuštěn.
243

  

 

4. Historický kontext II. Protektorát Čechy a Morava 
Protektorát Čechy a Morava byl vyhlášen podle výnosu Adolfa Hitlera 16. března 

1939. „Podle čl. 1 tohoto dokumentu patřil k území Velkoněmecké říše, a i kdyţ 

formulace čl. 6 začínajícího slovy „zahraniční věci protektorátu“ naznačovala, ţe by se 

mohlo jednat o subjekt mezinárodního práva, Němci podobné úvahy velice rychle 

vyloučili. […] Postupně byla protektorátu upřena i státní povaha.“
244

 Přestoţe Hitler 

sliboval prezidentu Háchovi plnou autonomii, od prvního dne „to měla být autonomie 

oktrojovaná, bez nezadatelných práv, bez zajištěného území, bez vlastního lidu.“
245

 

Výkon státního prezidenta byl podmíněn důvěrou Vůdce a říšského kancléře, vedle 
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prezidenta stojí pak ještě říšský protektor, jehoţ práva upravuje čl. 5 výnosu: „Vůdce a 

říšský kancléř jmenuje protektora v Čechách a na Moravě coby ochránce říšských 

zájmů. Sídlem jeho úřadu je Praha. Říšský protektor […]má za úkol dbát toho, aby byly 

dodrţovány politické směrnice Vůdce a říšského kancléře. Říšský protektor potvrzuje 

členy vlády Protektorátu. Říšský protektor je zmocněn dát se informovat o všech 

opatřeních vlády Protektorátu a udělovat jí rady. Proti opatřením, jeţ by směřovala 

k poškození Říše, můţe vznést protest, a jestliţe hrozí bezprostřední nebezpečí, můţe 

vydávat nařízení, jeţ jsou ve společném zájmu nezbytná. Jestliţe říšský protektor 

vznese protest, vyhlášení zákonů, nařízení a jiných právních předpisů, jakoţ i výkon 

administrativních opatření a právoplatných soudních opatření se pozastavuje.“
246

 Díky 

tomuto článku mohl říšský protektor v podstatě neomezeně zasahovat do chodu 

protektorátu, aniţ by podléhal komukoli kromě Vůdce. Tento dokument byl podepsán 

Adolfem Hitlerem přímo na Praţském hradě. O tři dny později, 19. března 1939, se na 

Václavském náměstí konal Den branné moci, jenţ měl za cíl demonstrovat 

neporazitelnost Třetí říše.
247

 

Dne 18. března 1939 byl Vůdcem jmenován do funkce říšského protektora bývalý 

ministr zahraničí Konstantin von Neurath, jenţ nastoupil do úřadu 5. dubna, druhá 

nejvyšší pozice německé správy byla obsazena známým příslušníkem tehdejší 

sudetoněmecké strany Karlem Hermannem Frankem. I přes jistou disharmonii, která 

mezi těmito dvěma vládla, shodli se von Neurath s Frankem na tom, ţe klíčová správní 

oddělení úřadu musí být obsazena říšskými úředníky.
248

 Niţší správní regionální orgány 

byly tzv. oberlandráty, v jejichţ kompetenci byla vţdy dvě aţ tři hejtmanství a dále 

měly mít na starost záleţitosti německých státních příslušníků. Samostatným 

postavením měla disponovat pouze armáda, k níţ byl jmenován „zmocněnec branné 

moci u říšského protektora“.
249

 V protektorátu docházelo k jistým střetům na německém 

mocenském poli – nejvyšší říšské úřady a čtyři přilehlé ţupy NSDAP se snaţily 

zasahovat do dění v protektorátu, nicméně to díky absolutní Hitlerově podpoře 

protektorovi nemělo téměř ţádný výsledek. NSDAP bylo jasně zakázáno vměšovat se 
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do záleţitostí protektorátu, coţ bylo formulováno mj. ve dvou směrnicích Hitlerova 

pobočníka Rudolfa Hesse z počátku května 1939.
250

 

Na české straně stál v čele protektorátu prezident Emil Hácha, jehoţ pravomoci 

ale nebyly specifikovány. Protektorátní vláda byla oficiálně jmenována aţ 28. dubna 

1939 v čele s generálem Aloisem Eliášem, který nabízenou funkci ministerského 

předsedy přijal se závazkem co nejvíce pomoci národu i za cenu osobní oběti. Eliáš 

působil jako jedna z předních osobností českého odboje hned v několika odbojových 

organizacích a díky němu prosazovala protektorátní vláda za podpory prezidenta Háchy 

koncepci retardace.
251

 Gestapo i Sicherheitsdienst však mapovaly Eliášovy aktivity, coţ 

vedlo 27. září 1941 ke generálově zatčení na příkaz nového zastupujícího protektora 

Reinharda Heydricha pro obvinění z vlastizrady a snahy o odtrţení českých zemí od 

Říše. Generál Alois Eliáš byl jako jediný protektorátní ministr popraven, a to 19. června 

1942 v praţských Kobylisech.
252

     

Od počátku protektorátu dávalo české obyvatelstvo najevo svůj odpor vůči 

okupantům. Mezi takové projevy patřily například demonstrace v roce 1939 na 1. máje, 

převoz tělesných ostatků Karla Hynka Máchy 6. května nebo shromáţdění 1. července k 

výročí bitvy u Zborova.
253

 Jedna z největších demonstrací proběhla v Praze 28. října 

1939, kde demonstranti zpívali národní písně a provolávali slávu Benešovi a Stalinovi. 

Dav, který se utvořil kolem 17. hodiny na Václavském náměstí, byl rozptýlen německou 

policií. Bezprostředně po demonstracích zůstal jeden mrtvý, patnáct zraněných a stovky 

lehce zraněných, asi čtyři sta osob bylo zatčeno. Smrt studenta Jana Opletala, který  

11. listopadu podlehl střelnému zranění, způsobenému na demonstraci 28. října, a stal se 

tak druhou obětí zásahu německé policie na demonstracích, stála u zrodu nových 

nepokojů. Studenti, kteří se s ním přišli rozloučit, nejdříve doprovázeli rakev s ostatky 

na nádraţí, odkud měla být převezena do Opletalovy rodné vesnice, a poté se vydali 

zpívajíce národní písně směrem na Karlovo náměstí, kde se po zásahu české policie 

stáhli do budovy vysoké školy. 16. listopadu se sešli nejvyšší funkcionáři SS a policie 

s K. H. Frankem, který se vrátil ze schůzky s Hitlerem a Neurathem. Na tomto jednání 

byl na základě informací převáţně od udavačů sestaven seznam devíti studentů 

podezřelých z přípravy demonstrace. Těchto devět studentů bylo zatčeno a popraveno 

                                                 
250

 Maršálek 2002; 51 

251
 Pasák 1999; 252 

252
 Uhlíř 2002; 47-62 

253
 Brandes 1999; 98 - 100 



Diplomová práce 

60 

 

17. listopadu v 9 hodin. Dalších 1 200 studentů bylo převezeno do koncentračního 

tábora Oranienburg. Ještě téhoţ dne byly uzavřeny všechny české vysoké školy 

v protektorátu.
254

 

Krátce po vzniku protektorátu se začaly formovat odbojové organizace, které se 

snaţily bojovat proti útlaku okupantů. Bezprostředně po 15. březnu 1939 se vytvořila 

vojenská ilegální organizace Obrana národa, mezi jejíţ zakladatele patřili generálové 

Josef Bílý, Sergej Ingr, Hugo Vojta nebo jiţ zmíněný Alois Eliáš. „V případě povstání 

se podle hlášení krajských velitelství počítalo se základnou 90 000 osob. Tuto základnu 

tvořili především vojáci a důstojníci bývalé československé armády, příslušníci Stráţe 

obrany národa a členové Národních střeleckých gard, Svazu brannosti, Československé 

obce sokolské a dalších tělovýchovných organizací, legionáři, státní a komunální 

zaměstnanci (v Praze např. Elektrické podniky hl. města Prahy), dále pak zaměstnanci 

pošt, telekomunikací a ţeleznic, učitelé.“
255

 

Nedlouho po připojení protektorátu k Říši byly poloţeny základy skupiny 

demokratické resistence Politické ústředí, mezi jehoţ zakladatele se řadí blízké okolí 

Přemysla Šámala a Prokopa Drtiny. „K jeho nejdůleţitějším úkolům patřilo 

zorganizování vrcholného politického koordinačního centra, které by mělo dostatečnou 

autoritu ke stmelení všech odbojových sloţek a zároveň mohlo zajišťovat udrţování 

pravidelného spojení s Londýnem a dalšími emigračními středisky.“
256

 Jeho členy byli 

zástupci koaličních stran první republiky: Ladislav Rašín, Ferdinand Richter, Jaromír 

Nečas, František Hála, (ministr zemědělství) Karel Feierabend a další. Skupina přestala 

do jisté míry existovat v lednu 1940, kdy byli někteří její členové pozatýkáni gestapem, 

jiní museli uprchnout do exilu.
257

  

Členem Politického ústředí byl také Vladimír J. Krajina, který se významně 

podílel na zpravodajské činnosti a byl označován za „Benešova dvorního zpravodajce“ 

nebo také „nejhledanějšího muţe protektorátu“.
258

 Ten byl také v roce 1940 mezi jinými 
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pověřen spoluprací na vytvoření zastřešující resistenční organizace ÚVOD (Ústřední 

výbor odboje domácího). Tento útvar zastřešoval organizace Politické ústředí, Petiční 

výbor Věrni zůstaneme (PVVZ), zaloţený levicovými intelektuály J. Peškem, J. 

Fischerem, V. Číţkem a dalšími, a Obranu národa.
259

   

Na odbojové činnosti se také podílely skupiny napojené na Komunistickou stranu 

Československa, mezi jejich členy a demokratickým odbojem převládaly ideové a 

taktické rozpory, nebo Obec sokolská v odboji (OSVO), útvar České obce sokolské, 

jejíţ vliv nebyl okupačním aparátem podceňován – Sokol byl podle nařízení říšského 

protektora z 12. října 1941 oficiálně rozpuštěn, vrcholní představitelé OSVO však uţ 

v srpnu 1941 navázali kontakty s PVVZ, čímţ vznikla zřejmě největší resistentní 

struktura.
260

  

Přestoţe český národ vynikal svojí odbojovou činností, působily v protektorátu 

také skupiny, jeţ nacisty otevřeně podporovaly nebo s nimi přímo spolupracovaly. Mezi 

kolaboranty patřili především členové českých fašistických spolků, z nichţ se některé 

pokusily o převzetí moci hned po 15. březnu 1939. Členové fašistických organizací 

Národní obce fašistické (NOF), Vlajky a Akce národní obrody vytvořili Český národní 

výbor, v  čele s Radolou Gajdou. Tento výbor pak podal také návrh na podobu nové 

vlády, kde ministerským předsedou se měl stát právě Gajda. Pokus tohoto uskupení o 

převzetí moci ztroskotal a Gajda odešel z oficiálního politického ţivota. Ještě neţ tak 

učinil, vydal prohlášení o podpoře nového politického výboru Národní souručenství. 

Jeho platformou měla být „národní pospolitost, sociální spravedlnost a křesťanská 

morálka“ a mělo zabránit germanizaci, přičemţ jeho členy se nemohli stát Ţidé. Toto 

uskupení bylo fašistickými skupinami Vlajka, Zelené hákové kříţe a ostravskými 

Niemczykovými fašisty bojkotováno.
261

 Členové Vlajky také začali vystupovat v roce 

1942 proti ministru Moravcovi a chtěli jej v očích nacistů zdiskreditovat. Jejich úsilí 

však mělo opačný účinek a po Frankových intervencích se hnutí v lednu 1943 

rozpadlo.
262

  

Forma a stupeň kolaborace se různě lišily a prostupovaly všemi vrstvami 

společnosti. Sami nacisté si však byli vědomi, „[…] ţe kolaborace je jevem natolik 

                                                 
259

 Brandes 1999; 204 - 228 

260
 Uhlíř 2002; 128 

261
 Pasák 1999; 259 - 265 

262
 Maršálek 2002; 129 



Diplomová práce 

62 

 

omezeným, ţe nemůţe být hlavním pilířem jejich okupačního reţimu.“
263

 Zůstává však 

fakt, ţe někteří z kolaborantů zachránili díky intervencím na rozhodujících místech 

mnoho lidí. 

Zvětšující se odbojová aktivita v roce 1941 byla povaţována za jeden z moţných 

důvodů, proč byl do funkce zastupujícího říšského protektora jmenován šéf Hlavního 

úřadu říšské bezpečnosti SS Obergruppenführer Reinhard Heydrich, který přijel do 

Prahy 7. září 1941 jako náhrada za „nemocného“ von Neuratha. Dalšími důvody mohl 

být „dvouznačný“ postoj protektorátní vlády, tolerovaný Neurathem, nebo i ojedinělé 

události (útok na německou dětskou zotavovnu nebo bojkot protektorátního tisku mezi 

14. a 21. zářím 1941). Na Neurathově odvolání mohl mít osobní zájem také K. H. 

Frank.
264

 Heydrich začal uplatňovat tvrdou represi prakticky ihned po svém příchodu; 

28. září byl vyhlášen výjimečný stav, během něhoţ bylo do 29. listopadu zastřeleno 

podle německých oznámení 404 lidí a dalších 4 000 – 5 000 jich bylo pozatýkáno 

gestapem.
265

 Několik hodin po Heydrichově příjezdu byl také zatčen Alois Eliáš (o jeho 

zatčení ţádal Frank jiţ v únoru 1941). Heydrich začal pracovat i na reorganizaci vlády. 

Jejím výsledkem bylo 19. ledna 1942 jmenování Jaroslava Krejčího ministerským 

předsedou a především jmenování Emanuela Moravce, reprezentanta programové 

kolaborace, ministrem školství a později také lidové osvěty. Do vlády byl dosazen 

rovněţ Němec Bertsch jako ministr hospodářství.
 266

 Emanuel Moravec, zarytý 

nacionální socialista a nejnenáviděnější z protektorátních politiků, vyzýval ještě před 

dosazením do vlády skrze rozhlasová vystoupení k aktivní a bezvýhradné spolupráci s 

nacisty, o londýnské exilové vládě se vyjadřoval s nenávistí, prezidenta Beneše 

označoval za zrádce.
 267

 

Heydrichovo působení v protektorátu bylo násilně ukončeno 27. května 1942 

v Praze – Libni, kdy byl v rámci operace Anthropoid zraněn československými 

výsadkáři Jozefem Gabčíkem a Janem Kubišem, vycvičenými za tímto účelem ve Velké 

Británii. Zastupující protektor podlehl 4. června 1942 zranění, jeţ mu způsobil Kubišův 

granát.
268

 Parašutisté byli 18. června 1942 odhaleni po zradě udavače Karla Čurdy 
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v praţském chrámu Cyrila a Metoděje v Resslově ulici a po dlouhém boji v kostelní 

kryptě také do jednoho zemřeli. Po atentátu se vedení úřadu říšského protektora na 

Hitlerův rozkaz ujal K. H. Frank. Jakákoli pomoc pachatelům byla trestána smrtí 

dotyčného i s celou rodinou, na dopadení pachatelů byla vypsána rovněţ odměna ve 

výši 2 milionů německých marek. Po Heydrichově smrti nastoupil do úřadu říšského 

protektora generálplukovník Kurt Daluege. Prakticky ihned po atentátu nastal teror pro 

obyvatele protektorátu – mezi nejhorší činy tohoto období patří bezpochyby vypálení 

vesnic Lidice a Leţáky. Do koncentračního tábora bylo z Lidic odtransportováno 

celkem 198 ţen a 98 dětí, 173 muţů bylo zastřeleno exekuční jednotkou, dále bylo 

zastřeleno 11 dalších muţů, kteří měli noční sluţbu, 15 příslušníků rodin obou 

zahraničních vojáků, rodiny Horákových a Stříbrných… Celkový počet zastřelených byl 

199, z lidických dětí přeţilo pouhých 16.
269

 Další msta postihla obyvatele vesnice 

Leţáky, v nichţ byla zradou Karla Čurdy objevena vysílačka. Všichni dospělí včetně 

ţen byli 24. června 1942 postříleni, děti byly předány německým orgánům a vesnice 

byla srovnána se zemí.
270

 V následujícím období aţ do 1. září bylo zatčeno 3 188 

Čechů, z nichţ byla více neţ jedna třetina popravena. Důvodem k zastřelení mohlo být 

např. schvalování atentátu nebo falešné obvinění. Aţ 3. července bylo zrušeno stanné 

právo. Historik Brandes také uvádí, ţe teror byl zaměřen především na českou 

inteligenci, čímţ byla v podstatě rozbita struktura odboje v protektorátu. Lidé se rovněţ 

po všech hrůzách, které měly dopad i na ty, co se na atentátu nebo jeho přípravě vůbec 

nepodíleli, báli pomáhat odbojářům, jejichţ členská základna byla po Frankových 

čistkách významně oslabena. Exilová vláda ztratila se zbytkem odboje spojení.
271

 O 

obnovení kontaktů s odbojovými skupinami (z nich však po atentátu zbyly jen pouhé 

trosky) se exilová vláda pokusila pomocí desantu Antimony, který byl vysazen poblíţ 

Kopidlna 24. října 1942 s úkolem kontaktovat domácí odboj a zprovoznit vysílačku 

s krycím jménem Barbora. I přes snahy jediného dosud volného člena ÚVODu 

Vladimíra Krajiny byl oddíl prozrazen. Kapitán Zázvorka a četař Jasínek spáchali 
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sebevraţdu pozřením jedu 16. ledna 1943, rotmistr Srazil zemřel po mimořádně krutém 

zacházení v Terezíně.
272

 

Co se vedení protektorátu týče, nemohl Frank sladit své zájmy s Deluegem a 

usilovně intervenoval za jeho odvolání především u říšského vůdce SS Heinricha 

Himmlera, čehoţ nakonec docílil 20. srpna 1943, kdy Hitler svým výnosem zprostil 

funkce jak Neuratha, tak Daluega a novým protektorem se stal bývalý ministr vnitra 

Frick. Frank byl jmenován Německým státním ministrem pro Čechy a Moravu, jehoţ 

úkolem bylo chránit zájmy Říše v protektorátu.
273

 Cílem nacistů v protektorátu se stalo 

důsledné poněmčení obyvatel protektorátu.  

Postupem času, jak Němci začali postupně prohrávat válku a málokdo věřil 

v Hitlerovo vítězství, začala opět růst naděje pro obyvatele protektorátu. Docházelo 

k obnovení činnosti odbojových a partyzánských skupin podporovaných Sovětským 

svazem.
274

 Z české vlády zůstával kolaborantsky nejaktivnější E. Moravec, jenţ si vzal 

za úkol vychovat českou mládeţ k říšské ideji za pomoci škol, Kuratoria pro výchovu 

mládeţe a veřejné osvětové sluţby. Také tyto aktivity byly součástí plánu na „asimilaci 

Čechů způsobilých k poněmčení“.
275

 V roce 1942 docházelo k masivnímu odvolávání 

německých muţů na frontu, čímţ vznikl nedostatek pracovních sil v Německu, a to se 

znatelně projevilo především ve zbrojním průmyslu. Tito muţi byli nahrazeni 

pracovními silami z obsazených území, z protektorátu byly povolány desetitisíce 

pracovníků, nasazení se nevyhnulo ani kulturním pracovníkům nebo ţákům vyšších 

ročníků. Na konci srpna 1944 došlo k omezení veškeré činnosti, která nesouvisela 

s válečným úsilím, včetně omezení kulturní a sportovní činnosti, uzavírání podniků, 

redukci cestovního ruchu a poštovního doručování. Na konci ledna 1945 bylo na stavbu 

opevnění proti Rudé armádě povoláno na 50 000 lidí.
276

 Okupanti také vypracovali 

strategii ARLZ (útlum – vyklizení – ochromení – zničení), podle níţ měly být objekty 

slouţící bojovým operacím na ústupu ničeny, u ostatních strategických objektů měla být 
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tato moţnost důkladně zváţena.
277

 Přes protektorát prchali Němci na spojenci 

neobsazená území Říše, přecházely přes něj i kolony zajatců z koncentračních táborů, 

pochody smrti. 

Český odboj začal mohutně sílit především v roce 1944. Na jeho sklonku měly 

výsadní postavení organizace partyzánská Rada tří, Revoluční odborové hnutí a KSČ. 

Tyto organizace se pak začaly formovat do jednoho formálního a oficiálního orgánu, 

který byl nazván Česká národní rada a měl za úkol plánovat přípravy povstání a převzetí 

moci. Přípravy a samotné povstání pak značně komplikovala absence zbraní 

v protektorátu, které měly být dodány spojenci, a rostoucí koncentrace německých 

ozbrojených sil. 1. května 1945 začala propukat povstání v různých částech českých 

zemí, v Praze však propukly nepokoje aţ o čtyři dny později.
278

 Mezitím Frank začal 

jednání s oficiální i exilovou politickou reprezentací, čímţ chtěl u případné budoucí 

vlády vymoci autonomii sudetských oblastí. Na jeho popud byli přivezeni z Terezína K. 

Krofta, J. Kvapil, V. Krajina a 13 dalších prominentních vězňů, u nichţ předpokládal, 

ţe by se mohli podílet na vytvoření vlády nového Československa. Kdyţ u nich 

nevzbudil zájem, pokusil se o totéţ u oficiálních představitelů protektorátu, s nimiţ se 

dohodl, ţe protektorátní vláda by po jistých obměnách (bez ministrů Moravce, Bertsche 

a Hrubého) vyhlásila konec protektorátu a postavila se po boku nového prezidenta 

Bienerta, jenţ měl nahradit Háchu, do čela obnoveného Československa. Jejich jednání 

byla přerušena 5. května zprávami o praţských nepokojích.
279

 Přestoţe Česká národní 

strana vyhlásila 5. května večer do éteru zánik protektorátu a převzetí moci, na českém 

území se stále nacházela okupační vojska, a proto také ČNR pokračovala v jednáních 

s Frankem.  

