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Úvod 
 Husitská trilogie Otakara Vávry v mnohém ovlivnila dnešní společnost v pohledu na 

husitskou epochu. Větší částí společnosti je husitství vnímáno jako jev sociální a 

revoluční. Náboženská forma husitství bývá často opomenuta. V posledních dvou 

desetiletích však pohled na husitství prochází prudkým obratem. Po roce 1989 bylo 

možné opustit marxistický výklad husitství. Husitství věnovali mnoho studií například 

Petr Čornej, František Šmahel či Jiří Kejř. Vývoj pojetí husitské epochy je třeba 

zkoumat minimálně již od dob národního obrození. Od 19. do 21. století bylo vydáno 

mnoho historických studií. Husitství se také věnovali autoři beletristické literatury. 

Husitská epocha je často v dílech idealizována. Husitství také bývalo různými režimy 

zneužíváno. Například za napoleonských válek bylo husitství zneužito k propagaci proti 

Francii1.  

V polovině 19. století František Palacký vydal Dějiny národu českého v Čechách a 

v Moravě. V části věnované době husitské je patrný obdiv autora k této epoše, přesto 

však dokázal být i kritický k postavě Jana Žižky. Idealizovaný pohled na jednookého 

vojevůdce českým čtenářům zprostředkoval Václav Vladivoj Tomek.  

Vznik Československé republiky se nesl také v duchu husitském. Již legionáři za 

první světové války svým plukům dávali názvy podle husitských bojovníků2. V roce 

1920 bylo na prezidentské standartě Československé republiky napsáno husitské heslo 

„Pravda vítězí“, které nese Česká republika dodnes3. Za první republiky se Josef Pekař 

snažil ve svých pracích věnovaných husitství ukázat toto období v podobě 

neidealizované – se všemi klady a zápory.  

Po druhé světové válce a nástupu komunistické moci patří husitství s národním 

obrozením k nejprotežovanějším epochám. Zdeněk Nejedlý (stejně jako komunističtí 

straníci) spatřuje začátek komunismu v revolučních Táboritech. Beletristické dílo 

Aloise Jiráska Nejedlý povyšuje na oficiální učebnice dějepisu. V 50. letech minulého 

století vzniklo mnoho filmových děl podle Jiráska. Husitská trilogie také vyhověla tzv. 

„jiráskovské akci“. Film Jan Hus vznikl na motiv stejnojmenného Jiráskova díla. Jan 

Žižka podle předlohy Aloise Jiráska nevznikl (i když jistou inspiraci by bylo možné 

vidět v Jiráskově Janu Žižkovi), proto patří, ještě s Císařovým pekařem – Pekařovým 

císařem, k výjimkám českého historického filmu v 50. letech minulého století, které 

                                                 
1 KLIMEŠ / RAK 1992, 70. 
2 RAK 1994, 60. 
3 KLIMEŠ / RAK 1992, 69. 
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nevznikly podle předlohy Aloise Jiráska. Proti všem již vzniklo podle stejnojmenné 

Jiráskovy knihy4. Mladí marxističtí historici jsou k Jiráskovi zdrženlivější, protože 

největší obdiv mají k radikálnímu křídlu husitů. Svých marxistických názorů se někteří 

historici, například Josef Macek a František Graus, v pozdější době vzdali. Po nástupu 

normalizace již nemohli své historické studie v Československu publikovat. Vyjít 

mohly až po roce 1989.   

 Bakalářská práce se zaměřuje na Husitskou trilogii Otakara Vávry. První část práce 

se věnuje historickým studiím věnovaným husitské epoše, zvláště v dílech Františka 

Palackého, Josefa Pekaře a Zdeňka Nejedlého, a beletrii o husitství, zvláště v dílech 

Aloise Jiráska. Druhá část práce se již věnuje Vávrově Husitské trilogii (Jan Hus, Jan 

Žižka a Proti všem), jejím tvůrcům a dobové kritice. Závěr práce popisuje husitství jako 

kulturní fenomén ve 20. a 21. století. Práce vychází primárně ze studií Petra Čorneje, 