Dne 8. května 1945 po informacích o postupu sovětských tanků ku Praze a kapitulaci 

Dönitzovy vlády z noci na 7. května podepsal Frank dohodu o německé kapitulaci.
280

 

Válka sice skončila, ale temné období této kapitoly československých dějin ještě nebylo 

u konce; nastal čas plný obviňování a msty, mnohdy bez řádného soudu. 
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5. Protektorátní kinematografie 16. 3.1939 – 5. 5. 1945 

Po vzniku protektorátu byl osud českého filmu nejistý. Vítězstvím „hrubé síly nad 

silami myšlenky a ducha“ byl zdárný vývoj československé kinematografie přerušen, 

němečtí okupanti se však rozhodli českou kulturu v okleštěné podobě zachovat.
281

 Po 

příjezdu protektora Konstantina von Neuratha v dubnu 1939 bylo v rámci Úřadu 

říšského protektora zřízeno oddělení kulturně-politických záleţitostí, pod jehoţ správu 

spadal také film. Do tohoto oddělení nastoupil Hermann Glessgen, jeho nástupcem od 

dubna 1940 byl Anton Zankl, blízký přítel K. H. Franka.
282

 Von Neurathovým úkolem 

mělo být připomenout Čechům „pravé národní hodnoty“ a pouta s Říší, které byly 

v období po 1. světové válce ztraceny.
283

 Film plnil poslání masového média také 

prostřednictvím filmových týdeníků a krátkých filmů. Jeho síly si byl dobře vědom 

především německý ministr propagandy Josef Goebbels, který měl v úmyslu zformovat 

a vyuţít český film po vzoru filmu německého ve prospěch Říše.  

Nacisté začali systematicky pracovat na germanizaci a arizaci českého filmového 

prostředí. Filmové titulky, plakáty, programy kin, to vše muselo být dvojjazyčné 

(ostatně jako všechny veřejné texty v celém protektorátu), přičemţ němčina byla 

uváděna na prvním místě, a čeští pracovníci museli skládat zkoušky z němčiny. Byl 

zřízen Árijský rejstřík filmového oboru v Čechách a na Moravě, kde museli filmoví 

pracovníci vyplnit osvědčení o árijském původu. Ti, kteří byli označeni za Ţidy podle 

norimberských zákonů a působili ve filmovém průmyslu, byli propuštěni a 25. srpna 

1939 byl všem Ţidům zakázán vstup do kin.
284

 I přes všechny překáţky našli čeští 

filmaři cestu, jak „mluvit českým filmem k národu“.
285

 Bohuţel se někteří z filmařů 

stali přisluhovači nacistů.
286
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Okupace přinesla znatelné změny především v tématech filmů. Zatímco na 

přelomu let 1937 a 1938 se prosazovaly především vlastenecké náměty (Bílá nemoc, 

Svět patří nám, Zborov), po okupaci se zpracovávaly především historické a lidové 

motivy a také se zkvalitnil ţánr veselohry. Mezi hodnotné filmy se řadí Věra Lukášová 

E. F. Buriana, , Vávrovy filmy Kouzelný dům, Pohádka máje, Pacientka dr. Hegla a 

Humoreska natočená podle předlohy K. M. Čapka-Choda, Babička Františka Čápa, 

Fričovy filmy Jiný vzduch, Kristián a Muzikantská Liduška, Bromův Tulák Macoun, To 

byl český muzikant Vladimíra Slavínského, Minulost Jany Kosinové J. A. Holmana a 

další.
287

 

Počet vyrobených českých filmů se díky nátlaku nacistů výrazně sníţil – ještě 

v roce 1939 jich bylo natočeno 31, z toho 24 aţ po vzniku protektorátu, následující rok 

32 a poté kaţdý rok o 10 filmů méně.
288

 V roce 1943 bylo vyrobeno pouze 7 česky 

mluvených filmů, další rok 9. Do konce okupace byl v roce 1945 natočen pouze jeden 

film.
289

  

I přes omezení produkce náklady na filmovou výrobu stále rostly. V roce 1940 

byla pořizovací cena jednoho filmu cca 1,150 milionů korun, v roce 1944 to bylo o 

téměř pět milionů více.
290

 To bylo způsobeno především vysokými sazbami ateliérů, 

které musely být přizpůsobeny poměrům v Německu (pro české podmínky naprosto 

neúnosná míra), zdraţením materiálů a zvýšením honorářů tvůrčích pracovníků.
 291

 

V době těsně před okupací tvořila kina v oblastech, které byly později připojeny 

k Německu, asi jednu pětinu všech kin v Československu. Představovala tedy početně  

i hospodářsky významnou sloţku československé kinematografie. Počet kin v Čechách 

v době protektorátu neklesl, nýbrţ naopak se zvýšil – v roce 1939 bylo v Čechách a na 

Moravě 1 101 kin, v roce 1944 jich bylo 1 244. Rovněţ trţby v kinech stouply a v roce 

1944 dosáhly téměř svého trojnásobku (820,2 mil Kč hrubého příjmu), přestoţe klesla 

nabídka kvalitních (především zahraničních) filmů.
292

 Zvýšení trţeb bylo způsobeno 
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zdraţením vstupného a také nárůstem návštěvnosti, která byla zapříčiněna inflací a 

stagnací všech ostatních kulturních zdrojů.
293

 

Návštěvnost za okupace prudce stoupla, jelikoţ návštěva kina byla jedna z mála 

moţností, jak uniknout tíţivé atmosféře války. V roce 1939 navštívilo česká kina téměř 

55 milionů diváků, v roce 1944 to bylo 127 milionů.
294

 České publikum si nezvyklo 

chodit do kin na německé filmy, obzvláště se vyhýbalo otevřeně štvavým a nenávistným 

filmům. Německé operety a komedie si však své publikum našly i v období 

protektorátu, a to především z toho důvodu, ţe českých filmů se točilo kaţdý rok méně, 

a tudíţ nebyla nabídka tak široká. Mezi oblíbené filmy patřila například veselohra  

Karel III. a Anna I.
295

 Také filmové týdeníky prošly výraznou proměnou. Od roku 1941 

byly zachovány z původních jedenácti pouze dva týdeníky, a to Aktualita a Ufa, 

v německé a české verzi, rovněţ zmizela jejich námětová pestrost a informační 

poslání.
296

 Aby se diváci týdeníkům vyhnuli, chodili na filmová představení aţ po jejich 

promítnutí, na coţ Němci zareagovali tak, ţe mezi týdeníkem a filmem zrušili přestávku 

a nařídili, aby nikdo neopustil sál během promítání. Vynechávání týdeníků nebo 

vystřihování scén bylo rovněţ označeno jako sabotáţ.
 297

  

 

5.1 Výrobny a půjčovny filmů 

Do roku 1941 byly téměř všechny výrobny dlouhých filmů zrušeny, povoleny 

zůstaly pouze dvě - společnosti Lucernafilm (35 filmů do roku 1944, např. Humoreska 

1939, Eva tropí hlouposti 1939, Babička 1940, Dívka v modrém 1940, Hotel Modrá 

hvězda 1941, Paličova dcera 1941 a další) a Nationalfilm (26 filmů mezi lety 1939 aţ 

1945, například Městečko na dlani 1942, Bláhový sen 1943, Kluci na řece 1944 a 

další).
298

 K firmám, kterým byla do roku 1941 umoţněna výroba, patřily: Brom (11 

filmů v období 1939 – 1942, např. Tulák Macoun 1939, U pokladny stál 1939, 

Přítelkyně pana ministra 1940, Přednosta stanice 1941, Host do domu 1942 a další), 

Continental (2 filmy v letech 1939 – 1940), Dafa (6 filmů v období 1939 – 1941), 
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Elekta (8 filmů mezi 1939 – 1941, např. Cesta do hlubin študákovy duše 1939, Pohádka 

máje 1940, To byl český muzikant 1940), Europa (Lízino štěstí 1939 a Madla zpívá 

Evropě 1940), Lloyd (5 filmů do roku 1942, např. Muzikantská Liduška 1940, Velká 

přehrada 1942, a další), Prahafilm (Srdce v celofánu 1940), Slavia (11 filmů do roku 

1941, např. Dědečkem proti své vůli 1939, Pacientka dr. Hegla 1940, Turbina 1941), 

Stella (Okénko do nebe 1940), Terra (Čekanky 1940), Ufa (Jiný vzduch 1939, 

Katakomby 1940) a Zdarfilm (3 filmy do roku 1940).
299

  

Od roku 1941 jiţ pak kromě Lucernafilmu a Nationalfilmu působila na 

protektorátním trhu pouze jediná společnost, Prag-Film, filiálka německého filmového 

koncernu Ufa, se sídlem na Barrandově.
 300

 Ta měla vytvářet v barrandovských 

ateliérech německé filmy za pomoci českých filmařů a techniků, kteří představovali 

mezi 2 000 zaměstnanci drtivou většinu a řada z nich pracovala pro Němce aţ do konce 

války.
301

 Ředitelem společnosti Prag-Film byl do července 1942 Karl Schulz, po něm 

převzal funkci a setrval v ní aţ do konce války Josef Hein. Do poloviny roku 1942 byl 

členem správní rady také Miloš Havel, dřívější předseda správní rady.
302

 V období do 

května roku 1945 dokončila společnost Prag-Film 12 německých celovečerních filmů za 

účasti českých filmařů.
303

    

Půjčovny byly likvidovány, takţe z třiceti půjčoven z počátku okupace zbylo 

v roce 1943 pouhých devět – německé půjčovny Dafa, Elekta (zabývala se především 

distribucí filmů od společnosti Tobis), Stella, Ufa (distribuovala především filmy vlastní 

výroby), dvě české Lucerna a National s výhradní exploatací českých filmů, dvě menší 

české firmy Excelsior a Mars s filmy italskými a švédskými a nově vzniklá společnost 

Kosmofilm
 304

 

 

5.2 Dovoz zahraničních filmů, cenzura 

Zpočátku se snaţilo protektorátní ministerstvo udrţet cenzuru ve vlastních rukou, 

přesto ji na podzim 1939 převzalo nově vzniklé Filmprüfstelle, které se řídilo pokyny 
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oddělení kulturně-politických záleţitostí Úřadu říšského protektora a výrazně okleštilo 

nabídku filmů. Mezi zakázanými domácími filmy se ocitly snímky Hej rup!, Svět patří 

nám, Jízdní hlídka, M. R. Štefánik nebo Lamačův C. a k. polní maršálek z roku 1930.
305

 

Nástup okupantů k moci změnil dovozní politiku a do protektorátu bylo dováţeno 

podstatně méně zahraničních filmů neţ dříve. V roce 1939 bylo přivezeno ještě 201 

filmů (92 německých, 89 amerických, 8 francouzských, 7 anglických, 5 italských), 

následující rok 143 a postupně se jejich počet sniţoval aţ do osvobození.
306

 V roce 1944 

bylo dovezených filmů nejméně, pouhých 78 (58 německých, 2 francouzské, 8 

italských, ţádný z USA ani z Velké Británie, 10 z jiných zemí).
307

 Kromě některých 

amerických filmů, které aţ do té doby tvořily největší část importovaných filmů, byly 

zakázány také filmy sovětské, anglické a francouzské.
308

 Dovoz těchto snímků byl 

omezován podle aktuálního válečného stavu dané země s Německem. Pouze sovětské 

filmy byly potlačeny jiţ dříve, jelikoţ Němci nechtěli promítat filmy z komunistické 

země. Následek tohoto deficitu byl, ţe se v protektorátu promítaly všemoţné německé 

filmy (včetně těch, jeţ neprošly za první republiky cenzurou), často braky a německy 

mluvené filmy z Itálie, Francie nebo Maďarska.
309

 Během období protektorátu bylo 

zakázáno přibliţně 930 filmů.
310

  

 

5.3 Filmové ateliéry 

S filmovými ateliéry na Barrandově souvisí hned první z dramatických událostí, 

které následovaly po vyhlášení protektorátu. 16. března 1939 se pokusili čeští fašisté, 

mezi nimi reţisér Václav Binovec, asistent reţie Josef Kraus, malíř Jan Tulla a Václav 

Štrupa, na rozkaz generála Gajdy obsadit ateliéry.
311

  Rovněţ byli pověřeni Gajdou 

arizací české kinematografie. Kraus tehdy zpanikařil, a dokonce vytáhl zbraň. Situace se 

posléze ujali dr. Zdeněk Zástěra, jeden ze zakladatelů fašistického hnutí v tehdejším 
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Československu, a reţisér Ladislav Brom. Zástěra svolal shromáţdění do 

barrandovského kina, kde on a Václav Binovec přednesli nechvalně proslulé projevy o 

nutnosti arizace české kinematografie.
312

 Poté, co se nepřítomný Miloš Havel, majoritní 

akcionář a šéf správní rady společnosti A-B, dozvěděl, co se na Barrandově dělo, 

rozkázal telefonicky Zástěrovi, aby se z ateliérů stáhl. Ten jeho výzvy uposlechl, čímţ 

byl pokus českých fašistů o ovládnutí barrandovských ateliérů rychle ukončen.
313

 

Nařízení říšského protektora o vyvlastnění ţidovského majetku bylo neprodleně 

vyuţito k získání barrandovských ateliérů pod záminkou, ţe ve vedení byli také Ţidé. 

To ovšem nebyla pravda, jelikoţ ţidovští majitelé ateliérů se vzdali svých podílů ještě 

před okupací.
314

 V květnu 1939 začala na Barrandově natáčet mnichovská společnost 

Bavaria-Filmkunst z Mnichova, jejíţ šéfproducent Karl Schulz byl na konci června 

dosazen také do funkce treuhändera, tedy toho, kdo „[…] se zřetelem na Vůdcovy 

pokyny pro kulturní podnikání a zvláštní poměry v protektorátu reorganizoval pevnou 

rukou a bez jakýchkoli třenic celý provoz podniků, přičemţ se mu podařilo vštípit všem 

spolupracovníkům české národnosti, kteří byli vesměs převzati […] německého 

pracovního ducha, to znamená smysl pro konání povinnosti, kamarádství a sociální 

soudrţnost […], takţe celé osazenstvo podniků dnes pracuje s radostí a spokojeně stojí 

plně za svým novým vedením.“
315

  

Další osud Barrandova byl zpečetěn 21. června 1940, kdy dal Schulz svolat 

valnou hromadu, na níţ bylo „usneseno“ navýšit akciový kapitál o 3 miliony korun, 

které do podniku vloţili Němci, čímţ se „legálně“ stali novými vlastníky. Aţ do té doby 

odolával Miloš Havel několika nabídkám (které se později změnily na výhrůţky) na 

odkoupení svých akcií. Poté prodal 51 % ze svých původně 70 % akcií společnosti 
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Cautio Treuhand GmbH.
316

 Zároveň byla do správní rady dosazena německá většina. 

Předsedou nové správní rady se stal berlínský advokát Bruno Pfennig, Schulz byl 

jmenován obchodním ředitelem.
317

  V ateliérech měly být nadále natáčeny německé a 

české filmy, v praxi byly však české filmy v omezeném mnoţství na Barrandově 

natáčeny pouze z milosti, výroba části české produkce byla přesunuta především do 

ateliérů v Hostivaři a v Radlicích.
318

 V listopadu roku 1941 navrhl Karl Schulz úřední 

přejmenování společnosti A-B na Prag-Film, Aktiengesellschaft (dále jen Prag-Film) a 

firma byla začleněna do německého filmového koncernu Ufa.
319

   

V červenci 1940 byly „po vzájemné dohodě“ předány do rukou nacistů také 

hostivařské ateliéry, které měla pronajaté společnost FAB, čímţ okupanti získali druhé 

největší natáčecí prostory v protektorátu. V roce 1942 pak firma Baťa přijala nabídku na 

odkoupení ateliérů ve Zlíně, které měly spadat pod nově zaloţenou firmu Böhmisch-

mährische Schmalfilmgesellschaft. Tentýţ rok získali nacisté také čtvrtý ateliér, Foja 

v Radlicích. Prag-Film majitelům tohoto ateliéru pohrozil, ţe mu přestane dávat 

zakázky, ale zároveň uvedl, ţe by měl zájem ateliéry koupit. Vdova po zakladateli 

Foistovi ateliéry prodala za cca 6,1 milionu korun.
320

 Tím byla germanizace českého 

filmového podnikání dokončena.   

 

5.4 Organizace 

Po územních změnách na podzim roku 1939 se všechny dosavadní odborné 

organizace (Ústřední svaz kinematografů, Svaz filmové výroby, Svaz filmového 

průmyslu a obchodu, Sdruţení filmového dovozu, Česká filmová unie) sjednotily do 

organizace Ústředí filmového odboru, brzy nato bylo vytvořeno Filmové ústředí pro 

Čechy a Moravu, které bylo v roce 1940 přetvořeno za účelem obrany proti okupantům 

na organizaci Filmové studio.
321

 Tento stav trval aţ do roku 1941, kdy bylo na nátlak 

nacistů veškeré filmové podnikání soustředěno do německo-české organizace 

Českomoravské filmové ústředí (ČMFÚ, Böhmisch-Mährische Filmzentrale), které bylo 
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odpovědné přímo kanceláři Úřadu říšského protektora.
322

 Členem této organizace 

museli být všichni, kteří pracovali ve filmovém průmyslu. Přestoţe byla tato organizace 

(především čeští členové jejího vedení) často podezírána z kolaborace, skutečnost byla 

jiná – díky ČMFU byl zřízen Sbor filmových lektorů, v němţ pracovali významní 

filmoví teoretici a spisovatelé – Karel Smrţ, Vladislav Vančura, František Koţík a další. 

Obdobné sdruţení vzniklo také díky výrobním společnostem Lucernafilm a 

Nationalfilm, které zaměstnávaly řadu pracovníků kontinuálně ohroţených totálním 

nasazením.
323

 Mezi kontroverzní postavy, často obviňované z kolaborace, patřil také šéf 

Lucernafilmu Miloš Havel. V jeho filmovém klubu Lucerna se scházeli nacističtí 

pohlaváři a filmoví tvůrci. Je však nesporné, ţe díky svým kontaktům „[…] zachránil 

desítky umělců před nuceným pracovním nasazením, […] ţe smluvně chránil daleko víc 

herců, neţ mohl vyuţít.“
324

  Dalším projevem odporu ČMFÚ byl festival Filmové ţně, 

pořádaný v letech 1940 a 1941, při jehoţ příleţitosti se scházeli čeští a slovenští 

odbojoví pracovníci a jehoţ první ročník měl „výrazný národně manifestační 

charakter“.
325

  

Také členové Vančurovy zaniklé Československé filmové společnosti pokračovali 

nadále ve svých setkáních. V Mánesu se scházeli společně s některými členy ČMFÚ, 

zlínského a slovenského odboje, kde tvořili „teoretizující základnu ilegální činnosti“.
326

  

 

5.5 Odpor vůči nacistům 

I přes veškerou snahu okupantů nebyl natočen ani jeden český film, který by 

jakkoli vyjadřoval sympatie k nacistické ideologii.
327

 Čeští pracovníci dovedně 

sabotovali veškeré snahy nacistů natočit kolaborantské filmy, jejich natáčení různě 

protahovali a měnili. Oproti tomu české filmy obsahovaly protinacistické naráţky a 

symboly, které si publikum dokázalo jasně vysvětlit. Mezi takové filmy patřily 
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například Jiný vzduch (citace ze Smetanovy Vltavy), Tulák Macoun (Macounův návrat 

do milované vlasti po dlouhém putování), Babička („Naše země je matkou nás všech“), 

Jan Cimbura (pohled na Prahu za proslovu o svobodě), To byl český muzikant 

(povzbuzující vlastenecké ladění filmu), Paličova dcera (přípitek „Ať ţije česká 

zem!“).
328

 

Vlivem iniciativy komunistické strany vznikl na půdě Klubu umělců (tajemníkem 

byl pokrokový novinář Lubomír Linhart) na podzim 1941 Národně revoluční výbor 

inteligence, který pracoval na plánech na osvobození jednotlivých sloţek české a 

slovenské kultury. Zástupcem filmu byl Jindřich Elbl, předsedou se stal Vladislav 

Vančura. Podle filmového historika Bartoška pracovali jeho členové v oddaném 

přesvědčení, ţe okupace je dočasnou záleţitostí, která musí jiţ brzy vyústit 

v osvobození. 

Ve své odbojové činnosti pokračovala také skupina Česká filmová společnost, 

která se snaţila „ […] všemoţně deformovat záměry kulturně-politického oddělení 

říšského protektora ve věcech filmu. Zde působili Jindřich Elbl, dr. František Papoušek, 

Vladimír Kabelík, Ladislav Kolda, Elmar Klos, František Pilát, dr. Jaroslav Bouček, Ján 

Fintora a Ladislav Faix, později přibyli ještě Karel Feix, Alois Fiala, Jiří Havelka, Emil 

Sirotek aj.“
329

 Byl vypracován plán na zestátnění české kinematografie, které mělo 

proběhnout okamţitě po konci války. To se týkalo jak filmového majetku zabraného 

okupanty, tak majetku, jenţ zůstal v českých rukách. Tento program byl vytištěn 

v posledních dnech války a podepsalo se pod něj asi 80 filmových pracovníků. Tak 

přešla posléze veškerá správa filmového majetku do rukou poválečného Národního 

výboru českých filmových pracovníků.
330

 

 

5.6 Kolaborace 

Lukáš Kašpar, autor knihy Český hraný film a filmaři za protektorátu, rozlišuje 

mezi kolaborací soukromou a ideologickou. „Soukromá kolaborace měla různé formy a 

její příčinou byl většinou strach, někdy touha po pomstě či sledování okamţitých 

materiálních výhod. […] Ideologická kolaborace měla kromě společného základu, jímţ 

byl ţivelný antikomunismus, nejrůznější zdroje. Můţeme zde nalézt fašisty, levicové 
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politiky, antisemity […].“
331

 Měřítka pro posouzení takových obvinění byla obtíţně 

definovatelná – někteří byli toho názoru, ţe i spolupráce na protektorátním filmu byla 

forma kolaborace. Filmový historik Bartošek uvádí: „Práce v českém filmu nebyla 

hanbou. Nebylo hanbou ani přijmout nejvyšší vyznamenání za tuto práci, byť byla 

udělována nenáviděnými emblémy a prapory. Protoţe i tato vyznamenání byla 

projevem vnitřní síly a soudrţnosti českých umělců, kritiků a organizátorů českého 

filmu, byla v podstatě projevem odporu vůči okupantům.“
332

 

Ne všichni filmoví pracovníci prokázali mravní bezúhonnost, nicméně posoudit, 

kdo byl skutečně vinen, bylo nesmírně sloţité, jelikoţ nátlak byl činěn prakticky na 

všechny. Po osvobození bylo projednáno celkem 266 případů kolaborace, z nichţ 10 

bylo postoupeno mimořádnému lidovému soudu (například Václav Binovec nebo Vlasta 

Burian), 1 Národnímu soudu a 65 příslušným národním výborům.
333

 Proti zbytku 

obviněných byla řízení zastavena.
334

 Případnou vinu či nevinu posuzovala také 

disciplinární komise Svazu filmových pracovníků sídlící v Klimentské ulici. Ta herce 

vyslýchala a shromaţďovala materiály, které byly dále postoupeny disciplinárním 

sloţkám.
335

  

Za váţnější provinění byla povaţována spolupráce s okupanty na německých 

filmech. Postupem času byla do Prahy přesunuta velká část německé produkce, která 

díky zabrání ateliérů zaměstnávala české dělníky a techniky. Vlivem nedostatku 

německých filmařů tlačili nacisté na české tvůrčí umělce (filmaře a herce), aby s nimi 

spolupracovali. Toho také v některých případech pod nátlakem a výhrůţkami docílili. 