Jiřího Raka, Ivana Klimeše a Kamila Činátla. Pro analýzu Husitské trilogie je třeba 

vycházet i z autorských knih Otakara Vávry – Zamyšlení režiséra, Podivný život 

režiséra a Paměti aneb Moje filmové 100letí. Zamyšlení režiséra vyšlo v roce 1982, 

Podivný život režiséra až v roce 1996. Některé informace v knihách se proto liší. Paměti 

aneb Moje filmové 100letí vyšlo v roce 2011 jako rozšířené vydání knihy Podivný život 

režiséra. Pro lepší pochopení doby, v níž Husitská trilogie vznikla, je třeba zkoumat 

dobový tisk.  

 

                                                 
4 KLIMEŠ 1991, 83. 
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1. Vývoj obrazu husitství v české a cizí historiografii a 
beletrii 

   Husitská tématika byla nejen oblíbená v odborných publikacích, ale také v beletrii. 

V úvodu bakalářské práce se budu snažit popsat základní historiografické studie a 

beletrii, které byly napsány v 19. a 20. století5. Vzhledem k rozsahu bakalářské práce 

není možné zmapovat všechna díla, která v tomto období k danému tématu vznikla. 

Bude se tedy jednat o pouhý nástin a malou exkurzi do těchto významných a 

zajímavých děl, jejichž většinu měli tvůrci Husitské trilogie jistě dobře nastudovanou. 

V této kapitole nebudou opomenuty ani knihy, které vyšly po natočení Vávrovy 

Husitské trilogie. 

 

1.1. Vývoj obrazu husitství v historiografii 
Pohled na husitství se v mnoha ohledech odlišoval. Důležitou úlohu hrálo, jakou 

konfesi či politické přesvědčení autor vyznával. Významným faktorem také byla 

národnost autora6.  

Jako první bych jmenovala Palackého Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě7 

(v německé verzi vyšly pod názvem Geschichte von Böhmen8), zvláště třetí díl, který 

husitské období popisuje. Palacký své „Dějiny“ vydal v polovině 19. století a do dnes 

z něho historikové čerpají9. Na konci 19. století, přesněji v roce 1896, vydal Tomáš 

Garrigue Masaryk knihu Jan Hus - Naše obrození a naše reformace10. Ve stejné době 

vydal Hugo Toman studie o husitství, zvláště o osobě Jana Žižky. Nejvýznamnější dílo 

Tomanovo je Husitské válečnictví doby Žižkovy a Prokopovy. Toman dokázal zpracovat 

zlomové dílo o technice husitského válečnictví11. Žižkovi se již dříve také věnoval 

Václav Vladivoj Tomek ve své knize Jan Žižka z roku 187912. Koncem 19. století 

napsal spis Jan Hus František Žilka13.  

                                                 
5 Popřípadě i v 21. století. 
6 KEJŘ 2009, 21. 
7 PALACKÝ  1850-1851 — František PALACKÝ : Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě III .  Praha: 
1850-1851. 
8 PALACKÝ  1845 — František PALACKÝ : Geschichte von Böhmen III.  Praha: 1845. 
9 V kapitole Historický předobraz pro Vávrovu husitskou trilogii bude o Palackého díle pojednáno více. 
10 MASARYK 1899 — Tomáš Garrigue MASARYK: Jan Hus - Naše obrození a naše reformace.  
Praha: 1899; http://www.husitstvi.cz/kniha26.php, vyhledáno 7. 4. 2013. 
11 TOMAN 1898─Hugo TOMAN: Husitské válečnictví doby Žižkovy a Prokopovy. Praha: 1898; 
KUTNAR / MAREK 1997, 330. 
12 TOMEK 1879 — Václav Vladivoj TOMEK: Jan Žižka. Praha: 1879; KUTNAR / MAREK 1997, 293. 
13 ŽILKA  1899 — František ŽILKA : Jan Hus: Jeho doba, život, činnost, povaha a význam.  
Jilemnice: 1899; NOVÁK / NOVÁK 1995, 1581-1582.  
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Na počátku 20. století se Husovi věnoval Václav Flajšhans, vydal například Mistr 

Jan řečený Hus z Husince14. Germanista Arnošt V. Kraus se věnoval literatuře, která 

byla o husitství napsána, ve své třísvazkové publikaci Husitství v literatuře, zejména 

německé (1917-1924)15. V roce 1915, kdy se slavilo Husovo jubileum, vydal katolický 

kněz Jan Sedlák monografii Mistr Jan Hus16. Díky Janu Sedlákovi se česká veřejnost 

seznámila s texty Pálčových polemik17. O deset let později se dostalo do popředí dílo 

Václava Novotného, který vydal dvousvazkovou monografii Husův význam historický18. 

Novotný na rozdíl od Sedláka více vyzvedl hrdinství Jana Husa. Sedlák byl k Husovi 

více kritický19. Vlastimil Kybal navázal svým třísvazkovým dílem o Husovi20 na 

Václava Novotného. Kybal srovnával Husovo učení s katolickou teologií21. V první 

polovině 20. století se Husovi a husitskému hnutí věnoval také Kamil Krofta - například 

Mistr Jan Hus – jeho život a význam22 a spis Žižka a husitská revoluce23, což byla jistá 

kritika na Pekařovo pojetí Žižky24. Krofta se snažil důkladně navázat na dílo Františka 

Palackého a „neopomínal duchovní hodnoty, jež po sobě husitství a česká reformace 

zanechaly“25. Josef Pekař o husitství napsal také řadu studií. V části knihy O smysl 

českých dějin26 jsou na několika stránkách obsaženy studie, které Pekař době husitské 

věnoval. Pekař je také autorem čtyřsvazkové monografie Žižka a jeho doba27. Žižkovi 

věnoval studie také Rudolf Urbánek a monografii s názvem Jan Žižka28.  

Zdeněk Nejedlý si již na začátku 20. století velmi oblíbil, mimo jiné, husitské 

období. Publikoval například Dějiny husitského zpěvu za válek husitských29. V roce 

1925 vydal Zdeněk Nejedlý publikaci Mistr Jan Hus a jeho význam sociální30. Nejedlý 

                                                 
14 FLEJŠHANS 1901 — Václav FLEJŠHANS: Mistr Jan řečený Hus z Husince. Praha: 1901; Flejšhans se 
věnoval také literární činnosti Jana Husa; NOVÁK / NOVÁK 1995, 1198─1199. 
15 KRAUS 1924 — Arnošt KRAUS: Husitství v literatuře, zejména německé - Část III. - Husitství v 
literatuře devatenáctého století. Praha: 1924. 
16 SEDLÁK 1915 — Jan Evangelista SEDLÁK : Mistr Jan Hus. Praha: 1915. 
17 KEJŘ 209, 22. 
18 NOVOTNÝ 1925 — Václav NOVOTNÝ: Husův význam historický. Praha 1925;  
http://www.husitstvi.cz/husite-v-knihach.php, vyhledáno 7. 4. 2013. 
19 KEJŘ 209, 22. 
20 KYBAL  1923-1931 — Vlastimil KYBAL : M. Jan Hus: život a učení. Praha 1923-1931;  
21 KEJŘ 209, 22─23. 
22 KROFTA 1915 — Kamil KROFTA: Mistr Jan Hus – jeho život a význam. Praha 1915. 
23 KROFTA 1937 — Kamil KROFTA: Žižka a husitská revoluce. Praha 1937. 
24 KUTNAR / MAREK 1997, 524. 
25 ŠMAHEL 1995, 21. 
26 PEKAŘ 1929 — Josef PEKAŘ: O smysl českých dějin. Praha 1929. 
27 PEKAŘ 1927-1933 — Josef PEKAŘ: Jan Žižka a jeho doba. Praha 1927-1933;  
KUTNAR/MAREK 1997, 498; V kapitole “Historický předobraz pro Vávrovu Husitskou trilogii“ bude o 
Pekařově díle pojednáno více. 
28 URBÁNEK 1925─Rudolf URBÁNEK: Jan Žižka. Praha 1925; KUTNAR/MAREK 1997, 707-708. 
29 NEJEDLÝ 1913 — Zdeněk NEJEDLÝ: Dějiny husitského zpěvu za válek husitských. Praha 1913. 
30 NEJEDLÝ 1925 — Zdeněk NEJEDLÝ: Mistr Jan Hus a jeho význam sociální. Praha 1925. 
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je autorem řady publikací o husitství. Jeho pojetí husitství ve smyslu marxistickém se 

projevilo hlavně po druhé světové válce31.  