Některým se podařilo Němce přelstít a spolupráci se vyhnout (Otakar Vávra), jiní 

nátlaku podlehli a na německých filmech, často pod změněnými jmény, 

spolupracovali.
336

 Mezi ně patřili například (někdy vystupující pod pozměněnými 

jmény) reţiséři Miroslav Cikán (Friedrich Zittau), Martin Frič (Martin Fritsch), J. A. 
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Holman, Vladimír Slavínský (vlastním jménem Otakar Pitrman, natáčel pod jménem 

Otto Pittermann), kameramani Karel Degl, Josef Střecha, Jan Stallich, Jan Roth, Václav 

Hanuš, herci a herečky Lída Baarová, Adina Mandlová (Lil Adina), Otomar Korbelář, 

Zita Kabátová (Zita von Buchlow), Nataša Gollová (Ada Goll), Hana Vítová (Hana 

Witt) a další.
337

 Posoudit, zdali se jednalo o spolupráci z důvodu názorové kolaborace, 

kariérismus nebo donucení, bylo opět nesmírně sloţité. Faktem je, ţe najímání českých 

herců do německých filmů byl také jeden z nacistických způsobů, jak rozvracovat 

morálku uvnitř protektorátu – „[…] nikdy nic nemělo tak silnou příchuť národní zrady 

jako němčina, znějící z úst renomovaného českého herce v průměrném německém 

filmu.“
338

  

24. června 1942 došlo k události, která byla mnohými vnímána jako zrada a silný 

projev kolaborace – čeští herci, shromáţděni v Národním divadle, společně s ředitelem 

dr. Ladislavem Šípem a ministrem školství a národní osvěty protektorátní vlády 

Emanuelem Moravcem, manifestovali věrnost Říši. Zatímco herci (pozváni byli všichni 

a odmítnout bylo údajně nemoţné, přítomny byly takové hvězdy jako Lída Baarová, 

Zdeněk Štěpánek, Adina Mandlová, Karel Höger, Nataša Gollová…) vestoje se 

zdvihnutou pravicí poslouchali Moravcův projev, zapálili nacisté osadu Leţáky, jejíţ 

obyvatele předtím pozatýkalo gestapo. Přesně o dva týdny dříve, 10. června, byly 

vypáleny Lidice a jejich obyvatelé byli postříleni nebo odvlečeni do koncentračního 

tábora Ravensbrück.
339

   

 

5.7 Protektorátní filmaři 

Řada českých filmařů pokračovala ve své práci i za protektorátu, někteří z nich 

natočili během tohoto období řadů filmů, které si získaly jak kritiky, tak publikum a 

dodnes je řadíme mezi klasiku české kinematografie. Připomenout všechny by bylo 

téma na samostatnou práci, proto jsem vybrala pouze některé, jejichţ díla jsou 

filmovými historiky (např. Havelka, Bartoška) povaţována za umělecky hodnotná nebo 

významná, nebo ty filmaře, jejichţ ţivotní osudy byly historickými událostmi významně 

poznamenány.  
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Mezi reţiséry opět vynikal Otakar Vávra, během protektorátu natočil deset 

filmů.
340

 V  roce 1939 vytvořil generační drama Humoreska s Vladimírem Salačem, 

Rudolfem Hrušínským, Ladislavem Boháčem a Jaroslavem Průchou.
341

 Následoval 

Kouzelný dům s Adinou Mandlovou a Dívka v modrém s Oldřichem Novým a Lídou 

Baarovou. To bylo poprvé, kdy Vávra točil podle původního filmového námětu a ještě 

ke všemu současnou společenskou veselohru.
342

 Lída Baarová získala za svůj (podle 

mnohých kritiků první opravdu kvalitní) herecký výkon národní cenu.
343

 V roce 1940 

natočil 3 další filmy – Pacientka dr. Hegla (hráli Otomar Korbelář, Adina Mandlová, 

Svatopluk Beneš), Maskovaná milenka a milostný příběh Pohádka máje se 

Svatoplukem Benešem a Natašou Gollovou. Gollová a Vávra, jenţ ve filmu vyzdvihl 

národní rysy především pomocí postav a záběrů krajiny, byli odměněni národní cenou 

1941 a film se stal nejoblíbenějším filmem roku 1940 jak u kritiků, tak u publika.
344

 

Mezi další úspěšné filmy patří také Turbína (1941), za nějţ Vávra získal národní cenu 

za scénář.
345

 Následovaly filmy Okouzlená a Přijdu hned z roku 1942 a příběh pěti 

prodavaček z roku 1943 Šťastnou cestu (Jana Dítětová, Hana Vítová, Nataša Gollová, 

Adina Mandlová, Jiřina Štěpničková). Poté aţ do osvobození pracoval Vávra na filmu 

Rozina Sebranec, jehoţ natáčení záměrně protahoval. Díky tomu zaměstnával mnoho 

spolupracovníků, kterým by jinak hrozilo totální nasazení, a také se vyhýbal nutnosti 

natočit německý film.
346

   

Rovněţ Martin Frič pokračoval usilovně ve své práci a během okupace natočil 

rekordních 18 filmů; za některé z nich získal národní ocenění. Hned v roce 1939 byl 

vyznamenán za reţii legendárního filmu Kristián a studentské veselohry Škola základ 

ţivota.
347

 O rok později byl oceněn jeho film Muzikantská Liduška, za nějţ byla 

vyznamenána také hlavní představitelka Jiřina Štěpničková, která se díky roli ve 

snímku Maryša stala filmovým symbolem vesnických ţen.
348
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Během okupace natočil reţisér Vladimír Borský pouze dva filmy - Čekanky 

(1940) a Paličova dcera (1941). Hlavní roli získala Lída Baarová, ve filmu hráli spolu 

s ní herci z Národního divadla – Zdeněk Štěpánek, František Smolík, Růţena 

Nasková.
349

 Poté aţ do konce okupace nevytvořil uţ Borský ţádný film.
350

  

Především díky vlastenecky laděné Babičce (1940) se František Čáp zařadil mezi 

důleţité postavy protektorátní kinematografie. Toto téma bylo mimořádně citlivé 

vzhledem k tomu, ţe se jednalo o národní literární poklad. Do hlavní role byla obsazena 

Terezie Brzková.
351

 Další Čápovy filmy jsou například: Noční motýl (1941), Jan 

Cimbura (1941), Mlhy na Blatech (1943), Tanečnice (1943), Preludium (1943) a 

Děvčica z Beskyd (1944). 

Ve své práci pokračoval také Ladislav Brom. Natočil filmy Bílá jachta ve Splitu 

(1939), sentimentální Ulice zpívá (1939) a především Tuláka Macouna (1939), který 

vykazoval prvky vlastenectví.
352

 Za hlavní hereckou roli získal Otomar Korbelář 

Svatováclavskou cenu.
353

 

Ani ne tak svojí tvorbou, ale pronacistickými postoji se mezi známé postavy 

protektorátního filmu řadí také Václav Binovec. Objevitel herečky Zdeny Sulanové, 

s níţ natočil filmy Lízino štěstí (1939) a Madla zpívá Evropě (1940), patřil k hlavním 

zastáncům arizace kinematografie, nechvalně proslulý je především jeho barrandovský 

projev z 16. března 1939, kdy se otevřeně hlásí k fašismu a agituje proti Ţidům.
354

 

Někteří mu dokonce přisuzují udání antinacistického herce Karla Hašlera, s nímţ 

natáčel film Městečko na dlani (1942). Karel Hašler byl zatčen a 17. října 1941 

převezen do koncentračního tábora Mauthausen, kde byl v prosinci téhoţ roku 

umučen.
355

  

Z kolaborantství byl nařčen také reţisér a ředitel filmových ateliérů Foja 

v Radlicích Jan Sviták, reţisér populární veselohry Přednosta stanice, s Vlastou 

Burianem v hlavní roli. Obvinění ze spolupráce s nacisty plynula především z jeho 
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styků s Němci, které vyplývaly z povahy jeho funkce – byl vedoucím filmového klubu 

v praţské Lucerně a zároveň vedoucím organizace Filmprüfstelle.
356

 Jeho osud po 

skončení okupace byl velmi tragický. Přestoţe podle některých historiků pomohl velké 

řadě českých filmařů, veřejnost mu jeho styky s Němci neodpustila. Byl zatčen  

9. května 1945 a odvezen k výslechu do Bartolomějské ulice. Následující den ho 

vyšetřovatelé vystrčili jen ve spodním prádle na ulici a nechali jej napospas lynčujícímu 

davu. Reţisér umřel pod salvou kulek z automatu sovětského vojáka, který vyslyšel hlas 

davu.
357

        

S nepřízní odborné i laické veřejnosti se po válce potýkaly také dvě filmové 

hvězdy - Lída Baarová a Adina Mandlová. Baarová byla snad jedinou herečkou, která 

těsně před vyhlášením protektorátu utekla z Berlína do Prahy. Kvůli náklonnosti, kterou 

jí projevoval říšský ministr propagandy Goebbels, zařídila Goebbelsova choť Magda u 

Hitlera, aby Baarová upadla v Německu v nemilost. Společnost Ufa, se kterou měla 

smlouvu, jí nedávala ţádné filmové role, přestala hrát také v divadle a nakonec byly 

zakázány i její filmy. Tomu všemu předcházela její pravděpodobně osudová chyba – 

v roce 1937 odmítla smlouvu s Hollywoodem. Za těchto podmínek se Baarová rozhodla 

opustit Berlín.
358

 Čeští filmaři (také díky pomoci Miloše Havla, tehdy ještě ředitele 

barrandovských ateliérů a společnosti Lucernafilm) ji přijali zpět a do roku 1941 

účinkovala v několika kvalitních filmech. Tentýţ rok natočila Ohnivé léto, ve kterém 

hrála i její sestra Zorka Janů. S reţisérem Vávrou pak ještě natočila v roce 1940 

romantický film Maskovaná milenka a o rok později Turbínu. V tomtéţ roce byla 

obsazena reţisérem Vladimírem Borským do filmu Paličova dcera.
359

 Poté však přišel 

zákaz činnosti od ředitele barrandovských ateliérů Schulze a Baarová odjela natáčet do 

Itálie. I odtamtud v roce 1943 prchla před válkou.
360

 Baarová dělala vše pro to, aby 

směla znovu točit, ale marně.
361

 Na konci války uprchla do Starnbergu blízko 

                                                 
356

 Motl 2006; 92 

357
 Tamtéţ; 189 - 193 

358
 Baarová 1991; 52 - 110 

359
 Březina 1997 

360
 Motl 2009; 144 - 170 

361
 Těsně před koncem války začala Baarová natáčet film, který byl po válce uveden pod názvem Třináctý 

revír. Ten byl ale schválně točen tak, aby z něj mohla být Baarová vystřiţena a byla nahrazena Danou 

Medřickou. [Motl 2009; 157 - 158] Film Třináctý revír začal původně filmovat reţisér Jan Alfréd 

Holman, který rovněţ natočil umělecky hodnotné filmy Minulost Jany Kosinové (1940) a Velká přehrada 



Diplomová práce 

80 

 

Mnichova. Tam byla vězněna a po nějaké době deportována zpět do Prahy, kde ji čekala 

další vazba a dlouhé a náročné výslechy.
362

 

Zatčení čekalo také hvězdu protektorátního filmu Adinu Mandlovou, která 

v tomto období natočila 19 českých filmů a 1 německý.
363

 Mezi nejúspěšnější a 

neoceňovanější filmy patřily Kouzelný dům (reţie Otakar Vávra, 1939), úspěšný 

Kristián, kde si zahrála po boku Oldřicha Nového a Nataši Gollové (reţie Martin Frič, 

1939), Pacientka dr. Hegla s Otomarem Korbelářem (reţie opět Otakar Vávra, 1940), 

Hotel Modrá hvězda, který natočil Martin Frič, navazující na popularitu Oldřicha 

Nového z Kristiána, výpravný kostýmní film Noční motýl s Hanou Vítovou, 

Svatoplukem Benešem, Marií Glázrovou a Rudolfem Hrušínským (reţie František Čáp, 

1941) a sociálně kritický film Velká přehrada (1942).
364

 Jak sama herečka uvádí, byla 

rozhodnutá ţít naplno a vyuţívat všech výhod, které jí její filmová kariéra a prominentní 

styky poskytly.
365

 Během války se však stýkala s mnohými nacisty. Jejím milencem byl 

například Hermann Glessgen, vedoucí filmového referátu v oddělení kulturně-

politických záleţitostí Úřadu říšského protektora, v kontaktu byla také s SS důstojníkem 

K. H. Frankem, který měl na svědomí tragický osud vesnic Lidice a Leţáky, jeho 

milenkou však nebyla. Také přiznala poměr dr. Wilhelmem Söhnelem, právním 

poradcem oddělení kulturně-politických záleţitostí Úřadu říšského protektora, později 

osudovým muţem Nataši Gollové, a to jí po skončení okupace pochopitelně nikdo 

neodpustil.
366

 Mandlová byla zatčena bezprostředně po skončení války a přepravena do 

pankrácké věznice, kde snášela své uvěznění s jistou „noblesou a nadhledem“.
367

 

Důkazy nebyly dostatečné natolik, aby musela před lidový soud. Po roce 1948 se 

legálně odstěhovala do Velké Británie.
368

  

Osudy českých filmových tvůrců za protektorátu a také po osvobození se velmi 

liší. Ti, kteří neodešli do emigrace (jako Karel Lamač nebo Hugo Haas), se snaţili 
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pracovat dál i v náročných podmínkách okupace.
369

 Mandlová a Baarová nebyly jediné, 

které byly nařčeny z kolaborace, dalšími byli například Nataša Gollová, herec Saša 

Rašilov nebo geniální komik Vlasta Burian.
370

 Orientovat se ve vášnivé atmosféře 

neprodleně po osvobození nebylo jednoduché, vyšetřování z důvodu kolaborace se 

v podstatě nevyhnul téměř nikdo, kdo byl (ať uţ z jakéhokoli důvodu) ve styku s Němci. 

Pro některé herce to byla také příleţitost, jak si „vyřídit osobní účty“ se svými kolegy 

(to byl údajně také případ Nataši Gollové, jíţ byla zakázána činnost v praţských 

divadlech).
 371

 

 

6. Analýza německých filmových periodik 16. březen 
1939 – březen 1945  

V následující kapitole se budu věnovat německým filmovým magazínům Filmový 

kurýr, Film a Německý film v kontextu s protektorátní kinematografií. Ţádné z těchto 

tří periodik nezachytilo významným způsobem obsazení českých zemí a následný vznik 

protektorátu Čechy a Morava. Proměnil se však výrazně styl, kterým o dění 

v protektorátu informovala, a také témata, jimţ se věnovala. 

Filmový kurýr vycházel denně kromě neděle aţ do června roku 1943, kdy začal 

být vydáván dvakrát týdně. V listopadu 1944 změnil název na Film-Nachriten
372

 

(Filmové zprávy) a byl vydáván uţ jen jednou týdně v kratším rozsahu, většinou jen 

čtyřstránkovém formátu. Některé rubriky (Neues aus dem Ausland) zanikly úplně, jiné 

byly nahrazeny podle toho, o které země projevovala Říše aktuálně zájem. Tak byly 

uveřejňovány například novinky o filmovém dění ve Švýcarsku, Polsku nebo na 

Slovensku. Přibliţně od května 1939 se začala pravidelně objevovat rubrika Filmbrief 

                                                 
369

 Hugo Haas uprchl v roce 1939 s manţelkou Bibi přes Francii a Portugalsko do Ameriky, kde působil 
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Burian byl obviněn z kolaborace především díky účinkování v rozhlasovém skeči „Hvězdy nad 

Baltimore“, kde zesměšňoval Eduarda Beneše. Vyšetřování bylo ukončeno aţ v roce 1947. Komikovi, pro 

nějţ znamenalo herectví celý svět, byla zakázána činnost a vyměřena vysoká pokuta. Zákaz veřejné 
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aus Prag,
 373

 která informovala o kinematografii v protektorátu. Z velké části se však 

jednalo o zprávy o německých filmech, které byly aktuálně natáčeny v praţských 

filmových ateliérech, nebo o úspěších německých filmů promítaných v období 

protektorátu. Informace se však většinou omezovaly pouze na Prahu. Rubrika Europa 

spielt byla nahrazena rubrikou Was wird verfilmt?
374

, coţ byl v podstatě seznam 

aktuálně natáčených filmů a jejich tvůrců. Téměř tytéţ informace přinášely rubriky 

Revue der Filmarbeit
375

 a Zensiert und in Arbeit
376

, které měly také podobu seznamu 

natáčených filmů bez bliţších informací o obsahu či obsazení. Zhruba začátkem roku 

1941 se Filmový kurýr přestal zajímat o českou tvorbu úplně a omezil se pouze na 

německou produkci. Budilo to tak dojem, ţe v protektorátu jiţ nepůsobí ţádná domácí 

produkce a ţe jsou Češi odkázáni pouze na německou. Podoba i obsah textů v podstatě 

kopírovala historické události. V roce 1943 začalo být textů o dění v protektorátu méně, 

většinou informovaly pouze o natáčených německých filmech a o aktuálním programu 

v Praze (ten ovšem opět zahrnoval pouze německé filmy). Nezřídka se stávalo, ţe se 

témata článků aţ nápadně opakovala, pouze byla napsána jiným stylem. Postupem času 

také list odstupoval od původního konceptu novin s mnoha kratšími texty a především 

po roce 1942 přistoupil k jednoduššímu designu.  Články byly delší, ale zato jich bylo 

méně. Lze však konstatovat, ţe informační hodnota byla prakticky nezměněná a ţe delší 

text neznamenal více informací nebo hlubší proniknutí do dané problematiky. Texty 

byly tendenční především tematicky, tedy explicitním opomíjením některých okruhů, 

nebo naopak zdůrazňováním úspěchů německého filmu v protektorátu. Patrně záměrně 

zkreslující byly především tehdy, kdyţ reportovaly o návštěvách německých 

funkcionářů v protektorátu, které probíhaly podle Filmového kurýru výhradně 

v přátelském duchu, stejně tak jako vzájemná spolupráce českých a německých 

zaměstnanců po zabrání filmových ateliérů na Barrandově. Na rozdíl od předchozího 

analyzovaného období nebyl jiţ Filmový kurýr díky tematické jednotvárnosti tak 

cenným informačním zdrojem.  

Oproti tomu týdeník Film zaměřil svoji pozornost na protektorát mnohem více, 

neţ tomu bylo do vzniku protektorátu, a to především v roce 1942, kdy v lednu začala 
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být publikována rubrika Der Film in Böhmen und Mähren
377

, která vycházela 

pravidelně v kaţdém čísle. Zpočátku jí byla věnována celá strana, v průběhu roku začala 

být otiskována na jedné straně společně s články s technickou tematikou nebo 

s rubrikou Wer dreht wo? To byl v podstatě také seznam filmových studií a filmů, které 

se tam aktuálně natáčely. Barrandov se v něm objevoval prakticky hned po vzniku 

protektorátu, od května 1940 byly do seznamu zařazeny také ateliéry v Hostivaři. Vţdy 

informovaly pouze o německých filmech, coţ opět budilo dojem, ţe v protektorátu 

nepůsobila ţádná domácí produkce. O té se týdeník v podstatě nikdy nezmínil, ani o 

českých tvůrcích. Rubrika Der Film in Böhmen und Mähren se zabývala pouze 

německými filmy, které byly v protektorátu natáčeny nebo promítány. Podle časopisu 

Film byly všechny německé snímky promítané v Čechách nadprůměrně úspěšné, o 

českém filmu nebyla však ani zmínka. Texty dávaly na srozuměnou, ţe protektorát je 

součástí Říše, a proto o dění v něm informovaly v podstatě jako o událostech na 

jakémkoli jiném německém území. Oproti Filmovému kurýru bylo spektrum témat 

mnohem širší. Tato témata byla zpracovávána nejčastěji do delších textů, které pak byly 

doplněny kratšími články o německých filmech. Články s touto tematikou byly většinou 

krátké a stručné, na jedné stránce jich však bylo několik. Texty ve Filmu byly tendenční 

jak náměty (opomíjení české tvorby), tak formou, jakou byly napsány. Píší o „návratu 

Čech a Moravy pod křídla Říše“ nebo o Praze jako o „starobylém německém městu 

s mnoha německými památníky“.
378

 Také novinářský styl byl od Filmového kurýru 

odlišný. Svou formou jako by se snaţil o vyšší umělecké standardy, byl vzletnější a 

košatější. Od května roku 1943 byl spojen s Filmovým kurýrem, poslední samostatné 

číslo vyšlo 24. 4. 1943. 

Třetím analyzovaným filmovým magazínem byl Německý film, původně 

měsíčník, od roku 1941 dvouměsíčník. Povaha textů tohoto periodika zůstala v podstatě 

nezměněná aţ do posledního čísla. I nadále obsahoval delší texty, analýzy 

kinematografie na okupovaných územích a rozbory filmů, přesně řečeno seznamoval 

s jejich obsahy, jelikoţ kritika německých filmů byla ministerstvem propagandy 

zakázána. Články související s protektorátem se zabývaly většinou filmovými 

návštěvami v ateliérech na Barrandově nebo v Hostivaři, kde se natáčely německé 
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filmy. Česká tvorba nebyla naprosto brána v potaz. Texty se vyznačovaly podobným 

stylem jako v týdeníku Film, obsahovaly i podobné naráţky na „německou povahu 

Prahy“, například na architekturu, která „mluví německou řečí“.
379

 

Jako výchozí kategorie analýzy byly pouţity tematické okruhy, jeţ byly 

identifikovány po rozboru tisku do vzniku protektorátu ve 3. kapitole. Jelikoţ se však 

povaha textů zásadně proměnila, nabyly také kategorie nového významu. Některé 

zůstaly nevyuţity úplně, naopak přibyla nová kategorie o filmových podmínkách 

v protektorátu. 

 

6.1 Natáčí se v protektorátu 

6.1.1Česká tvorba 

O české produkci reportoval Filmový kurýr aţ do poloviny roku 1940, poté jako 

by domácí produkce v protektorátu vůbec neexistovala. Ostatní dva listy českou 

produkci, jak uţ je výše uvedeno, nezmiňují vůbec. Informace o českých filmech, 

hercích a tvůrčích pracovnících byly publikovány především v rubrice Filmbrief aus 

Prag, coţ byly většinou dlouhé sloupky začínající na titulní stránce a pokračující na 

některé z následujících stran. Články byly spíše seznamy zakomponované do textu, tzn. 

bylo uvedeno jméno filmu, kdo se na něm podílel, kdo v něm hrál, někdy byl stručně 

naznačen obsah. Informace z různých textů se často překrývaly a opakovaly, coţ mohlo 

být způsobeno nedostatkem materiálu ke zpracování vzhledem k periodicitě Filmového 

kurýru. Mezi filmy, o nichţ Filmový kurýr touto formou v roce 1939 informoval, patřily 

například Jiný vzduch Martina Friče, který ho natáčel s Rolfem Wankou, Smolíkem, 

Baldovou a Kreuzmannem (zajímavé je, ţe i později, kdyţ Filmový kurýr o tomto filmu 

informoval, uvedl, ţe ve filmu zní Smetanova Má vlast, jiţ nahrála Česká filharmonie 

pod vedením Rafaela Kubelíka, jako by Němci nerozpoznali národní a vlasteneckou 

hodnotu tohoto díla), Tulák Macoun Ladislava Broma s Otomarem Korbelářem, 

Jaroslavem Marvanem, Zitou Kabátovou, Katakomby Karla Lamače s Vlastou 

Burianem, Bílá jachta ve Splitu Ladislava Broma, Cikánův Dobře situovaný pán, 

Bromova Ulice zpívá s Vlastou Burianem a Adinou Mandlovou, Humoreska Otakara 

Vávry, Slavínského film To byl český muzikant (zde je pro změnu zmíněn hudební 

doprovod Smetanovy Vltavy), Věra Lukášová od E. F. Buriana, Ohnivé léto Františka 

                                                 
379

 Filmová tvorba ve znamení decentralizace, Německý film 7/ 1939; 12 - 14 



Diplomová práce 

85 

 

Čápa s Lídou Baarovou a Svatoplukem Benešem, Svátek věřitelů od Giny Hašlera, 

Kouzelný dům Otakara Vávry, Slavínského Zlatý člověk, Cesta do hlubin študákovy 

duše Martina Friče, Paní Kačka zasahuje reţiséra Karla Špeliny a Vávrova Dívka 

v modrém s Lídou Baarovou.
380

  

V roce 1940 bylo jiţ článků znatelně méně, ale zato byly delší a detailnější. 

Obsahovaly jména reţiséra, kameramana, někdy i zvukaře a architekta filmových studií 

a samozřejmě herců. Více se zabývaly také příběhem filmu. Někdy se stalo, ţe Filmový 

kurýr referoval o jednom filmu vícekrát, pouze v jiné formě. Opakovaly se zprávy o 

filmech To byl český muzikant a Katakomby. Nové filmy byly Muţ z neznáma Martina 

Friče, To neznáte Alberta, Madla zpívá Evropě, Štěstí pro dva, Dceruška k pohledání 

Václava Binovce, Okénko do nebe Giny Hašlera, Vávrovy Pacientka doktora Hegla, 

Pohádka máje a Maskovaná milenka, Fričova Muzikantská Liduška, Minulost Jany 

Kosinové J. A. Holmana.
381

 Z uvedených textů nevyplývá, ţe by byly některé filmové 

osobnosti byly záměrně jmenovány častěji neţ jiné, ani články nevyznívaly nějak 

tendenčně. Oproti předchozímu analyzovanému období se výrazně zlepšily překlady 

názvů filmů a uvádění českých jmen. Nicméně po posledním článku Filmového kurýru 

z 20. srpna 1940 se jiţ ţádné ze sledovaných periodik o aktuálně natáčených českých 

filmech nezmínilo. 

 

6.1.2 Koprodukční tvorba 

Společná produkce Čechů a Němců nebyla námětem pro německý tisk, jelikoţ 

v podstatě neexistovala. Pokud se v Německu promítaly české filmy, byly s německým 

dabingem. 
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FK 12. 8. 1939 (186); 2, FK 26. 9. 1939 (224); 2, FK 10. 10. 1939 (236); 3, FK 24. 10. 1939 (248); 1-2, 

FK 25. 11. 1939 (276); 1 

O účasti Rolfa Wanky na filmu Jiný vzduch jsem nenašla nikde ţádnou zmínku (pozn. autora).  

V textu zaměnil autor článku jména, kdyţ napsal, ţe ve filmu Ohnivé léto hrál Jára Beneš. Ten však byl 

hudební skladatel, ne herec (pozn. autora). 

381
 FK 21. 1. 1940 (17); 8, FK 6. 4. 1940 (81); 12, FK 20. 8. 1940 (194); 2 



Diplomová práce 

86 

 

6.2 Německé filmy a čeští filmaři 

Jelikoţ byly ateliéry na Barrandově téměř okamţitě po vzniku protektorátu 

zabrány nacisty, vzniklo v Praze mnoho německých filmů. O těchto filmech informoval 

Filmový kurýr především v rubrice Filmbrief aus Prag, do roku 1940 společně 

s českými filmy. Zpočátku jim byla věnována rovnoměrná pozornost, po roce 1940 uţ 

se psalo pouze o německé produkci. Jediné, co měly tyto německé filmy 

s protektorátem společné, byly barrandovské ateliéry, později ateliéry v Hostivaři a 

v Radlicích, a odborné pracovníky z těchto ateliérů. Velmi často se na německých 

filmech podíleli čeští kameramani (Střecha, Hanuš, Roth a další). Zprávy o německých 

filmech z této rubriky byly většinou obsáhlé, popisovaly mnoho detailů jak o obsazení, 

tak o příběhu. Podobně rozsáhlé byly také reportáţe z filmových studií, kam si německé 

produkční společnosti zvaly novináře, aby se zúčastnili natáčení. Texty obsahovaly 

detaily ateliérů (často projektovaných českými architekty), popisovaly zrovna natáčené 

scény, podrobně rozebíraly příběh filmu. Těchto návštěv se zúčastňovali novináři ze 

všech tří listů, v Německém filmu byly zprávy vţdy nejobsáhlejší. Ze článků se dali 

rovněţ vysledovat čeští filmoví tvůrci, kteří pracovali pro německou produkci, 

nejčastěji pro Prag-Film, jenţ byl přeměněn v listopadu 1941 ze společnosti A-B. Prag-

Film vyrobil také následující filmy, na nichţ se podíleli čeští filmaři: Das schwarze 

Schaf natočili Miroslav Cikán (pod německým jménem Friedrich Zittau) a kameraman 

Václav Hanuš (Wenzel Hanusch),
382

 Schicksal am Strom, kde hrála Zita Kabátová 

(Maria von Buchlow),
383

 Dir zuliebe reţíroval Martin Frič (Fritsch) a nafilmoval opět 

Václav Hanuš (Wenzel Hanusch),
384

 Der zweite Schuss s Hanou Vítovou (Hanna 

Witt)
385

 nebo Sieben Briefe Vladimíra Slavínského (Otto Pittermann).
386

 Německý tisk 

dále uvedl také kameramana Jana Rotha, který se podílel na filmu Unser kleiner 

Junge
387

. V ţádném z těchto případů nebylo uvedeno, ţe se jedná o české umělce, a 

nebyly o nich poskytnuty ani ţádné další informace. 

O německé produkci v Praze informovaly jiţ zmíněné seznamy Wer dreht wo? ve 

Filmu nebo Was wird verfilmt? ve Filmovém kurýru. Po vzniku protektorátu byly na 
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 Premiéra prvního filmu společnosti Prag-Film,  FK 1. 7. 1943 (125); 1 

386
 Nový film Prag-Filmu Sedm záhadných dopisů, FK 5. 8. 1943 (181); 1 

387
 Terra točí v Praze dva filmy, FK 19. 8. 1940 (193); 2 



Diplomová práce 

87 

 

tento seznam automaticky zařazeny ateliéry na Barrandově, posléze i v Hostivaři a v 

Radlicích. V protektorátu působilo hned několik německých výrobních společností – 

jako první Bavaria-Filmkunst, později zde natáčely filmy také Terra-Filmkunst, Tobis-

Filmkunst a Ufa. Po vzniku Prag-Filmu se stala také produkce této společnosti 

předmětem zájmu německého tisku, nicméně o ní informovala pouze jako o jedné 

z německých společností. S protektorátem měla podle tisku společné pouze území, na 

němţ působila. Německým filmům byla věnována pozornost také v týdeníku Film ve 

formě velmi krátkých textů v rubrice Der Film in Böhmen und Mähren. Po roce 1942 

byla vznikající německá produkce společně s německými filmy promítanými na 

okupovaném území hlavním námětem textů o protektorátu. Většina z těchto článků 

nebyla nějak výrazně tendenčně nebo propagandisticky zaměřena, jednalo se spíše o 

popisy filmové práce. 

Německých filmů natočených v protektorátu bylo mnoho, například Golowin geht 

durch die Stadt (vyrobila společnost Bavaria-Filmkunst, 1939), Rosen in Tirol (Terra-

Filmkunst, 1940), Unser kleiner Junge (Terra-Filmkunst, 1941), Carl Peters (Bavaria-

Filmkunst, 1941), Seitensprünge (Bavaria-Filmkunst, 1940), Kameraden (Bavaria-

Filmkunst, 1941), Das grosse Spiel (Bavaria-Filmkunst, 1941), Kellnerin Anna (Terra-

Filmkunst, 1941), Ein Zug fährt ab (Bavaria-Filmkunst, 1942), Diesel (Ufa, 1942), 

Violanta (Ufa, 1942), Paracelsus (Bavaria-Filmkunst, 1943), Spiel (Prag-Film, 1944).  

Větší pozornost byla oproti předchozímu sledovanému období věnována výrobě 

kulturních filmů, za které bylo odpovědné Oddělení kulturních filmů Prag-Filmu v čele 

s Kurtem Ruplim, který byl zároveň hlavním producentem těchto filmů.
388

 O kulturních 

filmech bylo informováno především po roce 1942 a poté během roku 1944, většinou v 

krátkých článcích, které stručně přibliţovaly námět, obsah filmu (časopis Film uváděl 

také délku snímku v metrech) a jeho tvůrce. Podle německého tisku zaznamenaly tyto 

filmy velký úspěch, ostatně jako všechny německé filmy, promítané v protektorátu. Je 

ovšem třeba vzít v potaz, ţe přestoţe se na nich mnohdy podíleli čeští tvůrci (např. prof. 

Plicka natočil Prager Barock), byly povaţovány za německé, a tudíţ automaticky 

kvalitní a úspěšné. Jednalo se o filmy například Die Karls-Universität (k 600. výročí 

zaloţení starobylé „německé“ univerzity), Kopernikus, Egerland, Posen, Stadt im 
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Aufbau, Gregor Mendel.
389

 Německý tisk pak psal také o jejich promítání jak 

v protektorátu, tak v Berlíně a otiskoval dlouhé referáty jiţ zmíněného Kurta Rupliho. 

 

6. 3 Filmové osobnosti protektorátu 

Díky tomu, ţe německý tisk zaměřil svoji pozornost především na německou 

kinematografii a německé tvůrce působící v protektorátu, vyšel ve sledovaném období 

pouze jeden článek zaměřený čistě na české filmaře. Týkal se udílení filmových cen 

v roce 1939 (tzv. Svatováclavské ceny), kdy si ocenění odnesli finanční odměnu  

5 000 Kč. Filmový kurýr, ve kterém byl text otištěn, mu věnoval relativně velký prostor 

na titulní stránce a vyjmenoval celou řadu oceněných: 1. cenu za reţii získal Martin Frič 

za filmy Kristián a Škola základ ţivota, za herecký výkon byli oceněni Otomar 

Korbelář, jenţ ztvárnil hlavní roli ve filmu Tulák Macoun, a Adina Mandlová za film 

Kristián, Otakar Vávra byl oceněn za scénář k Humoresce a Jan Roth za kameru k filmu 

Věra Lukášová. Byly také uvedeny krátké filmy, které získaly cenu.
390

 Text informoval 

skutečně jen o oceněních a neobsahoval ţádné propagandistické naráţky.  

6. 4 Promítá se v protektorátu 

Přibliţně polovina analyzovaných textů se zabývala aktuální nabídkou filmů 

v protektorátu. Tyto texty měly nejrůznější podobu – ať se jednalo o stručné programy, 

nebo dlouhé texty, v nichţ byly vyjmenovány filmy včetně stručného popisu děje a 

jejich tvůrců, nejčastěji se týkaly německých filmů promítaných v protektorátu. 

V některých případech byla jmenována konkrétní kina, např. Amerika, Praha, Passage, 

Blaník, Lucerna, Astra, ve kterých se dané filmy promítaly. 

O českých filmech psal pouze Filmový kurýr, a to přibliţně do srpna 1940. 

Informace o premiérách českých filmů se objevovaly opět v rubrice Filmbrief aus Prag, 

téměř vţdy společně s německými filmy, které se v protektorátu rovněţ promítaly. Míra 

úspěšnosti českých filmů byla měřena návštěvností (Katakomby s Vlastou Burianem 

vidělo do 15. května 1940 asi 100 000 diváků, To byl český muzikant rekordních 

400 000).
391

 Ve většině případů byl uveden název filmu, kdo se na něm podílel a také 

v kterých (praţských) kinech se promítají. Ve spojení s českou produkcí nebyly činěny 
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ţádné tendenční naráţky, jen v květnu 1939 bylo poukázáno na zmenšující se počet 

českých filmů, tedy paradoxně v době, kdy se česká produkce ještě drţela a nebyla 

potlačena německou.
392

 Filmy, o nichţ touto formou informoval Filmový kurýr, byly 

například: Její hřích se Zitou Kabátovou a Zdeňkem Štěpánkem, Cikánova Veselá bída 

s Jarmilou Kšírovou, Hanou Vítovou a Františkem Kreuzmannem Ţeny u benzínu 

Václava Kubáska
393

, Jiný vzduch, Tulák Macoun, Vávrova Humoreska (podle románu 

Čapka-Choda), Fričův Kristián s Adinou Mandlovou a Oldřichem Novým, Dobře 

situovaný pán s Jaroslavem Marvanem, Vávrův Kouzelný dům s Adinou Mandlovou, 

Zdeňkem Štěpánkem a Karlem Dostálem, Nevinná s Otomarem Korbelářem a Adinou 

Mandlovou, To neznáte Alberta od Čeňka Šlégla, Binovcovo Madla zpívá Evropě, 

Čekanky Borského a další.
394

 

Oproti tomu texty zabývající se německými filmy promítanými v protektorátu 

představovaly nejsilněji zastoupené téma německého filmového tisku a věnovala se mu 

všechna tři periodika. Povaha těchto článků byla různá – od nejkratších textů, které se 

jen zmínily, ţe v protektorátu byl úspěšný nějaký konkrétní německý film, po dlouhé 

rozbory, které čtenáře seznamovaly s příběhem, herci, štábem. Podle německého tisku 

byl téměř kaţdý německý film přijat s nevídaným úspěchem a pokořil rekordy 

v návštěvnosti. Zatímco Filmový kurýr se omezoval většinou pouze na zprávy z Prahy, 

týdeník Film přinášel aktuality také z Brna, Ostravy a Olomouce. Kvůli mnoţství 

německých filmů, o kterých filmová periodika informovala, a naprostému potlačení 

zpráv o české produkci byl vyvolán dojem, ţe česká kinematografie skutečně „potřebuje 

podporu“ německého filmu, protoţe sama je roztříštěná a neubírá se správným směrem 

nebo uţ téměř neexistuje. O většině premiér německých filmů bylo referováno jako o 

slavnostní kulturní události, byla popsána výzdoba a většinou také vyjmenováni 

prominentní hosté (v nejvíce případech němečtí), např. Hermann Glessgen, Karl Schulz 

nebo různí důstojníci SS. V těchto textech autoři několikrát poukázali na „soudrţnost“ 

Čechů a Němců v protektorátu. Například při projekci filmu Das unsterbliche Herz 

„[…] se české a německé ruce spojily v upřímný potlesk, aby projevily uznání 
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německému nacionálně socialistickému umění.“
395

. Ať uţ byl text o promítaném 

německém filmu sebekratší, vţdy se psalo o jeho úspěchu, coţ budilo dojem, ţe 

všechny německé filmy jsou v protektorátu všeobecně velmi kladně přijímány. Rovněţ 

byla uváděna kina, ve kterých se filmy promítaly, zejména kino společnosti Ufa Na 

Příkopech nebo kino v německém domě Urania. 

Zdrojem informací o promítaných německých filmech byly také přehledy a 

programy kin, které se objevovaly ve Filmu, i kdyţ velmi zřídka. Podobné seznamy 

byly zakomponovány do textů o nabídce půjčoven v protektorátu a také o statistikách 

cenzurovaných filmů. Těch však bylo výrazně méně neţ v předchozím sledovaném 

období. Tyto texty byly velmi protiamerické a antisemitské a odráţejí dovozní politiku, 

jiţ pod nátlakem okupantů uplatňoval protektorát – např. „[…] bylo podrobeno cenzuře 

29 německých, 15 českých a 53 amerických filmů, coţ bylo o polovinu méně neţ 

předchozí rok. Z tohoto počtu amerických filmů jich bylo schváleno pouhých 7.“
396

 

Filmový kurýr se také podivoval faktu, ţe si Češi „[…] nechali zaplavit kina 

americkoţidovskými filmy na úkor českých.“
397

 

Přibliţně od roku 1942 se začaly jak ve Filmovém kurýru, tak v týdeníku Film 

objevovat texty, které se zabývaly německou kulturou v protektorátu. V rámci rubriky 

Kulturní zprávy z Čech a Moravy informoval německý tisk o programech německých 

divadel v Praze, o německých hercích, filharmonii a o všem, co s německou kulturou 

souviselo. O Češích se zde vůbec nepsalo, nebyly ani činěny ţádné naráţky. Z tohoto 

úhlu pohledu bylo na Prahu nazíráno jako na německé město. 

Jistý prostor byl věnován také filmovým týdeníkům, které hrály hlavní politicko-

kulturní vzdělávací úlohu. Převáţná část zpráv se týkala týdeníkových kin Koruna 

společnosti Ufa a Vlasta. Kino Koruna prošlo renovací a němečtí čtenáři byli seznámeni 

také s programem, promítacími časy a nejčastějšími diváky – patřili mezi ně především 

členové NSDAP a SS, v kině vládla vţdy jedinečná atmosféra.
398

 Úspěch německých 

týdeníků byl zaznamenán také ve Filmovém kurýru z roku 1940, kdy byly podle 

Goebbelsova nařízení promítány v kině Vlasta krátké filmy „o heroických činech 

německé armády“.
399

 Podle tisku byly německé týdeníky velmi oblíbené a podílely se 

                                                 
395

  „Nesmrtelné srdce“ zanechalo mocný dojem, FK 13. 5. 1939 (110); 3 

396
 Filmová cenzura první poloviny roku,  FK 24. 7. 1939 (144); 2 

397
 Filmbrief aus Prag,  FK 2. 7. 1939 (149); 2 

398
 Nedělní rána od desíti hodin ráno v kině Koruna, Film 7. 2. 1942 (6); 12 

399
 Výjimečný program praţských týdeníků, FK 4. 6. 1940 (128); 1 



Diplomová práce 

91 

 

na vysoké návštěvnosti německých filmů.
400

 Jak jsem jiţ uvedla v předchozí kapitole, 

české publikum se propagandistickým týdeníkům vyhýbalo a zvyklo si chodit do kina 

aţ po jejich promítnutí, aţ na začátek hlavního filmu. Tato skutečnost nezůstala 

v časopise Film nepovšimnuta, německý tisk však přičítal nedochvilnost na rub 

provozovatelů kin, která se lišila v začátcích představení.
401

  

V souladu s propagandistickou politikou Josefa Goebbelse byly v protektorátu 

promítány také filmy pro mládeţ. V roce 1941 se konaly filmové slavnosti Hitlerjugend, 

které měly „za úkol přiblíţit divákům činnost a poslání této organizace. Některé z filmů 

byly natočeny přímo členy Hitlerjugend. Snímky zhlédlo 60 000 diváků, byl 

zaznamenán obrovský úspěch.“
402

 Podle německého tisku byl také mimořádný zájem o 

vozy tzv. Dienststelle, jelikoţ jezdily po českých a slovenských vesnicích a promítaly 

filmy, které byly nejvíce oblíbeny dětmi a vojáky v lazaretech.
403

 Práci německého lidu 

by měly přiblíţit také kulturní filmové hodiny pro děti a mládeţ.
404

 Podle časopisu Film 

byl tento projekt přijat s nadšením a podílel se na utváření identity mládeţe. Tyto texty 

byly velmi propagandistické.  