Velké a rozsáhlé dílo pojednávající o husitství zanechal české historiografii F. M. 

Bartoš. Bartoš napsal mnoho článků, ale i monografií. Je autorem například O Husa a o 

Husovi32, Čechy v době Husově33, Husitská revoluce34 a mnohých dalších děl35. Bartoš 

se v pohledu na husitství, jakožto profesor evangelické teologické fakulty, příliš 

neshodoval s marxistickým pojetím, a proto se také „na jeho hlavu“ v druhé polovině 

20. století snesla řada námitek36. Bartoš se v pojetí husitství nejvíce přidržel Palackého a 

Masarykovy koncepce. 

Příkladů marxistického pohledu na husitské období v 50. letech bude uvedeno více, 

protože v právě v tomto období vznikala Vávrova Husitská trilogie. Především bych 

jmenovala Josefa Macka, který zastával post odborného poradce v Husitské trilogii. 

V roce 1952 vydal Macek knihu s názvem Husitské revoluční hnutí37. V témže roce 

vyšel také první díl monografie Tábor v husitském revolučním hnutí38 a v roce 1956 

vyšel druhý díl39. V roce 1961 vydal Josef Macek studii Jan Hus40. Dalším příkladem 

autora je Miloš Václav Kratochvíl, který, jakožto scénárista k Husitské trilogii41, je 

autorem mnoha beletristických knih, ale také, protože byl vystudovaný historik, tak 

vydal řadu studií - například Jan Hus42, Jan Žižka43 a Jan Želivský44. Mezi autory tzv. 

                                                 
31 http://www.husitstvi.cz/husite-v-knihach.php, vyhledáno 7. 4. 2013;  
V dalších kapitolách bude o Nejedlém pojednáno více. 
32 BARTOŠ 1935 — František Michálek BARTOŠ: O Husa a o Husovi. Praha 1935. 
33 BARTOŠ 1947 — František Michálek BARTOŠ: Čechy v době Husově. Praha 1947. 
34 BARTOŠ 1965 — František Michálek BARTOŠ: Husitská revoluce I. – Doba Žižkova. Praha 1965; 
BARTOŠ 1966 — František Michálek BARTOŠ: Husitská revoluce II. – Vláda bratrstva a jejich pád.  
Praha 1966. 
35 KUTNAR / MAREK 1997, 711 ─714. 
36 KEJŘ 209, 23. 
37 MACEK 1952 — Josef MACEK: Husitské revoluční hnutí. Praha 1952; 
 http://www.husitstvi.cz/husite-v-knihach.php, vyhledáno 7. 4. 2013. 
38 MACEK 1952 — Josef MACEK: Tábor v husitském revolučním hnutí I. Praha 1952. 
39 MACEK 1955 — Josef MACEK: Tábor v husitském revolučním hnutí II. Praha 1955. 
40 MACEK 1961 — Josef MACEK: Jan Hus. In: Svobodné slovo 1961, 204. 
41 Scénář psal Miloš Václav Kratochvíl spolu s Otakarem Vávrou. 
42 KRATOCHVÍL 1952 — Miloš Václav KRATOCHVÍL: Jan Hus. Praha 1952. 
43 KRATOCHVÍL 1952 — Miloš Václav KRATOCHVÍL: Jan Žižka. Praha 1952. 
44 KRATOCHVÍL 1953 — Miloš Václav KRATOCHVÍL: Jan Želivský. Praha 1953; O Josefu Mackovi a 
Miloši Václavovi Kratochvílovi bude více pojednáno v kapitole „Tvůrci Husitské trilogie“. 