 

6.5 Dohody a podmínky pro dovoz filmů do protektorátu 

O zahraniční filmy se do jisté míry německý filmový tisk zajímal, vţdy však 

pouze v souvislosti s aktuálním programem v protektorátu. O podmínkách pro dovoz 

nebo o dohodách, pokud tedy vůbec nějaké existovaly, neinformovalo ani jedno 

z analyzovaných periodik. 

 

6.6 Činnost filmových ateliérů 

Kdyţ uţ se v německém filmovém tisku psalo o ateliérech, bylo to většinou ve 

spojení s právě natáčenými filmy. Jediná zpráva, která se svým zaměřením tomuto 

kontextu vymykala, informovala o ateliérech Host, které přešly do rukou treuhändera 

barrandovských ateliérů Karla Schulze, a to kvůli nařízení o ţidovském majetku. 
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V krátkém textu je rovněţ uvedeno, ţe po dlouho trvající nestabilitě nyní nadchází pro 

ateliéry období úspěchu a prosperity.
405

 

 

6.7 Organizace v protektorátu 

Také za protektorátu působilo několik organizací, které ovlivňovaly filmové dění. 

V této kategorii se sdruţují texty, zabývající se činností ČMFÚ, profesních spolků, 

produkčních společností a kin.  

Hned v květnu 1939 vyšel ve Filmovém kurýru článek o situaci na českém 

filmovém trhu, který byl tendenční a vůči protektorátní kinematografii zaujatý. „Na 

českém filmovém trhu vládne chaos, který je způsoben neseriózními půjčovnami a 

výrobnami půjčujícími nekvalitní sovětské a ţidovské filmy nebo špatné české filmy, 

jako je Golem nebo Bílá nemoc. Hlavní motivací pro tyto neseriózní půjčovny byl zisk, 

coţ není správné, jelikoţ ten zatlačuje do pozadí kulturní poslání filmů. 15. března bylo 

rozhodnuto o vytvoření nové komory pro filmové pracovníky, která bude fungovat po 

vzoru německé. […] Z dosavadních 42 půjčoven lze označit pouhých 12 za seriózní (15 

z těchto 42 podléhalo ţidovskému vlivu, 6 se postaralo o americkou distribuci, která 

v předchozím roce představovala 54 % všech promítaných filmů). Nově vzniklá filmová 

komora by měla být rozdělena do sekcí a úředně spadat pod ministerstvo obchodu. 

Počet promítaných filmů by se měl omezit na 220 ročně.“
406

  O Filmovém poradním 

sboru (FPS), který byl v předchozím období relativně často námětem textů filmových 

periodik, nebyly publikovány prakticky ţádné texty. Výjimku tvořil článek z roku 1939, 

kdyţ FPS schválil podpory pro povolené filmy ve výši 200 000 Kč.
407

 Přehled byl pak 

podle německého tisku vnesen do nepřehledné filmové situace v protektorátu vznikem 

Filmového ústředí v Čechách a na Moravě, ve kterém měla být organizována veškerá 

filmařská činnost a členství v něm je pro kaţdého filmového pracovníka povinné.
408

 

Tento text byl relativně dlouhý, obsahoval také jména vedoucích jednotlivých sektorů, 

ale ţádné tendenční poznámky se v něm nevyskytovaly. Velmi podobný článek byl 

otištěn znovu přibliţně o měsíc později; v něm byl citován Emil Sirotek, vedoucí 

Filmového ústředí, podle něhoţ bylo „ […] období dezorganizace překlenuto a český 
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film spěje k lepším poměrům.“
409

 Oba texty byly v relativně dlouhém rozsahu otištěny 

na titulní stránce. Především ve Filmu na stránkách věnovaných dění v protektorátu 

byly publikovány texty o nejrůznějších vyhláškách a nařízení ČMFÚ, organizaci, která 

vznikla z nařízení říšského protektora 15. února 1941.
410

 Tyto články se týkaly velmi 

různorodých záleţitostí – od regulace výše platu přes vyhlášky o placených dovolených 

aţ po úpravu otevíracích hodin kin nebo povinný formát novinářských průkazů.
411

 Tyto 

texty byly většinou delší, ale strohé, někdy byly dokonce citovány relevantní paragrafy 

a neobsahovaly ţádné tendenční naráţky a hodnocení poměrů v českém filmovém 

průmyslu. 

Co se týče výrobních společností a půjčoven, v popředí zájmu německého 

filmového tisku stála společnost A-B, později přeměněná na Prag-Film. V kontextu s ní 

psal německý tisk především o zasedáních představenstva. Nejpodstatnější z nich je 

z června 1940, kdy „[…] představenstvo schválilo zvýšit základní kapitál 1,5 milionu 

Kč o další 3 miliony. V nově zvolené správní radě zasedali: předseda Bruno Pfennig, 

zástupce předsedy Viktor Martin, vedoucí obchodu Karl Schulz, dr. von Gregory, 

bankovní ředitel Viktor Ulrich, ministerský rada Walter Gase, bankovní ředitel Ivan 

Petr, Miloš Havel a dr. Anton Srb. Se zasedáním A-B byla spojena také valná hromada 

společností Slavia a Elekta.“
412

 Tisk neopomněl zmínit, ţe díky novému vedení se 

společnost bude konečně ubírat správnou cestou. Podobné naděje vyjádřil také článek v 

týdeníku Film, jenţ byl publikován asi o rok později. Ten však uvedl, ţe znovuzvolené 

představenstvo „navýší původní kapitál 4,5 milionu Kč na 30 milionů Kč.“
413

  Proměna 

společnosti A-B na Prag-Film prošla německým tiskem naprosto nekomentovaná. Tisk 

začal od roku 1942 informovat o filmech společnosti Prag-Film. Jeden z prvních textů o 

Prag-Filmu je z počátku roku 1942, kdy je pouze jmenován jako jedna ze společností, 

které v rámci nové organizace filmových výroben byly podřízeny německé společnosti 

Ufa.
414

 Na tuto společnost bylo nazíráno jako na německou, na roveň postavenou 
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společnostem Berlin-Film, Bavaria-Filmkunst, Tobis-Filmkunst, Terra-Filmkunst a 

dalším. V červenci 1942 proběhla valná hromada, kde byli znovu zvoleni: Bruno 

Pfennig jako předseda, Karl Schulz jako jeho zástupce, dalšími členy byli ministerský 

rada Hermann Burmeister, vedoucí oddělení kulturně-politických záleţitostí Úřadu 

říšského protektora a SS-Sturmbannführer Wolf a bankovní ředitel Ulrich. Ti se opět 

usnesli, ţe Prag-Film se stane úspěšnou a prosperující společností.
415

 Prvními filmy 

měly být Himmel, wir erben ein Schloss a Liebe, Leidenschaft und Leid.
416

  

Zatímco v předchozím analyzovaném období byla pozornost německého tisku 

zaměřena také na organizaci majitelů kin, po vzniku protektorátu se zabýval spíše kiny 

samotnými. Častým námětem byl počet kin v protektorátu, počet sedadel a velmi dobrá 

návštěvnost, na níţ se významně podílely německé filmy.
417

 Tendenční byl především 

výběr kin, o kterých se psalo – vţdy se jednalo o kina německá. Například novináři 

týdeníku Film zavítali na návštěvu kina do Prostějova, kde jim majitel poskytl veškeré 

informace související s chodem kin. „Promítá se aţ 3x denně, přes zimu chodí diváci 

nejvíce na představení od 16.00 a 18.00, v létě se chodí naopak později. Program se 

obměňuje přibliţně 2-3krát týdně a jeden film můţe zůstat v nabídce nejdéle týden. 

Nejméně oblíbené jsou filmy se závaţnou tematikou nebo filmy s dlouhými dialogy, 

naopak nejvíce se líbí filmy, v nichţ vystupují německé hvězdy, například La Jana nebo 

Harvey Piel.“
418

 Dále nezůstala opomenuta otevření kin nových (rovněţ německých) - 

první německé kino v Ostravě Central, kino Ufa Na Příkopech, týdeníkové kino Koruna 

na Václavském náměstí nebo kino v praţském domě Wehrmachtu.
419

 Speciální projekce 

pořádala také NSDAP. „Tyto projekce se liší od běţných. Místnosti jsou vyzdobeny 

květinami a vlajkami, představení jsou beznadějně vyprodána. Před projekcí si vezme 

slovo některý z představitelů NSDAP a uvede film. Promítání organizuje filmové 

oddělení kanceláře NSDAP pod vedením Hermanna Kessela, který má na starosti také 

filmy pro Wehrmacht.“
420

 Z tohoto textu by si německý čtenář mohl vyvodit, ţe 
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německé filmy NSDAP jsou kladně přijímány všemi obyvateli protektorátu, včetně 

Čechů. Výjimku tvořil článek o prvním stálém kině v Praze, které zaloţil Viktor 

Ponrepo.
421

 Autor textu však omezil pouze na historii kina, aniţ by ji spojil s počátky 

české kinematografie. Kvůli rovnoměrnému rozvrţení promítaných filmů vydalo 

ČMFÚ nařízení, ve kterém přesně definuje, která kina jsou premiérová, která jsou 

reprízová, která jsou týdeníková a kde se hrají prodlouţené premiéry. Pro Prahu a Brno 

byla všechna tato kina rozčleněna a vyjmenována.
422

  

V roce 1942 vzniklo také první kino pro úzké filmy (tzv. schmalfilmy) v Hradci 

Králové.
423

 Nacisté kladli na úlohu úzkých filmů velký důraz a pořádali na toto téma 

různé konference a zasedání, kterých zúčastňovali také prominentní hosté (například K. 

H. Frank, SS-Sturmbannführer Wolf nebo Karl Schulz). Na jedné takové konferenci 

bylo zdůrazněno kulturně-politické poslání úzkých filmů a vedoucí úloha německých 

úzkých filmů, podle kterých by se měly řídit také protektorátní.
424

 Nacisté neopomněli 

zdůraznit při kaţdé příleţitosti, jak jsou v nejrůznějších nejen filmových odvětvích 

úspěšnější a pokrokovější neţ kdokoli jiný. 

6.8 Českoněmecké filmové přátelství 

Po vzniku protektorátu nabyla tato kategorie naprosto nový význam. K častým 

návštěvám především německých filmařů a členů NSDAP a SS v Čechách sice 

docházelo a tisk se téměř nikdy neopomněl zmínit o přátelském duchu, v jakém akce 

proběhla, skutečnost nicméně byla pravděpodobně odlišná. Do této kategorie jsem 

zařadila také texty, které psali novináři pozvaní produkčními společnostmi na natáčení 

filmu. Na tyto cesty byli zváni novináři všech tří filmových periodik. 

Reportáţe z natáčení a pozvání nejčastěji do Barrandova byly psány odlišným 

stylem neţ jiné články, ţurnalisté jako by se pokoušeli o vzletnější formu. „Za 

slunečního svitu jsem ujíţděl vlakem do zlaté Prahy….“
425

 Pro zástupce tisku byl vţdy 

připraven bohatý program, včetně vycházky Prahou, jejíţ „stavby připomínaly 

německou minulost“, nebo vyjíţďky na Karlštejn.
426

 Novináři byli na Barrandově 
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uvítáni treuhänderem Karlem Schulzem a Hermannem Glessgenem (například během 

návštěv v červnu a v prosinci 1939).
427

 Během těchto návštěv se setkali na slavnostních 

banketech také s německými herci (v roce 1939 při příleţitosti natáčení filmu Verdacht 

auf Ursula, v roce 1940 u filmu Golowin geht durch die Stadt), kteří si „[…] chválili 

bezproblémovou spolupráci s Čechy, neboť probíhá v srdečné atmosféře.“
428

 Za velkou 

událost byla povaţována také návštěva K. H. Franka 7. září 1939 na Barrandově, kde ho 

provázel Karl Schulz a Hermann Glessgen. Ten mu nastínil moţnosti německého filmu 

v protektorátu. „Při procházce jednou z hal se generál Frank pozdravil také s českými 

herci, kteří zde natáčeli Fričův film Eva tropí hlouposti.“
429

 Jestli k nějakému rozhovoru 

mezi Frankem a českými herci nebo českým štábem došlo, je těţké posoudit. V kaţdém 

případě se touto poznámkou tisk snaţil opět upozornit na „přátelské vztahy“ Němců a 

Čechů v protektorátu. Stejný dojem budí rovněţ zpráva z návštěvy Josefa Goebbelse na 

Barrandově v listopadu 1940, kdy se ministr pozdravil jak s německými herci, jiţ tam 

zrovna natáčeli film Carl Peters (v textu byla uvedena jména německých herců), tak 

s českými, mezi nimiţ byli: „Vlasta Burian, Zdeněk Štěpánek, Otomar Korbelář, Raul 

Schránil, Václav Binovec, Vladimír Slavínský nebo Jára Beneš.“
430

 O těchto hercích 

napsal Filmový kurýr, ţe se „nacházeli v ateliéru“, ale neuvedl jiţ z jakého důvodu, 

resp. jestli tam točili nějaký film. Tato forma mohla mít svůj účel – budila dojem, ţe 

v ateliérech čeští herci čekali, aby se s Goebbelsem pozdravili. Goebbelse prováděli 

opět Hermann Glessgen a Karl Schulz – německý tisk o nich psal, jako by jim to tam jiţ 

v té době patřilo, při ţádné z návštěv nebyl jmenován některý z českých zástupců. 

Dalšími slavnostními příleţitostmi, při kterých se setkávali čeští a němečtí filmaři, byly 

různé reprezentační plesy nebo premiéry. Charakteristické pro články přinášející zprávy 

o těchto událostech bylo uvádění pouze jmen německých prominentů (například 

Glessgen se zúčastnil snad nejvíce společenských akcí), českých jen výjimečně.
431

 Při 

příleţitosti slavnostní premiéry německého filmu Eine kleine Nachtmusik v Praze 

týdeník Film uvedl, ţe Praha „[…] se můţe opět stát německým kulturním centrem a 

získat zpět význam, který měla v minulosti. Německá kultura zanechala v Praze mnohé 
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pomníky, nachází se zde také nejstarší německá univerzita – Karlova. […] Česká 

kultura by se dál měla ubírat vlastní cestou, zároveň by však měla vyhledávat spolupráci 

s německou kulturou, jelikoţ taková spolupráce je ţádoucí, především pro Němce ţijící 

v protektorátu. […] Čechy jsou prastarou německou zemí s významným kulturním 

odkazem.“
432

 Tento text v podstatě aplikuje Hitlerovu politiku na kulturní a filmovou 

sféru – suverenita, ale výrazně omezená.   

Pod tuto kategorii jsem rovněţ zařadila texty, zabývající se charitativní činností 

související s filmem. Obě akce, o nichţ tisk informoval, se týkaly Německého 

červeného kříţe a konaly se v červnu 1940. Děti z praţských německých škol si zahrály 

kompars ve filmu Im Schatten des Berges společnosti Bavaria-Filmkunst a svůj výdělek, 

cca 6 000 Kč, věnovaly Červenému kříţi.
433

 Stejný postoj prokázali čeští filmoví 

pracovníci, kdyţ Červenému kříţi věnovali v červnu 1940 buď svůj hodinový plat, nebo 

1 % svých měsíčních příjmů. Přibliţně 470 zaměstnanců společnosti A-B, „[…] mezi 

nimiţ je pouhých 12 Němců, tak vyjádřilo svoji podporu německému boji.“
434

  

 

6.9 Český film v zahraničí (účast na festivalech a filmových 
přehlídkách) 

Také toto téma bylo v textech oproti období do vzniku protektorátu výrazně 

omezeno. V rubrice Filmbrief aus Prag ve Filmovém kurýru se objevila zmínka o tom, 

ţe Tulák Macoun zaznamenal úspěch na Bienále v Benátkách v roce 1939, ovšem bez 

jakýchkoli další informací nebo komentářů.
435

 Oproti tomu si kritiku vyslouţily filmy 

Noční motýl a Advokát chudých, které zastupovaly protektorát opět na filmovém 

festivalu Bienále v roce 1941. Podle Německého filmu „[…] byl problém obou filmů 

v tom, ţe byly časově vzdálené, tudíţ neaktuální, a mohly zaujmout pouze 

harmonickým vyzněním (soulad reţie, kamery a hereckých výkonů).“
436

 Zajímavé je, ţe 

jiní kritici povaţují kvalitní reţii, kameru a herecké výkony za stěţejní atributy dobrého 

filmu. 
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6.10 Roční přehledy 

Souhrnné statistiky byly vydány pouze v letech 1939 a 1940.
437

 Oba texty, 

publikované ve Filmovém kurýru, byly velmi dlouhé a podrobné, obsahovaly informace 

o českých filmech, reţisérech, hercích a hereček a také o dovezených zahraničních 

filmech. V roce 1940 se v ročence také objevily nejúspěšnější německé filmy, které se 

v protektorátu promítaly, například Opernball nebo Kongo Express. Z českých 

úspěšných filmů byl jmenován pouze Tulák Macoun.  

 

6.11 Protektorátní tisk 

Tuto kategorii lze povaţovat na základě analyzovaných textů za jednoznačně 

nejtendenčnější. Je to především díky výběru textů z českých novin, jeţ německý tisk 

přeloţil a publikoval. Německá periodika si záměrně vybírala takové články, které 

ukazovaly na kolaboraci a nacistickou podporu v protektorátu.  

Filmový kurýr přetiskl v srpnu 1940 článek z časopisu Vlajka z 25. července 

1940, který popisuje události při promítání válečného filmového týdeníku. „Kdyţ se při 

promítání objevil na plátně Vůdce, rozezněl se spontánní a dlouhý potlesk. Český národ 

zde snad poprvé dal nenuceně najevo své správné mínění a obdiv k vrchnímu veliteli 

Velkoněmecké říše. Skoro 90 % diváků patřilo k českému národnímu sociálnímu táboru 

Vlajka nebo k České pracovní frontě, coţ dokazuje, ţe ideje nového světového pořádku 

se čile a jistě rozšířila mezi pracující v Čechách.“ 
438

 I kdyţ mohla událost skutečně 

takto proběhnout, je zřejmé, ţe vzorek populace v kině nebyl vůbec reprezentativní. 

Štvavý protiţidovský text se objevil také v českých novinách. Citoval ho opět 

Filmový kurýr tentýţ den jako výňatek z časopisu Vlajka. Blíţe neidentifikovaný list 

vyjádřil ostrou kritiku filmového průmyslu, ve kterém ještě stále pracovali Ţidé, ţe 

filmy nezachycovaly Ţidy takové, jací opravdu byli – podle českého tisku parazitovali 

na Češích, ţivili se jako lichváři. „Český lid nejsou ţádné ustrašené baby, nýbrţ 

energický národ a tvrdí lidé, kteří s německým lidem pracují na obnovení nového 

pořádku.“
 439 

Pouze citovaný deník Národní práce informoval o českých umělcích – 

německá společnost Tobis-Filmkunst zamýšlela vyrobit v protektorátu tři filmy: 
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veselohru s Vlastou Burianem, jeden film Otakara Vávry a jeden film od Vladimíra 

Slavínského.
440

 Ţádné bliţší informace nebyly poskytnuty.  

Spíše úsměvně pak působí citace Nedělních listů ve Filmu o dobročinné sbírce: 

„Výzva presidenta Háchy k dobročinné sbírce pro německé vojáky na frontě zanechala 

v českém lidu hluboký dojem. Hodně lidí se zapojilo a přispělo hodnotnými dary. 

Sbírka se spontánně vyvinula v manifestaci podpory obyvatelstva boje Wehrmachtu 

proti sovětským vojskům. V Praze působí jak podomní sbírky, tak 41 sběrných míst, 

kam lidé donášejí svoje příspěvky, jelikoţ v některých případech nechtějí čekat, aţ 

podomní sbírka dojde aţ k nim. Hodně lidí přineslo koţichy, kůţe, vlněné svetry a 

ponoţky.“ 
441

 Uţ sama forma, jakou byl daný text napsán, ta přehnaná vzletnost a 

heroismus, vypovídá o principech propagandistické ţurnalistiky.  

Je patrné, ţe úryvků z českého tisku nebylo mnoho, ale kdyţ uţ byly v německých 

periodikách publikovány, byly vybrány ty nejvíce kolaborující. Film také krátce 

informoval o dvou publikacích vydaných v protektorátu – Goebbelsova kniha  

Z královského dvoru do říšské kanceláře a kniha ministra Emanuela Moravce Tři roky 

v Říši. 
442

 

6.12 Vztah protektorát – nacistická Říše 

Analyzovaná periodika občas publikovala také texty, které s filmem neměly tolik 

společného, spíše byly zaměřeny na propagaci politických proklamací a byly silně 

zaujaté a propagandistické. Jeden takový text byl otištěn také v týdeníku Film  

21. března 1942: „Slavíme tříleté výročí, co se protektorát vrátil do náruče Říše. Aţ do 

vzniku protektorátu Čechy a Morava podléhali Češi zhoubnému nátlaku západní 

propagandy, ale poté český národ prohlédl. V uplynulých letech se země Čech a 

Moravy podílely na vzestupu Velkoněmecké říše, a měly by mít svůj podíl také na 

novém evropském pořádku. Nyní je však protektorát opět v náruči německé, a tím 

pádem také protektorátní film. Během devatenáctileté éry Masaryka a Beneše byl film 

pouze obchodním artiklem. […] Tento zhoubný vliv byl potlačen a oproštěn od 

ţidovského elementu. […].“ 
443
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Ţidovského elementu v protektorátu se nacisté zbavili také zákazem ţidovské 

hudby – ať uţ ţivé, nebo reprodukované. Krátká zpráva o tomto nařízení se objevila 

v roce 1941, kdy nesměla být hrána hudba, na níţ se jakýmkoli způsobem podíleli 

Ţidé.
444

 

Naprosto minimální prostor byl také věnován zprávě o zavření českých divadel, 

kabaretů a varieté. „Uvolněný technický personál a někteří umělci mají být nasazeni ve 

zbrojení. Osvobozeni od nasazení jsou pouze ti umělci, kteří jsou potřební 

v pokračování správní činnosti. Německé a české filharmonie mohou nadále pokračovat 

ve svých činnostech, ovšem v omezeném rozsahu, sólisté mohou koncertovat 

v uzavřených místnostech.“ 
445

 Tyto stručné texty postrádaly jakékoli další komentáře. 

 

6.13 Kinematografie v protektorátu – souhrnné texty  

Novou kategorii představují texty především z Německého filmu, které ukazovaly 

české podmínky pro natáčení filmů. Nebyly to roční přehledy, nýbrţ popisy podmínek 

pro filmování v protektorátu. Obsáhlé texty, napsané beletristickým stylem, často 

zdůrazňovaly německou historii českých zemí a především Prahy. Články obsahovaly 

zprávy o Praze, o filmových ateliérech, o importu zahraničních filmů před vznikem 

protektorátu, o počtu kin, vţdy se jednalo spíše o statistická data zakomponovaná do 

dlouhého textu. Konkrétně o českých filmových tvůrcích nebo hercích a herečkách 

magazín nepsal. Články vznikaly většinou během cest novinářů do Prahy, na které byli 

pozváni zástupci německých filmových společností. Jeden z takových textů byl 

publikován hned v dubnovém vydání Německého filmu. Nejdříve autor popisuje 

vysokou hustotu kin v Československu do roku 1938, zároveň upozorňuje na fakt, ţe 

pouze „ 16 % kin hrálo denně a přibliţně 13 % nebylo vybaveno zvukovou technikou.“ 

446
 Dále je v textu rozebírána československá produkce, která „[…] dosáhla svého 

vrcholu v roce 1937 s 51 natočenými filmy. Tohoto výsledku by ale nebylo moţné 

dosáhnout bez podpory státu. […] Stát podpořil také výstavbu filmových ateliérů na 

Barrandově v roce 1933, stejně jako se zapojil do výstavby atelierů Host a Foja v roce 

1937.“ Podle německého filmu se český stát snaţil bojovat proti neustále zvyšující se 

konkurenci zahraničních filmů zavedením poplatků 20 000 Kč za kaţdý dovezený film 
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a podnikl ještě další kroky k podpoře československého filmového podnikání. Dlouhý 

odstavec textu se pak zabýval tím, jak Američané ovládli trh půjčoven poté, co se v roce 

1935 opět vrátili na český trh. „Podíl amerických filmů dosáhl v roce 1935 opět 45 %, a 

to především na českých územích, […] na německých územích to bylo pouze kolem 30 

%. V roce 1938 se dovoz amerických filmů oproti předchozímu roku ještě 

zdvojnásobil.“ V poslední části textu se pak autor věnuje připojení protektorátu 

k Velkoněmecké říši, coţ bude pro německý a protektorátní filmový trh znamenat, ţe 

německým filmům bude v protektorátních kinech poskytnut větší prostor, oproti tomu 

ubudou americké filmy. Bude třeba také upravit síť půjčoven, jelikoţ německé půjčovny 

budou chtít na českém trhu působit skrze své filiálky.
447

 Tento text obsahuje celou 

řadu detailů, přesto neinformuje o ničem, co by jiţ nebylo dříve, například ve Filmovém 

kurýru, publikováno. 
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Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se pokusila přiblíţit kinematografii dvou velmi 

rozdílných období – Československa do 15. března 1939 a protektorátu Čechy a Morava 

– tak, jak o nich referovala německá filmová periodika. K pochopení širších souvislostí 

jsem také popsala historické události, které do značné míry podmiňovaly filmové 

podnikání, a objektivní stav tehdejší kinematografie, coţ slouţilo jako podklad pro 

srovnání informací publikovaných v německém tisku a historických faktů. 

Československá kinematografie 30. let 20. století byla na velice vyspělé úrovni, 

vyprodukovala mnoho kvalitních filmů a ty snesly mezinárodní srovnání. Důkazem 

toho mohou být úspěchy, jeţ některé z nich sklízely na mezinárodních festivalech, 

například na benátském Bienále. Oproti tomu některé snímky byly aţ kýčovitě 

jednoduché, bez větších uměleckých ambicí. Na českém trhu (slovenská kinematografie 

se rozvíjela ve 30. letech 20. století pomalu za účasti českých filmařů) fungovaly trţní 

principy, pouze v otázce importu zahraničních filmů vytvářel stát pro domácí filmy 

konkurenceschopné prostředí tím, ţe diktoval podmínky půjčovnám zahraničních filmů, 

především těm, které dováţely americké filmy. Kromě dvouleté pauzy, kdy Američané 

přestali importovat kvůli nevýhodným dohodám své filmy na trh v Československu, 

tvořily americké filmy od roku 1935 přibliţně 50 % všech promítaných filmů. Druhou 

zemí, co se počtu dováţených filmů týče, bylo Německo. Tento poměr se po vzniku 

protektorátu výrazně proměnil. Trh s půjčovnami filmů ovládly pobočky německých 

společností, které distribuovaly filmy z Říše (včetně těch, které byly za Československa 

cenzurou odmítnuty). Okupanti postupně obsadili všechny filmové ateliéry 

v protektorátu a tlačili na sníţení české produkce, jeţ klesala kaţdý rok o 10 filmů aţ do 

roku 1943, kdy bylo dosaţeno naprostého dna. Tehdy bylo natočeno pouhých 7 filmů, o 

rok později jich bylo 9, oproti asi 35 filmům vznikajícím ročně v Československu. I přes 

sloţité podmínky tohoto období vzniklo za protektorátu několik umělecky hodnotných 

filmů, které jsou vysoce ceněny dodnes. Během tohoto období byly také prohloubeny 

vazby mezi českými a německými filmaři. Technický personál filmových ateliérů byl 

najímán na natáčení filmů německých společností (např. Bavaria-Filmkunst nebo Tobis-

Filmkunst), po přeměně společnosti A-B na německý Prag-Film pracovalo pro Němce 

také více českých reţisérů, herců a hereček, mezi něţ patřili např. Martin Frič, Miroslav 

Cikán, Vladimír Slavínský, Adina Mandlová, Nataša Gollová nebo Otomar Korbelář. 

Po skončení války byla většina umělců, jeţ pracovala pro Němce nebo se objevovala 
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v jejich společnosti, obviněna z kolaborace. Filmaři z Československa však byli 

najímáni německou produkcí ještě před válkou a někteří z nich byli velmi úspěšní. 

Jmenujme alespoň reţiséra Karla Lamače a herečku Annu Ondrákovou, kteří 

v Německu natočili několik úspěšných veseloher, například Ich liebe alle Frauen.
448

  

 Moje práce vychází z předpokladu, ţe díky těsným vazbám bylo o 

československé a protektorátní kinematografii informováno také v německém filmovém 

tisku a ţe se styl a zaměření těchto textů změnily se vznikem protektorátu. Za tímto 

účelem jsem analyzovala tři německá periodika – deník Filmový kurýr, týdeník Film a 

měsíčník Německý film.  

Filmový kurýr se drţel konceptu filmových novin, které přinášely aktuality 

z filmového světa, a to jak z domácího, tak ze zahraničního. Kromě delších textů 

obsahoval také mnoho krátkých článků, jeţ obsahovaly většinou novinky z produkce. 

Součástí listu bylo také několik pravidelných rubrik, které se s postupem času nepatrně 

obměňovaly, například Europa spielt (stručný program ve vybraných evropských 

městech), Neues aus dem Ausland (aktuality ze zahraničí) nebo program některých 

berlínských kin. Od poloviny 30. let 20. století se v listu začalo objevovat více 

propagandistických textů (zaměřených především na Německo a fašistickou Itálii), 

štvavých protiamerických článků a Goebbelsových prohlášení a referátů. Přesto lze 

konstatovat, ţe propaganda se do textů zaměřených na český filmový průmysl výrazně 

nepromítla. Obsazení Československa a vznik protektorátu nebyly ve Filmovém kurýru 

nijak komentovány. Po začátku války začalo být publikováno více štvavých textů 

zaměřených proti kinematografii spojenců, naopak byla vyzdvihována práce italských, 

švýcarských a polských reţisérů, coţ bylo podmíněno aktuálními úspěchy a záměry 

nacistického Německa. O dění v protektorátu bylo informováno především v rubrice 

Filmbrief aus Prag nebo v seznamech aktuálně natáčených filmů, ve kterých byla 

zahrnuta také studia na Barrandově, později v Hostivaři a v Radlicích. Po roce 1941 

začal Filmový kurýr reflektovat pouze německou produkci na území protektorátu, také 

koncepce listu se začala měnit, ubylo krátkých aktualit, články byly delší, ale témata se 

často opakovala. Od června 1943 začal být list vydáván pouze dvakrát týdně, od 

listopadu 1944, kdy byl název změněn na Film-Nachrichten, pouze jednou týdně. 

                                                 
448

 Za války se osudy této dvojice rozešly. Zatímco Karel Lamač emigroval do Velké Británie, kde slouţil 

jako československý státní příslušník v R. A. F., Anna Ondráková  zůstala v Německu a vdala se za 

boxera Maxe Schmelinga. [Motl 2006; 85] 
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Týdeník Film nezměnil periodicitu aţ do konce svého vydávání v květnu 1943, 

kdy byl spojen s Filmovým kurýrem. Koncepce týdeníku zůstala v podstatě stejná, 

obsahoval jak kratší aktuality, tak delší filmové rozbory německých filmů. Aţ do roku 

1940 se příliš nezaměřoval na filmové události ze zahraničí, textů o Československu 

bylo velmi málo. To se změnilo v lednu roku 1942, kdy list začal informovat kaţdý 

týden o kinematografii v protektorátu. Na stránkách rubriky Der Film in Böhmen und 

Mähren týdeník referoval především o německé produkci působící na protektorátním 

území, o české produkci se prakticky nezmiňoval. Zaměřoval se na výnosy 

Českomoravského filmového ústředí, které se dotýkaly také Němců (například 

německých majitelů kin) v protektorátu. 

Koncepčně se třetí analyzované periodikum od Filmového kurýru a Filmu velmi 

odlišovalo. V tomto měsíčníku bylo publikováno největší mnoţství odborných textů, 

rozborů a reportáţí z natáčení. V obou obdobích nebylo o Československu / 

protektorátu téměř vůbec informováno, výjimku tvořilo jen několik málo textů z roku 

1939 o filmových podmínkách a historii kinematografie v tehdy jiţ bývalém 

Československu. 

Poté, co jsem nalezené texty přeloţila, roztřídila jsem je do několika kategorií, 

které jsem pak ve sledovaných obdobích vzájemně porovnala. U některých z nich se 

jejich povaha po vzniku protektorátu významně proměnila, jiné zůstaly naopak 

nenaplněny.  

Názvy jednotlivých kategorií: Natáčí se v ČSR / protektorátu, Německé filmy a 

čeští filmaři, Filmové osobnosti z ČSR / protektorátu, Promítá se v ČSR / protektorátu, 

Dohody a podmínky pro dovoz filmů do ČSR / protektorátu, Činnost filmových ateliérů, 

Organizace v ČSR / protektorátu, Československo-německé filmové přátelství, Český / 

protektorátní film v zahraničí, Roční přehledy, Československý / protektorátní tisk, Na 

cestě k protektorátu / Vztah protektorát – nacistická Říše. Kategorie Kinematografie 

v protektorátu byla doplněna pouze pro druhé sledované období. 

Analyzované texty, jeţ byly publikovány do vzniku protektorátu, se vyznačovaly 

značnou tematickou pestrostí a zájmem o filmové dění v Československu. Kaţdé 

z témat bylo zastoupeno několika články, nejvíce se jich jednoznačně vztahovalo 

k filmům, které byly aktuálně natáčeny v některém z československých filmových 

ateliérů nebo byly promítány. Většina textů byla otištěna ve Filmovém kurýru, kde bylo 

Československo stavěno na stejnou úroveň jako Francie nebo Dánsko, naopak nejméně 

jich bylo v měsíčníku Německý film. Propagandistické tendence bylo moţné 
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zaznamenat pouze ojediněle, výpady proti Československu prakticky vůbec. Teprve aţ 

po říjnu 1938 začaly být texty nacisticky a nacionalisticky zaměřené, ale pouze 

v některých kategoriích.  

Téma aktuální filmové tvorby bylo časté v obou obdobích. Informace o 

natáčených filmech byly velmi detailní a pravidelné, obsahovaly jména reţisérů, 

kameramanů, herců a hereček, v některých případech popisovaly také příběh. Zatímco 

do vzniku protektorátu byly objektem pozornosti německých novinářů obvykle 

československé filmy (Extáze, Řeka, Velbloud uchem jehly, Lidé na kře, Tři vejce do 

skla, Maryša, Jánošík a mnoho dalších), v druhém období se tyto zprávy objevovaly 

pouze do srpna roku 1940 (např. o filmech Jiný vzduch, Kouzelný dům, Ulice zpívá, To 

byl český muzikant). Tyto texty jiţ nebyly natolik podrobné, většinou obsahovaly kromě 

názvu filmu jen jméno reţiséra a hlavních představitelů. Přestoţe česká produkce byla 

silně potlačena, do jisté míry stále existovala, coţ však z německého filmového textu 

nebylo vůbec zřetelné. Tato záměrná diskriminace české tvorby posilovala dojem, ţe 

české země jsou regulérní součástí Říše, a proto jediná produkce, která zde vzniká, je 

německá.  

V Československu vznikala také koprodukční tvorba, to znamená, ţe některé 

z československých filmů byly přetáčeny do německých verzí, na kterých se podíleli jak 

českoslovenští, tak němečtí tvůrci. Tato skutečnost byla aţ do vzniku protektorátu 

reflektována německým tiskem. Bylo informováno o natáčených verzích, kdo se podílel 

na německé a kdo na české, v případě německých verzí byly přinášeny ještě reportáţe 

z premiér. Do této kategorie patřily například filmy Sextánka, Ţena, která ví, co chce 

nebo Poslíček lásky. Kromě těchto filmů bylo zachyceno také natáčení zahraničních 

velkofilmů Golem nebo Port Arthur. Všechny texty popisovaly průběh natáčení nebo 

hlavní protagonisty, neobjevovaly se v nich ţádné propagandistické tendence. Po vzniku 

protektorátu se jiţ ţádné takové filmy nenatáčely, proto tato kategorie zůstala v druhém 

sledovaném období neobsazená. 

Zásadní proměnou prošla také kategorie sdruţující texty o německé produkci 

vznikající v československých / protektorátních filmových ateliérech nebo o českých 

hercích pracujících pro Němce. Jelikoţ německých filmů nevznikalo 

v československých ateliérech mnoho, tvořily převáţnou část textů z této kategorie 

články nebo seznamy filmů, z nichţ je patrno, ţe se na některých německých filmech 

podíleli čeští umělci, například Lída Baarová nebo Leo Slezák. Jména, jeţ se často 

objevovala v článcích o německé produkci, patřila většinou Karlu Lamačovi a Anně 
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Ondrákové (Ondra), nebylo však u nich uvedeno, ţe se jedná o umělce původně 

z Československa. Po vzniku protektorátu, především po roce 1941, kdy byla v týdeníku 

Film zavedena rubrika zaměřující se na Čechy a Moravu, naopak představovaly texty o 

natáčených německých filmech velkou část publikovaných informací z protektorátu, coţ 

bylo způsobeno především zabráním českých filmových ateliérů okupanty 

bezprostředně po 16. březnu 1939 a zřízením německé produkční společnosti Prag-Film 

v roce 1941. Tato kategorie nabyla nového významu především tím, ţe nahradila texty 

zabývající se českou produkcí, tudíţ byl ve čtenářích vzbuzován dojem, ţe jiná neţ 

německá produkce na českém území nepůsobí. Podoby těchto článků byly velmi 

různorodé, pravidelně byly publikovány seznamy filmových ateliérů s filmy, které tam 

vznikaly, a tvůrců, kteří se na nich podíleli, reportáţe z filmů s popisem ateliérů a 

natáčených scén nebo články přibliţující zápletku filmu a hlavní protagonisty. Na těchto 

filmech také spolupracovali čeští filmaři, ovšem pod pozměněnými jmény. To byl 

případ Martina Friče (Fritsch), Miroslav Cikán (Friedrich Zittau), Vladimír Slavínský 

(Otto Pittermann), kameramana Václava Hanuše (Wenzel Hanusch) nebo hereček Zity 

Kabátové (Maria von Buchlow), Nataši Gollové (Ada Goll) a dalších, přičemţ u nich 

nebylo uvedeno, ţe se jedná o české umělce. Tyto texty jsou tendenční především tím, 

ţe naprosto neberou v potaz vlastní tvorbu území, na němţ zmíněná produkce vzniká. 

Podobnou šablonu lze vysledovat také v kategorii, jeţ sdruţuje texty zabývající se 

českými filmaři. Články se zaměřují především na umělce v kontextu s předáváním 

národních filmových cen, kvalitativně jsou srovnatelné. Texty uvádějí filmy i s jejich 

tvůrci, pořadí, na kterém se umístily, i zvláštní ocenění, která byla udělována například 

za scénář nebo reţii. Opět platí, ţe období před protektorátem bylo na texty s touto 

tematikou bohatší, kromě filmových cen se tisk zajímal také o působení 

československých reţisérů (Machatý, Rovenský). Ve druhém časovém úseku se této 

problematice věnoval pouze jediný článek Filmového kurýru z 29. září 1939, kde 

informuje o výročních filmových cenách podobným stylem, jako to dělal v předchozích 

ročnících. 

Rozmanitostí textů i jejich mnoţstvím se kategorie Promítá se v ČSR / 

protektorátu podobá kategorii Natáčí se v ČSR / protektorátu, také zde vládla námětová 

pestrost v tisku do března 1939. V těchto textech se vyskytují domácí i zahraniční 

(většinou německé) filmy, které byly aktuálně promítány nebo se chystaly do kin. 

V některých případech se jednalo spíše o rubriky ve formě seznamů (Europa spielt ve 

Filmovém kurýru), jindy byly publikovány delší články, kde praţské filmové půjčovny 
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uveřejňovaly své programy na nadcházející období (v těchto případech se jednalo 

nejčastěji jen o názvy filmů a jejich tvůrce, popř. hlavní představitele), nebo byly 

promítané filmy představovány v delší formě, včetně obsahu, tvůrců, herců, hereček, 

ateliérů a dalších podrobností. Poměr českých a německých filmů byl víceméně 

vyrovnán. Jsou zde zahrnuty také informace o cenzuře, která byla v rukou Filmového 

poradního sboru, tzn. v krátkých článcích Kurzmeldungen ve Filmovém kurýru byly 

pravidelně uváděny německé filmy schváleny cenzurou, většinou bez bliţších 

podrobností. Ve Filmovém kurýru také vycházely statistiky o poměru zahraničních 

filmů promítaných v Československu. Dalo by se konstatovat, ţe díky těmto textům si 

mohl čtenář utvořit obrázek o pestré nabídce filmů v Československu. Texty pocházející 

z časového úseku březen 1939 – květen 1945 vyvolávají přesně opačný dojem. Přestoţe 

okupanti potlačili nabídku filmů v protektorátu, nebyly promítány pouze německé 

filmy, tak jak to německý tisk prezentoval od poloviny srpna 1940. Do té doby 

informoval především Filmový kurýr v rubrice Filmbrief aus Prag o programu 

vybraných českých kin, kde kromě názvu filmu byli uvedeni také filmoví tvůrci a hlavní 

představitelé. Jmenovány byly například filmy Její hřích, Veselá bída, Tulák Macoun 

(podle Filmového kurýru lámal rekordy v návštěvnosti), Kouzelný dům, To neznáte 

Hadimršku, Madla zpívá Evropě. Pokud německý tisk informoval o české tvorbě, 

neupřednostňoval ţádného z českých filmařů, herců nebo hereček. Po polovině roku 

1941, především pak v roce 1942, kdy začala vycházet pravidelná rubrika o filmových 

událostech v protektorátu, se německý tisk omezil na komentáře pouze německé tvorby 

prezentované na území českých zemí. Podle filmových periodik byl téměř kaţdý 

německý film, jejţ mohli diváci v protektorátu zhlédnout, nadprůměrně úspěšný a 

kvalitní, coţ se netýkalo pouze celovečerních filmů, ale také krátkých filmů, týdeníků a 

úzkých filmů, naopak zmizely informace o cenzuře nebo statistiky o původu filmů. 

Reportáţím ze slavnostních premiér německých filmů byl věnován mimořádný prostor, 

uváděna byla jména prominentních německých hostů, členů NSDAP nebo příslušníků 

SS. Tyto náměty, ať uţ ve formě programů, krátkých zpráv nebo článků přibliţujících 

příběh filmu, tvořily nejsilněji zastoupenou skupinu témat spojených s protektorátem od 

roku 1942.      

Dohody a podmínky pro dovoz filmů je další z témat často reflektovaných před 

vznikem protektorátu. Tím, jak Němci naprosto ovládli protektorátní trh a převzali 

kontrolu nad filmovým importem, v podstatě všechny dohody zanikly. Aţ do března 

1939 vedli českoslovenští zástupci mnoho takových jednání, jeţ měla za úkol jak 
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přinést do Československa kvalitní zahraniční filmy, tak učinit české filmy 

konkurenceschopné a podporovat je finančně z poplatků vybraných od půjčoven 

zahraničních filmů. Jednání byla vedena nejvíce s Američany, Němci, v menší míře také 

s Rakouskem a Maďarskem. Tato skutečnost byla německým tiskem reflektována, 

především v případě uzavírání dohod s Američany a Němci, zprávy o nich popisovaly 

průběh jednání a uváděly jména účastníků. Nejvíce textů s touto tematikou bylo 

publikováno v roce 1934, kdy probíhala intenzivní jednání s americkými zástupci, 

jejichţ výsledkem byl návrat amerických filmů na československý filmový trh v roce 

1935. Německý tisk pouze komentoval, ţe americké filmy představovaly pro německé 

největší konkurenci a jejich návrat na filmový trh nebyl pro Němce ţádoucí. V textech 

se ale neobjevovaly protiamerické naráţky nebo jiné tendence. Po vzniku protektorátu 

jiţ nebyl publikován ţádný text s touto tematikou, z tisku nebylo ani moţné zjistit, 

jakým způsobem vypověděli okupanti smlouvy s Američany. 