 

11 

marxistické filosofie v 50. letech patřil například Robert Kalivoda45 či Milan 

Machovec46.  

Důležité jsou také studie Amedea Molnára. Molnár, protestantský teolog, se dokázal 

na osobnost Jana Husa dívat právě z pohledu teologického, což nebylo v druhé polovině 

20. století tak obvyklým jevem47. V 80. letech 20. století vyšlo dílo věnované Václavovi 

IV. od Jiřího Spěváčka48. O vydání Husových děl z hlediska filologického a 

stylistického se zasloužili například Jiří Daňhelka nebo Anežka Vidmanová49.  

Mezi přední české historiky zabývající se husitským obdobím patří František 

Šmahel, jenž husitství věnoval mnoho studií. Dovolím si vyjmenovat jen zlomek z jeho 

prací – čtyřdílná monografie Husitská revoluce50, Husitské Čechy51 či Šmahelovo 

ranější dílo Jan Žižka z Trocnova52. Ucelený a přehledný obraz o husitském období 

čtenářům poskytl také Petr Čornej, zvláště v rámci Velkých dějin zemí Koruny české53. 

Za pozornost stojí i Čornejovy studie. Řadu z nich je možné najít v knize Světla a stíny 

husitství54. Čornej se také věnoval Vávrově Husitské trilogii55.  

Jiří Kejř zase ve svých studiích spojil své právnické a historické znalosti. Ve svých 

pracích se, mimo jiné, věnoval například právníku Janu Jeseniovi či Dekretu 

kutnohorskému56. Z Kejřových děl bych jmenovala – Husité57 či nedávno vyšlou knihu 

Jan Hus - známý i neznámý58.      

Husitské téma nezajímalo pouze české odborníky, ale i někteří zahraniční vědci 

věnovali husitství zajímavé monografie, které jistě stojí za pozornost. V 60. letech 20. 

století napsal belgický benediktýnský mnich Paul de Vooght knihu s názvem L'hérésie 

                                                 
45 V 50. letech vydal Robert Kalivoda publikaci Husitská ideologie. V 70. letech minulého století byl však 
ze své vědecké funkce odstraněn a měl zákaz veřejné činnosti. Po jeho smrti vyšla jeho kniha Husitské 
myšlení.; KEJŘ 209, 23─24. 
46 V 50. letech vydal Milan Machovec knihu Husovo učení a význam v dějinách českého národa. Stejně 
jako Robert Kalivoda měl po Pražském jaru zákaz veřejné činnosti a zákaz vyučování na univerzitě. Byl 
jedním ze signatářů Charty 77.; KEJŘ 209, 23─24. 
47 KEJŘ 209, 25. 
48 SPĚVÁČEK 1986 — Jiří SPĚVÁČEK: Václav IV. (1361-1419). Praha 1986. 
49 KEJŘ 209, 25. 
50 ŠMAHEL 1995 — František ŠMAHEL: Husitská revoluce 1. - Doba vymknutá z kloubů. Praha 1995; 
ŠMAHEL 1996 — František ŠMAHEL: Husitská revoluce 2. - Kořeny české reformace. Praha 1996; 
ŠMAHEL 1996 — František ŠMAHEL: Husitská revoluce 3. - Kronika válečných let. Praha 1996; 
ŠMAHEL 1996 — František ŠMAHEL: Husitská revoluce 4. - Epilog bouřlivého věku. Praha 1996. 
51 ŠMAHEL 2008 — František ŠMAHEL: Husitské Čechy: struktury, procesy, ideje. Praha 2008. 
52 ŠMAHEL 1969 — František ŠMAHEL: Jan Žižka z Trocnova. Praha 1969. 
53 ČORNEJ 2000 — Petr ČORNEJ: Velké dějiny zemí Koruny české. Praha 2000; KEJŘ 209, 25. 
54 ČORNEJ 2011 — Petr ČORNEJ: Světla a stíny husitství. Praha 2011. 
55 ČORNEJ 2004 — Petr ČORNEJ: Husitská trilogie a její dobový ohlas. In: Film a dějiny 2004, 84-98. 
56 ŠMAHEL 1995, 45. 
57 KEJŘ 1984 — Jiří KEJŘ: Husité. Praha 1984. 
58 KEJŘ 2009 — Jiří KEJŘ: Jan Hus známý i neznámý. Praha 2009. 
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de Jean Huss59. V této studii Paul de Vooght zastává názor, že Hus se od církevního 

učení tolik neodchýlil, jak bývalo často interpretováno, což vyvolalo jisté otázky, zda 

bude Hus katolickou církví rehabilitován60.  