Do kategorie Činnost filmových ateliérů jsem nezařadila texty týkající se 

vznikající produkce, nýbrţ ty, které referovaly o chodu studií. V období do března 1939 

byly otevřeny všechny tři praţské filmové ateliéry, coţ bylo německými filmovými 

periodiky zaznamenáno. Byly popsány natáčecí haly, vybavení, jmenované vedení, 

v případě ateliérů Host byly přiblíţeny také problémy, jeţ ateliéry provázely jiţ od 

jejich otevření. Oproti tomu zprávy o protektorátních ateliérech, obsazených 

německými produkčními společnostmi, se psalo především v kontextu s natáčenými 

(německými) filmy. Výjimku tvořil jediný text, který uvedl, ţe hostivařské ateliéry 

přešly do rukou barrandovského treuhändera Karla Schulze. 

V obou obdobích byly publikovány texty, jejichţ hlavním tématem byla činnost 

profesních nebo státem řízených organizací. Zatímco do vzniku protektorátu se 

německý tisk zajímal nejvíce o činnost Filmového poradního sboru, poté reflektoval 

vyhlášky a nařízení nově vzniklé organizace Filmové ústředí v Čechách a na Moravě 

(později přetvořené na Českomoravské filmové ústředí - ČMFÚ). V textech 

pocházejících z roku 1939 byly nejvíce znatelné protiamerické a protiţidovské názory, o 

československém filmovém trhu bylo referováno jako o chaotickém, který má být 

uspořádán právě příchodem německých společností. V podstatě totoţně vyzněl text 

publikovaný po vzniku ČMFÚ. To jen dotvářelo obrázek, který byl německým 

filmovým tiskem čtenářům podsouván – bývalý československý trh byl přesycený 

neţádoucími americkými filmy a filmovými půjčovnami, které měly často ţidovské 

zázemí, vlastní česká produkce téměř neexistovala. A proto vstupují na trh Němci, aby 
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situaci zpřehlednili, natočili kvalitní filmy, a tím přivedli českého diváka na správnou 

cestu. Německý tisk také informoval o produkční společnosti Prag-Film, vzniklé v roce 

1941, kdy byla otištěna jména všech členů správní rady. Informace o tom, ţe Prag-Film 

vznikl navýšením základního kapitálu společnosti A-B, otištěna nebyla. V tomto období 

byla velká pozornost věnována také kinům v protektorátu, především těm německým 

(Ufa na praţských Příkopech, týdeníkové kino Koruna na Václavském náměstí v Praze, 

ostravské kino Central nebo kino v domě Wehrmachtu).  

Pravděpodobně nejvíce se proměnila povaha kategorie Československo-německé 

filmové přátelství. Zatímco v prvním analyzovaném období sledoval německý tisk 

výměnné exkurze československých a německých filmařů, výlety (především 

sudetských) majitelů kin do Německa nebo zájezdy berlínské filmové školy do Prahy. 

Texty byly spíše reportáţního charakteru bez náznaků propagandy. Po vzniku 

protektorátu informoval tisk především o návštěvách důstojníků SS a členů NSDAP ve 

filmových ateliérech, které podle německých novinářů (ti byli německými produkčními 

společnostmi také často zváni) probíhaly vţdy v přátelské atmosféře, návštěvníci se 

vţdy pozdravili s českými i německými herci a průvodce jim většinou dělali treuhänder 

Karl Schulz a Hermann Glessgen. Stejně bylo informováno také o návštěvě Josefa 

Goebbelse na Barrandově v listopadu 1940. Někteří z novinářů, kteří přijeli do Prahy na 

pozvání produkčních společností, se pokoušeli o beletristický styl, avšak ten působil 

v některých případech kýčovitě aţ úsměvně. Během těchto cest také popisovali Prahu 

jako starobylé německé město, plné odkazů na německou kulturu. Němci si tedy Prahu 

naprosto přivlastnili, v textech o praţských premiérách nebrali zřetel na české 

obyvatele, protektorát byl pro ně součástí Říše stejně jako například Bavorsko. 

Československý a protektorátní film se také účastnil zahraničních filmových 

festivalů, například Bienále v Benátkách.  V článcích z této kategorie byly uvedeny 

československé filmy, které byly promítány, jejich případný úspěch (Maryša v roce 

1936), ale bez dalších podrobností. Po vzniku protektorátu byl podobný text uveřejněn 

pouze jednou, a to v roce 1939, kde zaznamenal úspěch film Tulák Macoun. Naopak 

kriticky se o českých filmech Noční motýl a Advokát chudých na Bienále vyjádřil 

časopis Německý film v roce 1941. Do té doby nebylo obvyklé uvádět u filmů byť 

sebemenší kritiku. 

Během prvního období vycházely na konci roku ve Filmovém kurýru souhrnné 

statistiky za produkci v Československu, kde byly uvedeny nejúspěšnější filmy, přehled 

domácí produkce, informace o zahraničních filmech apod. Tyto statistiky byly 
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publikovány také o jiných zemích, např. o Francii, Itálii, USA a dalších. V této tradici 

pokračoval Filmový kurýr pouze do roku 1940, poté jiţ nebyly zveřejněny ţádné 

informace o české produkci. 

Další kategorii tvořily texty zabývající se tím, co se psalo v československém / 

protektorátním tisku. Zatímco do března 1939 byla tato kategorie spíše okrajová a pouze 

jeden z textů byl vůči československému tisku ironický, v druhém období byly citovány 

především texty českých kolaboračních novinářů, často z fašistické organizace Vlajka. 

Tyto texty vyjadřovaly podporu Vůdci a nacistickému reţimu, očerňovaly Ţidy a 

vytvářely dojem, jako by všichni Češi okupantskou nadvládu schvalovali. 

Nejvíce nacistických tendencí bylo v textech sdruţených v kategorii Na cestě 

k protektorátu, jeţ se pro druhé sledované období proměnila v kategorii Vztah 

protektorát – nacistická Říše. Tyto články se začaly objevovat bezprostředně po 

Mnichovu 1938, zabývaly se dovozem propagandistických filmů do připojených Sudet, 

zavedením vlastní cenzury na Slovensku (byly zakázány zhoubné bolševické, 

marxistické a ţidovské filmy) nebo uzavřením Osvobozeného divadla, které bylo 

označeno za protiněmecké a tendenční. V druhém sledovaném období se německý tisk 

zaměřil především na oslavu návratu českých zemí do „náruče Říše“, coţ ji mělo očistit 

od zhoubných vlivů Ţidů a západní propagandy. Tyto texty byly výrazně 

nacionalistické, protiţidovské a opět vyvolávaly dojem, ţe Češi nacistické počínání 

schvalovali 

Poslední kategorii Kinematografie v protektorátu jsem vytvořila aţ dodatečně, 

jelikoţ podobné texty se v prvním období nevyskytovaly. Tyto vzletně napsané články, 

pocházející většinou z roku 1939, shrnovaly československou kinematografii aţ do 

doby, kdy vznikl protektorát. Německý filmový průmysl byl dáván české kinematografii 

za vzor, opět byly zmíněny negativní vlivy amerických filmů a filmových půjčoven a 

byl zdůrazňován německý původ Prahy.  

 Z výše uvedeného shrnutí je zřetelné, ţe proměny textů filmových periodik o 

československé kinematografii kopírovaly historické události a vztah, jaký posléze 

k protektorátu nacistické Německo zaujalo. Zájem Německa o české filmy dokazují 

především německé verze československých filmů vznikající v československých 

ateliérech, o nichţ německý filmový tisk informoval. Se zaujetím sledoval také českou 

produkci i její tvůrce, nikoli však v kontextu s tím, které z československých filmů byly 

promítány v Německu a s jakým úspěchem. Aţ do vzniku protektorátu německý film 

soupeřil s americkým o přízeň československých diváků, coţ německý tisk reflektoval 
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především v textech o filmovém importu do Československa a o filmových dohodách o 

dovozu filmů. Z toho plyne, ţe první hypotéza můţe být přijata, ovšem s podmínkou, ţe 

se německá filmová tištěná média zajímala o český i německý film na území 

Československa, ale tisk nebral jiţ v potaz český film v Německu. 

Druhá hypotéza byla potvrzena, jelikoţ se vztahuje na nárůst výskytu textů, 

zabývajících se děním na území protektorátu. Publikovaných článků bylo nepatrně více, 

a to především díky rubrice v časopise Film Der Film in Böhmen und Mähren, a tento 

nárůst byl skutečně způsoben přesunem části německé produkce do protektorátu a 

vytvořením produkční společnosti Prag-Film. S výjimkou roku 1939 byla pozornost 

médií zaměřena výhradně na německou filmovou tvorbu a německé tvůrce 

v protektorátu, a proto se čtenář o české tvorbě dozvěděl mnohem méně neţ 

v předchozím období.  

V tomto bodě nejsou závěry analýzy v podstatě nijak překvapující, jelikoţ 

publikované texty, jejich témata i styl korespondovaly s nacistickou propagandistickou 

agendou. Útlak, jenţ byl aplikován na všechny sféry ţivota v protektorátu, byl uplatněn 

také ve sféře filmového podnikání. Suverenita, s jakou byla potlačena česká filmová 

tvorba, pak byla ještě umocněna naprostou eliminací české kinematografie na stránkách 

německého filmového tisku. 
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Resumé 

Československá kinematografie vykazovala vysoký stupeň rozvinutosti jiţ 

v počátcích zvukového filmu ve 30. letech 20. století, coţ můţe být doloţeno kvalitou 

českých filmů oceňovaných na mezinárodních festivalech, stabilitou produkce nebo 

spoluprací na zahraničních a koprodukčních filmech. Jiţ v té době existovaly vazby 

mezi českým a německým filmovým průmyslem díky importu německých filmů do 

Československa, najímání českých filmařů německou produkcí nebo díky 

koprodukčním projektům, které vznikaly v české a německé verzi na jeden filmový 

námět. K ještě pevnějšímu sepětí došlo po vzniku protektorátu Čechy a Morava, kdy 

byla část německé produkce přemístěna na území českých zemí a všechny české 

filmové ateliéry byly zabrány okupanty, coţ mělo na českou produkci tíţivý dopad.  

Filmové dění na území Československa a později protektorátu bylo reflektováno 

v německém odborném tisku v kontextu s různými tématy. V deníku Filmový kurýr, 

v týdeníku Film a v měsíčníku Německý film bylo identifikováno několik kategorií, 

které sdruţují texty z těchto periodik se stejným námětem. Jde o kategorie: Natáčí se 

v ČSR / protektorátu, Německé filmy a čeští filmaři, Filmové osobnosti z ČSR / 

protektorátu, Promítá se v ČSR / protektorátu, Dohody a podmínky pro dovoz filmů do 

ČSR / protektorátu, Činnost filmových ateliérů, Organizace v ČSR / protektorátu, 

Československo-německé filmové přátelství, Český / protektorátní film v zahraničí, 

Roční přehledy, Československý / protektorátní tisk, Na cestě k protektorátu / Vztah 

protektorát – nacistická Říše. Kategorie Kinematografie v protektorátu byla doplněna 

pouze pro druhé sledované období.  

Po vzniku protektorátu prošly téměř všechny kategorie markantní proměnou 

v souladu s nacistickou propagandou; jelikoţ byl protektorát povaţován za součást Říše, 

zaměřily se německé filmové zprávy na německou produkci na území protektorátu, jako 

by česká tvorba vůbec neexistovala. Tento dojem byl umocněn především v roce 1941, 

kdy vznikla německá produkční společnost Prag-Film, pro niţ byli najímáni také čeští 

tvůrci. Ti však pracovali většinou pod poněmčenými jmény, aniţ by byla v textech o 

nich uvedena jejich národnost. Autoři článků několikrát zdůrazňovali německou historii 

Prahy a českých zemí, přátelský duch spolupráce a souţití Čechů a Němců 

v protektorátu a informovali o pronacistickém a antiţidovském postoji českých obyvatel 

protektorátu. 
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Summary 
 Czechoslovakian cinematography was already developed in the beginning of sound 

film in 3
rd

 decade of 20
th

 century. The awards that Czech films received in the 

international festivals, the stability of production and collaboration that existed between 

the Czech and foreign filmmakers, may prove its high standards. Czechs and Germans 

often made two versions of one movie – one in Czech the other one in German, German 

production was hiring the Czech artists and filmmakers, there was many German films 

imported to the Czechoslovakia. These connections became even stronger after the 

formation of the Protectorate of Bohemia and Moravia. The Nazis moved some of their 

production to the Protectorate and occupied the Czech film studios, which lead to the 

depression of the Czech production. 

The German specialized press reflected the cinematography in the Czechoslovakia 

and later Protectorate. The analysis of three German film periodicals (daily Der Film-

Kurier, weekly Der Film and monthly Der deutsche Film) discovered several topics 

connected to Czechoslovakian / Protectoral film industry. On the basis of these topics 

were estimated the following categories: The actual production, German films and 

Czech filmmakers, The Czech film personalities, Films in the Czech / Protectoral movie 

theaters, Agreements and conditions for the film import to the Czechoslovakia / 

Protectorate, Film studios, Film organizations in the Czechoslovakia / Protectorate, The 

film friendship between Czechs and Germans, Czech / Protectoral film in foreign 

countries, Yearbooks, Czechoslovakian / Protectoral press, On the way towards the 

Protectorate / Nazi Germany – Protectorate relationship. I added the last category The 

Protectoral cinematography only for the period of the Protectorate.  

There were remarkable changes in the nature of all categories after the formation of 

the Protectorate. These changes corresponded with the Nazi propaganda. The German 

press considered the Protectorate as the regular part of Germany, so all news connected 

to the Protectorate was about German production and German films only. The Czech 

production was ignored, even though there still was some. This impression was further 

emphasized after the foundation of the German production company in the Protectorate, 

the Prag-Film. Czech filmmakers also worked for this company, but since they changed 

their names into German forms, one could not tell, who was Czech and was German. 

According to the German press, the cooperation between Czech and German film staff 

was happening exclusively in friendly atmosphere and all Czech inhabitants of the 

Protectorate shared the pro-Nazi and anti-Jewish attitudes with Germany.     
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Přílohy 

Příloha 1: seznam československých a protektorátních celovečerních filmů a jejich 

režisérů 1933 – 5. 5. 1945
449

 

 

1933: 

Diagnosa X (Leo Marten) 

Dobrý tramp Bernášek (Karel Lamač) 

Dům na předměstí (Miroslav Cikán) 

Exekutor v kabaretu (Robert Zdráhal) 

Její lékař (Vladimír Slavínský) 

Jindra hraběnka Ostrovínová (Karel Lamač) 

Jsem děvče s čertem v těle (Karel Anton) 

Madla z cihelny (Vladimír Slavínský) 

Mámino srdce (František Winkelhofer) 

Na sluneční straně (Vladislav Vančura) 

Okénko (Vladimír Slavínský) 

Perníková chaloupka (Oldřich Kmínek) 

Pobočník jeho výsosti Martin Frič) 

Prodaná nevěsta (Svatopluk Innemann) 

Revizor (Martin Frič) 

Řeka (Josef Rovenský) 

S vyloučením veřejnosti (Martin Frič) 

Sedmá velmoc (Přemysl Praţský) 

Skřivánčí píseň (Svatopluk Innemann) 

Srdce za písničku (Karel Hašler st.) 

Strýček z Ameriky (V. CH. Vladimírov) 

Svítání (Václav Kubásek) 

Štvaní lidé (Friedrich Fehér, Jan Sviták) 

U snědeného krámu (Martin Frič) 

U sv. Antoníčka (Svatopluk Innemann) 

V tom domečku pod Emauzy (Otto Kanturek) 

Vraţda v Ostrovní ulici (Svatopluk Innemann) 

Záhada modrého pokoje (Miroslav Cikán) 

Ze světa lesních samot (Miroslav J. Krňanský) 

Ţivot je pes (Martin Frič) 

Filmů celkem: 30 

  

1934: 

Anita v ráji (Jan Sviták) 

Dokud máš maminku (Jan Sviták) 

Grandhotel Nevada (Jan Sviták) 

Hej rup! (Martin Frič) 

Hrdinný kapitán Korkorán (Miroslav Cikán) 

Hudba srdcí (Svatopluk Innemann) 

Marijka nevěrnice (Vladislav Vančura) 

                                                 
449

 Filmy jsou uváděny podle roku výroby . [Český hraný film II 1930-1945 1998; 453 – 455.. 

Kašpar 2007; 435 -  439] 
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Matka Kráčmerka (Vladimír Slavínský) 

Mazlíček (Martin Frič) 

Na růţích ustláno (Miroslav Cikán) 

Na Svatém Kopečku (Miroslav Cikán) 

Nezlobte dědečka (Karel Lamač) 

Pán na roztrhání (Miroslav Cikán) 

Pokušení paní Antonie (Vladimír Slavínský) 

Polská krev (Karel Lamač) 

Poslední muţ (Martin Frič) 

Pozdní máj (Leo Marten) 

Rozpustilá noc (Vladimír Majer) 

Tatranská romance (Josef Rovenský) 

Tři kroky od těla (Svatopluk Innemann) 

U nás v Kocourkově (Miroslav Cikán) 

V cizím revíru (Vladimír Majer) 

Z bláta do louţe (Svatopluk Innemann) 

Za ranních červánků (Josef Rovenský) 

Za řádovými dveřmi (Leo Marten) 

Zlatá Kateřina (Vladimír Slavínský) 

Ţena, která ví, co chce (Václav Binovec) 

Ţivot vojenský, ţivot veselý (Jan Sviták) 

Filmů celkem: 28 

 

1935: 

… a ţivot jde dál (Carl Junghans) 

Ať ţije neboţtík (Martin Frič) 

Barbora řádí (Miroslav Cikán) 

Bezdětná (Miroslav J. Krňanský) 

Cácorka (Jan Svoboda) 

Hrdina jedné noci (Martin Frič) 

Hřích mládí (Aleš Podhorský) 

Jana (Emil Synek) 

Jánošík (Martin Frič) 

Jedenácté přikázání (Martin Frič) 

Jedna z milionu (Vladimír Slavínský) 

Klub tří (Oldřich Kmínek) 

Koho jsem včera líbal (Jan Svoboda) 

Král ulice (Miroslav Cikán) 

Maryša (Josef Rovenský) 

M. R. Štefánik (Jan Sviták) 

Osudná chvíle (Václav Kubásek) 

Pan otec Karafiát (Jan Sviták) 

Polibek ve sněhu (Václav Binovec) 

Pozdní láska (Václav Kubásek) 

První políbení (Vladimír Slavínský) 

Studentská máma (Vladimír Slavínský) 

Vdavky Nanynky Kulichovy (Vladimír Slavínský) 

Výkřik do sibiřské noci (V. CH. Vladimírov) 

Filmů celkem: 24 
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1936:  

Děti velké lásky (Václav Kubásek) 

Divoch (Jan Sviták) 

Irčin románek (Karel Hašler st.) 

Jízdní hlídka (Václav Binovec) 

Komediantská princezna (Miroslav Cikán) 

Lojzička (Miroslav Cikán) 

Manţelství na úvěr (Oldřich Kmínek) 

Na tý louce zelený (Karel Lamač) 

Naše XI. (Václav Binovec) 

Páter Vojtěch (Martin Frič) 

Píseň droţkáře (Hubert Marischka) 

Rozkošný příběh (Vladimír Slavínský) 

Sextánka (Svatopluk Innemann) 

Srdce v soumraku (Vladimír Slavínský) 

Světlo jeho očí (Václav Kubásek) 

Švadlenka (Martin Frič) 

Trhani (Václav Wasserman) 

Tři muţi ve sněhu (Vladimír Slavínský) 

Tvoje srdce inkognito (Svatopluk Innemann) 

Ulička v ráji (Martin Frič) 

Uličnice (Vladimír Slavínský) 

Velbloud uchem jehly (Hugo Haas, Otakar Vávra) 

Vojnarka (Vladimír Borský) 

Vzdušné torpédo (Miroslav Cikán) 

Filmů celkem: 24 

 

1937 

Advokátka Věra (Martin Frič) 

Armádní dvojčata (Jiří Slavíček, Čeněk Šlégl) 

Batalion (Miroslav Cikán) 

Bílá nemoc (Hugo Haas) 

Děvčata nedejte se! (Hugo Haas, J. A. Holman) 

Děvčátko z venkova (Vladimír Slavínský) 

Děvče za výkladem (Miroslav Cikán) 

Důvod k rozvodu (Karel Lamač) 

Falešná kočička (Vladimír Slavínský) 

Filosofská historie (Otakar Vávra) 

Harmonika (Ladislav Brom) 

Hlídač č. 47 (Josef Rovenský, Jan Sviták) 

Hordubalové (Martin Frič) 

Jan Výrava (Vladimír Borský) 

Jarčin profesor (Čeněk Šlégl, Jiří Slavíček) 

Karel Hynek Mácha (Zet Molas) 

Kariéra matky Lízalky (Ladislav Brom) 

Klatovští dragouni (Karel Špelina) 

Krb bez ohně (Karel Špelina) 

Kříţ u potoka (Miloslav Jareš) 

Kvočna (Hugo Haas) 
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Láska a lidé (Vladislav Vančura, Václav Kubásek) 

Lidé na kře (Martin Frič) 

Lidé pod horami (Václav Wasserman) 

Lízin let do nebe (Václav Binovec) 

Matčina zpověď (Karel Špelina) 

Mravnost nade vše (Martin Frič) 

Naši furianti (Vladislav Vančura, Václav Kubásek) 

Otec Kondelík a ţenich Vejvara (Miroslav J. Krňanský) 

Panenství (Otakar Vávra) 

Poručík Alexander Rjepkin (Václav Binovec) 

Poslíček lásky (Miroslav Cikán) 

Rozvod paní Evy (Jan Sviták) 

Srdce na kolejích (Jan Sviták) 

Svět patří nám (Martin Frič) 

Švanda dudák (Svatopluk Innemann) 

Tři vejce do skla (Martin Frič) 

Vdovička spadlá s nebe (Vladimír Slavínský) 

Výdělečné ţeny (Rolf Wanka) 

Vyděrač (Ladislav Brom) 

Ze všech jediná (Václav Binovec) 

Ztratila se bílá paní (Miloš Wasserbauer) 

Ţena na rozcestí (Oldřich Kmínek) 

Ţena pod kříţem (Vladimír Slavínský) 

Filmů celkem: 44 

 

1938: 

Andula vyhrála (Miroslav Cikán) 

Bílá vrána (Vladimír Slavínský) 

Bláhové děvče (Václav Binovec) 

Boţí mlýny (Václav Wasserman) 

Cech panen kutnohorských (Otakar Vávra) 

Cestou kříţovou (Jiří Slavíček) 

Cikánská láska (Ada Pellová – Czivišová) 

Co se šeptá (Hugo Haas) 

Děti na zakázku (Čeněk Šlégl) 

Druhé mládí (Václav Binovec) 

Ducháček to zařídí (Karel Lamač) 

Holka nebo kluk? (Vladimír Slavínský) 

Ideál septimy (Václav Kubásek) 

Jarka a Věra (Václav Binovec) 

Její pastorkyňa (Miroslav Cikán) 

Klapzubova XI. (Ladislav Brom) 

Krok do tmy (Martin Frič) 

Lucerna (Karel Lamač) 

Manţelka něco tuší (Karel Špelina) 

Milování zakázáno (Miroslav Cikán) 

Neporaţená armáda (Jan Bor) 

Pán a sluha (Walter Schorsch) 

Panenka (Robert Land) 

Pod jednou střechou (Miroslav J. Krňanský) 
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Pozor, straší! (Karel Lamač) 

Slávko, nedej se! (Karel Lamač) 

Slečna matinka (Vladimír Slavínský) 

Soud boţí (Jiří Slavíček) 

Stříbrná oblaka (Čeněk Šlégl) 

Svatební cesta (Vladimír Slavínský) 

Svět kde se ţebrá (Miroslav Cikán) 

Škola základ ţivota (Martin Frič) 

Třetí zvonění (Jan Sviták) 

Umlčené rty (Karel Špelina) 

V pokušení (Miroslav Cikán) 

Vandiny trampoty (Miroslav Cikán) 

Včera neděle byla (Walter Schorsch) 

Vzhůru nohama (Jiří Slavíček) 

Zborov (J. A. Holman, Jiří Slavíček) 

Filmů celkem: 39 

 

1939 (do 15. března) 

Děvče z předměstí (Theodor Pištěk St.) 

Hvězda z poslední štace (Jiří Slavíček) 

Její hřích (Oldřich Kmínek) 

Kdybych byl tátou (Miroslav Cikán) 

Lízino štěstí (Václav Binovec) 

U pokladny stál … (Karel Lamač) 

Venoušek a Stázička (Čeněk Šlégl) 

Filmů celkem: 7 

 

1939 (po 16. březnu) 

Bílá jachta ve Splitu (Ladislav Brom) 

Cesta do hlubin študákovy duše (Martin Frič) 

Dědečkem proti své vůli (Vladimír Slavínský) 

Dobře situovaný pán (Miroslav Cikán) 

Dvojí ţivot (Václav Kubásek) 

Eva tropí hlouposti (Martin Frič) 

Humoreska (Otakar Vávra) 

Jiný vzduch (Martin Frič) 

Kouzelný dům (Otakar Vávra) 

Královna stříbrných hor (Karel Špelina) 

Kristián (Martin Frič) 

Mořská panna (Václav Kubásek) 

Muţ z neznáma (Martin Frič) 

Nevinná (Václav Binovec) 

Ohnivé léto (František Čáp, Václav Krška) 

Osmnáctiletá (Miroslav Cikán) 

Paní Kačka zasahuje (Karel Špelina) 

Paní Morálka kráčí městem (Čeněk Šlégl) 

Příklady táhnou (Miroslav Cikán) 

Srdce v celofánu (Jan Sviták) 

Studujeme za školou (Miroslav Cikán) 

Svátek věřitelů (Gina Hašler) 



Diplomová práce 

124 

 

Teď zase my (Čeněk Šlégl) 

Tulák Macoun (Ladislav Brom) 

U sv. Matěje (Jan Sviták) 

Ulice zpívá (Ladislav Brom, Vlasta Burian, Čeněk Šlégl) 

Veselá bída (Miroslav Cikán) 

Věra Lukášová (E. F. Burian) 

Zlatý člověk (Vladimír Slavínský) 

Ţabec (Vladimír Slavínský) 

Ţeny u benzinu (Václav Kubásek) 

Filmů celkem: 31 

 

1940 

Adam a Eva (Karel Špelina) 

Artur a Leontýna (Miroslav J. Krňanský) 

Babička (František Čáp) 

Baron Prášil (Martin Frič) 

Čekanky (Vladimír Borský) 

Dceruška k pohledání (Václav Binovec) 

Dívka v modrém (Martin Frič) 

Druhá směna (Martin Frič) 

Dva týdny štěstí (Vladimír Slavínský) 

Katakomby (Martin Frič) 

Konečně sami (Miroslav Cikán) 

Madla zpívá Evropě (Václav Binovec) 

Maskovaná milenka (Otakar Vávra) 

Minulost Jany Kosinové (J. A. Holman) 

Muzikantská Liduška (Martin Frič) 

Okénko do nebe (Gina Hašler) 

Pacientka dr. Hegla (Otakar Vávra) 

Panna (František Čáp) 

Pelikán má alibi (Miroslav Cikán) 

Peřeje (Karel Špelina) 

Píseň lásky (Václav Binovec) 

Pohádka máje (Otakar Vávra) 

Poslední Podskalák (Jan Sviták) 

Poznej svého muţe (Vladimír Slavínský) 

Pro kamaráda (Miroslav Cikán) 

Prosím, pane profesore (Gina Hašler) 

Přítelkyně pana ministra (Vladimír Slavínský) 

Směry ţivota (Jiří Slavíček) 

Štěstí pro dva (Miroslav Cikán) 

To byl český muzikant (Vladimír Slavínský) 

Vy neznáte Alberta? (Čeněk Šlégl) 

Ţivot je krásný (Ladislav Brom) 

Filmů celkem: 32 

 

1941 

Advokát chudých (Vladimír Slavínský) 

Gabriela (Miroslav J. Krňanský) 

Hotel Modrá hvězda (Martin Frič) 
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Jan Cimbura (František Čáp) 

Modrý závoj (J. A. Holman) 

Nebe a dudy (Vladimír Slavínský) 

Noční motýl (František Čáp) 

Paličova dcera (Vladimír Borský) 

Pantáta Bezoušek (Jiří Slavíček) 

Praţský flamendr (Karel Špelina) 

Preludium (František Čáp) 

Provdám svou ţenu (Miroslav Cikán) 

Přednosta stanice (Jan Sviták) 

Roztomilý člověk (Martin Frič) 

Rukavička (J. A. Holman) 

Tetička (Martin Frič) 

Těţký ţivot dobrodruha (Martin Frič) 

Turbína (Otakar Vávra) 

Z českých mlýnů (Miroslav Cikán) 

Za tichých nocí (Gina Hašler) 

Filmů celkem: 20 

 

1942 

Barbora Hlavsová (Martin Frič) 

Host do domu (Gina Hašler) 

Karel a já (Miroslav Cikán) 

Městečko na dlani (Václav Binovec) 

Muţi nestárnou (Vladimír Slavínský) 

Okouzlená (Otakar Vávra) 

Přijdu hned (Otakar Vávra) 

Ryba na suchu (Vladimír Slavínský) 

Valentin Dobrotivý (Martin Frič) 

Velká přehrada (J. A. Holman) 

Zlaté dno (Vladimír Slavínský) 

Filmů celkem: 11 

 

1943 

Bláhový sen (J. A. Holman) 

Čtrnáctý u stolu (Oldřich Nový, Antonín Zelenka) 

Experiment (Martin Frič) 

Mlhy na blatech (František Čáp) 

Šťastnou cestu (Otakar Vávra) 

Tanečnice (František Čáp) 

Ţíznivé mládí (Miroslav J. Krňanský) 

Filmů celkem: 7 

 

1944 

Děvčica z Beskyd (František Čáp) 

Jarní píseň (Rudolf Hrušínský) 

Kluci na řece (Jiří Slavíček, Václav Krška) 

Neviděli jste Bobíka? (Vladimír Slavínský)  

Paklíč (Miroslav Cikán) 

Počestné paní pardubické (Martin Frič) 
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Skalní plemeno (Ladislav Brom) 

Sobota (Václav Wasserman) 

U pěti veverek (Miroslav Cikán) 

Filmů celkem: 9 

 

1945 (do 5. května) 

Prstýnek (Martin Frič) 

Filmů celkem: 1 
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Příloha 2:   

Seznam celovečerních filmů v cizojazyčných verzích natočených v ČSR a jejich 

režisérů 1933 – 5. 5. 1945
450

 

 

1933: 

Diagnosa X - Um ein bisschen Glück (německá verze, von Lukawieczky) 

Kantor Ideál - Professeur Cupidon (francouzská verze, Robert Beaudoin, 

André Chemel) 

Pobočník jeho výsosti - Adjutant seiner Hoheit, Der (německá verze, Martin Frič) 

V tom domečku pod Emauzy - Das Glück von Grinzing (německá verze, Otto Kanturek) 

 

1934: 

Anita v ráji - Annette im Paradies (německá verze, Max Obal) 

Polská krev - Polenblut (německá verze, Karel Lamač) 

Ţena, která ví, co chce - Eine Frau, die weiß, was sie will (německá verze, 

Victor Janson) 

Ţivot je pes - Doppelbräutigam, Der (německá verze, Martin Frič) 

 

1935: 

Hrdina jedné noci - Held einer Nacht (německá verze, Martin Frič, Henry Oebels - 

Oebström) 

Jana - Jana, das Mädchen aus dem Böhmerwald (německá verze, Robert Land) 

Koho jsem včera líbal? - Coup de trois, Le (francouzská verze, Jean de Limur) 

Polibek ve sněhu - Kuss im Schnee (německá verze, Rudolf Katscher) 

Rozpustilá noc - Csardas (německá verze, Walter Kolm - Veltée, Jacob Fleck, 

Luise Fleck) 

Ţivot je pes - Mari ręvé, Le (francouzská verze, Roger Capellani) 

 

1936:  

Golem – Golem, Le (francouzská verze, Julien Duvivier) 

Port Arthur - Port - Arthur (francouzská verze, Nicolas Farkas) 

Port Arthur - Port - Arthur (německá verze, Nicolas Farkas) 

Sextánka  - Arme kleine Inge (německá verze, Svatopluk Innemann) 

Taneček panny Márinky - Valse éternelle (francouzská verze, Max Neufeld 

Ulička v ráji - Gässchen zum Paradies, Das (německá verze, Martin Frič) 

 

 

1937 

Divoch - Wildfang, Der / Rote Rosen - blaue Adria (německá verze, Jan Sviták) 

Důvod k rozvodu - Scheidungsgrund, Der (německá verze, Karel Lamač) 

Poslíček lásky - Kein Wort von Liebe (německá verze, Alwin Elling) 

 

1938: 

Boţí mlýny - Die Gottes Mühlen (německá verze, Josef Medeotti - Boháč) 

Falešná kočička - Heiraten - aber wen? / Die falsche Katze (německá verze, 

Carl Boese) 

Irčin románek - Flucht an die Adria (německá verze, Eugen Schulz - Breiden) 

Lidé pod horami - Menschen in den Bergen (německá verze, Václav Wasserman) 
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Panenka - Robot Girl Nr. 1 (německá verze, Josef Medeotti - Boháč) 

Ze všech jediná - Adresse unbekannt (německá verze, Karl Heinz Martin) 

 

Po roce 1938 jiţ ţádné cizojazyčné verze českých filmů nevznikaly.  
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Příloha 3:   

Seznam dokončených celovečerních filmů společnosti Prag – Film a jejich 

režisérů
451

 

 

1943: 

Himmel, wir erben ein Schloss – Zdědili jsme zámek (Peter Paul Brauer) 

Liebe, Leidenschaft und Leid – Láska, vášeň a ţal (J. A. Holman) 

Die Jungfern vom Bischofsberg – Panny z Biskupské hory (Dr. Peter Paul Brauer) 

Der zweite Schuss – Druhý výstřel (Martin Fritsch alias Martin Frič) 

 

1944: 

Das Schwarze Schaf – Černá ovce (Friedrich Zittau alias Miroslav Cikán) 

Schicksal am Strom – Osud na řece (Heinz Paul) 

Glück unterwegs – Hudbou za štěstím (Martin Fritsch alias Martin Frič) 

Komm zu mir zurück – Vrať se ke mně zpět (Heinz Paul) 
Seine beste Rolle – Jeho nejlepší role (Otto Pittermann alias Vladimír Slavínský) 

Sieben Briefe- Sedm záhadných dopisů (Otto Pittermann alias Vladimír Slavínský ) 

Dir zuliebe – Z lásky k tobě (Martin Fritsch alias Martin Frič) 

Spiel - Hra (Alfred Stöger) 
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Příloha č. 4: Výnos Vůdce a říšského kancléře ze dne 16. března 1939 o 

Protektorátu Čechy a Morava publikovaný pod č. 75/1939 Sb. 

 

75/1939 Sb. 

 

Výnos 

Vůdce a říšského kancléře 

 

ze dne 16. března 1939 

 

o Protektorátu Čechy a Morava. 

 

Po tisíc let náleţely k ţivotnímu prostoru německého národa česko-moravské země. 

Násilí a nerozum vytrhly je svévolně z jejich starého historického okolí a posléze jejich 

zapojením do umělého útvaru Česko-Slovenska vytvořily ohnisko stálého neklidu. Od 

roku k roku zvětšovalo se nebezpečí, ţe z tohoto prostoru - jako jiţ jednou v minulosti - 

vyjde nové nesmírné ohroţení evropského míru. Neboť česko-slovenskému státu a jeho 

drţitelům moci se nepodařilo organisovati rozumně souţití národních skupin, v něm 

svémocně spojených, a tím probuditi a zachovati zájem všech zúčastněných na udrţení 

jejich společného státu. Tím však prokázal svou vnitřní neschopnost k ţivotu a propadl 

proto nyní také skutečnému rozkladu. 

 

Německá říše však nemůţe v těchto pro její vlastní klid a bezpečnost stejně jako pro 

obecné blaho a obecný mír tak rozhodně důleţitých oblastech trpěti ţádné trvalé 

poruchy. Dříve nebo později musela by nésti nejtěţší důsledky jako mocnost dějinami a 

zeměpisnou polohou nejsilněji interesovaná a spolupostiţená. Odpovídá tudíţ příkazu 

sebezáchovy, jestliţe Německá říše jest rozhodnuta zasáhnouti rozhodně k zajištění 

základů rozumného středoevropského řádu a vydati nařízení, která z toho vyplývají. 

Neboť dokázala uţ ve své tisícileté dějinné minulosti, ţe díky jak velikosti, tak i 

vlastnostem německého národa jediná jest povolána řešiti tyto úkoly. 

 

Naplněn váţným přáním slouţiti opravdovým zájmům národů sídlících v tomto 

ţivotním prostoru, zajistiti národní svébytnost německého a českého národa, prospěti 

míru a sociálnímu blahu všech, nařizuji tudíţ jménem Německé říše jako základnu pro 

budoucí souţití obyvatelů těchto oblastí toto: 

 

Čl.1 

 

(1) Části bývalé Česko-Slovenské republiky, obsazené v březnu 1939 německými 

oddíly, náleţí od nynějška k území Velkoněmecké říše a vstupují jako "Protektorát 

Čechy a Morava" pod její ochranu. 

 

(2) Pokud obrana Říše toho vyţaduje, učiní Vůdce a říšský kancléř pro jednotlivé části 

těchto území úpravu od toho odchylnou. 

 

Čl.2 

 

(1) Obyvatelé protektorátu, kteří jsou příslušníky německého národa, stávají se 

německými státními příslušníky a podle předpisů zákona o říšských občanech z 15. září 
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1935 (Říš. Zák. I., str. 1146) říšskými občany. Pro ně platí tudíţ také ustanovení na 

ochranu německé krve a německé cti. Podléhají německé soudní pravomoci. 

 

(2) Ostatní obyvatelé Čech a Moravy stávají se státními příslušníky Protektorátu Čechy 

a Morava. 

 

Čl.3 

 

(1) Protektorát Čechy a Morava jest autonomní a spravuje se sám. 

 

(2) Vykonává svoje výsostná práva, náleţející mu v rámci protektorátu, ve shodě s 

politickými, vojenskými a hospodářskými potřebami Říše. 

 

(3) Tato výsostná práva jsou vykonávána vlastními orgány a vlastními úřady s vlastními 

úředníky. 

 

Čl.4 

 

Hlava autonomní správy Protektorátu Čechy a Morava poţívá ochrany a čestných práv 

hlavy státu. Hlava protektorátu potřebuje pro výkon svého úřadu důvěry Vůdce a 

říšského kancléře. 

 

Čl.5 

 

(1) Jako zastánce říšských zájmů jmenuje Vůdce a říšský kancléř "Říšského protektora v 

Čechách a na Moravě". Jeho úřední sídlo jest Praha. 

 

(2) Říšský protektor jako zástupce Vůdce a říšského kancléře a jako zmocněnec říšské 

vlády má úkol pečovati, aby bylo dbáno politických směrnic Vůdce a říšského kancléře. 

 

(3) Členové vlády protektorátu jsou potvrzováni říšským protektorem. Potvrzení můţe 

býti odvoláno. 

 

(4) Říšský protektor jest oprávněn dáti se informovati o všech opatřeních vlády 

protektorátu a udíleti jí rady. Můţe podati námitky proti opatřením, která by byla s to 

poškoditi Říši, a je-li nebezpečí v prodlení, vydati nařízení nutná ve společném zájmu. 

 

 

(5) Od vyhlášení zákonů, nařízení a jiných právních předpisů, jakoţ i od výkonu 

správních opatření a pravoplatných soudních rozsudků jest upustiti, podá-li říšský 

protektor námitky. 

 

Čl.6 

 

(1) Zahraniční věci protektorátu, obzvláště ochranu jeho státních příslušníků v cizině, 

zastává Říše. Říše povede zahraniční věci tak, jak to odpovídá společným zájmům. 

 

(2) Protektorát obdrţí zástupce u říšské vlády s úředním označením "vyslanec". 

 

Čl.7 
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(1) Říše poskytuje protektorátu vojenskou ochranu. 

 

(2) Vykonávajíc tuto ochranu, udrţuje Říše v protektorátu posádky a vojenská zařízení. 

 

(3) Pro udrţení vnitřní bezpečnosti a pořádku můţe protektorát zříditi vlastní sbory. 

Organisaci, početní sílu a výzbroj určí říšská vláda. 

 

Čl.8 

 

Říše vykonává bezprostřední dohled na dopravnictví, jakoţ i na pošty a telekomunikace. 

 

Čl.9 

 

Protektorát náleţí k celnímu území Německé říše a podléhá její celní výsosti. 

 

Čl.10 

 

(1) Zákonitým platidlem jest vedle říšské marky aţ na další koruna. 

 

(2) Poměr obou měn navzájem určí říšská vláda. 

 

Čl.11 

 

(1) Říše můţe vydávati právní předpisy s platností pro protektorát, pokud toho vyţaduje 

společný zájem. 

 

(2) Pokud je dána společná potřeba, můţe Říše převzíti do vlastní správy správní obory 

a zříditi k tomu potřebné vlastní říšské úřady. 

 

(3) Říšská vláda můţe učiniti opatření potřebná k udrţení bezpečnosti a pořádku. 

 

Čl.12 

 

Právo platné nyní v Čechách a na Moravě zůstává v účinnosti, pokud neodporuje 

smyslu převzetí ochrany Německou říší. 

 

Čl.13 

 

Říšský ministr vnitra vydá v dohodě se zúčastněnými říšskými ministry právní a správní 

předpisy potřebné k provedení a doplnění tohoto výnosu. 

 

V Praze dne 16. března 1939. 

 

 

Vůdce a říšský kancléř: 

Adolf Hitler v. r. 

 

Říšský ministr vnitra: 

Dr. Frick v. r. 
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Říšský ministr zahraničí: 

Ribbentrop v. r. 

 

Říšský ministr a přednosta říšské kanceláře: 

Dr. Lammers v. r. 
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Příloha 5: Vybrané listy z německých filmových periodik: 

 
 

Filmový kurýr 9. 6. 1933 (140) 
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 Filmový kurýr 3. 8. 1933 (180) 
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Filmový kurýr 13. 2. 1934 (58) 
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Filmový kurýr 11. 7. 1934 (160) 
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Filmový kurýr 3. 1. 1935 (2) 
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Filmový kurýr 28. 8. 1935 (200) 

 



Diplomová práce 

140 

 

 
Filmový kurýr 12. 2. 1936 (36) 
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Filmový kurýr 10. 9. 1936 (212) 
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Filmový kurýr 18. 1. 1937 (14) 
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Filmový kurýr 20. 3. 1937 (67) 
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 Filmový kurýr 5.5.1937 (103) 
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Filmový kurýr 18. 6. 1938 (140) 
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Filmový kurýr 12. 6. 1938 (133) 
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Filmový kurýr 24. 6. 1939 (169) 
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Filmový kurýr 12. 8. 1939 (186) 
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Filmový kurýr 8. 9. 1939 (209) 
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Filmový kurýr 10. 10. 1939 (236) 
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Filmový kurýr 25. 10. 1939 (249) 
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Filmový kurýr 18. 11. 1939 (270) 
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Filmový kurýr 19. 12. 1939 (296) 
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Filmový kurýr 17. 2. 1940 (41) 
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Filmový kurýr 15. 5. 1940 (111) 
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Filmový kurýr 6. 8. 1940 (182) 
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Filmový kurýr 24. 8. 1940 (198) 
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Filmový kurýr 9. 11. 1940 (264) 
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Filmový kurýr 29. 11. 1940 (281) 
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 Filmový kurýr 4. 1. 1944 (1) 
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Film 21. 11. 1936 (47) 
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Film 14. 9. 1940 (37) 

 



Diplomová práce 

163 

 

 
Film 24. 12. 1940 (51) 
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Film 3. 1. 1942 (1) 
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Film 21. 2. 1942 (8) 
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Film 17. 1. 1942 (3) 
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Film 7. 3. 1942 (10) 
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