 Z německé vědní oblasti je nutno jmenovat v první řadě historika 19. století 

Konstantina von Höflera, který vydal Geschichtschreiber der Husitischen Bewegung in 

Böhmen61. Höfler ovlivnil v mnohém Aloise Jiráska jako jeho učitel. V 60. letech se 

Höfler pustil do otevřené polemiky s Palackým62. V druhé polovině 19. a na začátku 20. 

století o husitství publikoval studii německý historik Friedrich von Bezold, který se 

hlavně zaměřil průkopnicky na „sociálně-politickou náplň husitského programu“63. 

Adolf Bachmann je autorem Geschichte Böhmens64, které vydal na přelomu 19. a 20. 

století. V těchto dějinách je velmi patrný německý nacionalismus65.  

V druhé polovině 20. století vydal Ernst Werner knihy pojednávající o Janu Husovi a 

husitství - například Der Kirchenbegriff bei Jan Hus, Jakoubek von Mies, Jan Želivský 

und den linken Taboriten66, Wort und Sakrament im Identitätsbewusstsein des 

tschechischen Frühreformators Jan Hus67 či Jan Hus68. Na konci 20. století Peter 

Hilsch vydal monografii Johannes Hus69. Je patrné, že německá vědní oblast přinesla 

mnoho studií s různými pohledy na husitství. V této souvislosti je nutné ještě zmínit 

jména jako Johann Losert (1846-1936), Ferdinand Seibt (1927), Franz Machilek (1934) 

či Winfried Eberhard (1941)70. V Rakousku ve 20. století se husitství věnovali například 

Heinrich Koller (1924) či Sylvia Petrin (1937)71. 

Anglicky mluvící země také přinesly zajímavé studie o Husovi či husitství. 

Například v Americe se Howard Kaminski (1925) o husitství zajímal a vychoval řadu 

žáků, kteří v jeho díle pokračovali. Primárně se Kaminski zaměřil na táborské kněze72.  

                                                 
59 VOOGHT 1960 — Paul de VOOGHT: L'hérésie de Jean Huss. Lovaň 1960. 
60 KEJŘ 209, 24. 
61 HÖFLER 1856-1866 — Karl Adolf Constantin HÖFLER: Geschichtschreiber der Husitischen Bewegung 
in Böhmen, Vídeň 1856-1866. 
62 ŠMAHEL 1995, 30. 
63 ŠMAHEL 1995, 31. 
64 BACHMANN  1899-1905 — Adolf BACHMANN : Geschichte Böhmens. Gotha 1899-1905. 
65 ŠMAHEL 1995, 30. 
66 WERNER 1967 — Ernst WERNER: Der Kirchenbegriff bei Jan Hus, Jakoubek von Mies, Jan Želivský 
und den linken Taboriten. Berlín 1967. 
67WERNER 1989 — Ernst WERNER: Wort und Sakrament im Identitätsbewusstsein des tschechischen 
Frühreformators Jan Hus (um 1370-1415). Berlín 1989. 
68 WERNER 1991 — Ernst WERNER: Jan Hus. Výmar: 1991; KEJŘ 209, 25. 
69 HILSCH 1999 — Peter HILSCH: Johannes Hus: (um 1370-1415): Prediger Gottes und Ketzer. 
Regensburg 1999; KEJŘ 209, 25. 
70 ŠMAHEL 1995, 32-34. 
71 ŠMAHEL, 1995, 35. 
72 ŠMAHEL 1995, 34. 
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V kanadské oblasti se věnoval Janu Žižkovi a husitské revoluci, mimo jiné, Frederik G. 

Heymann (1900-1983). Tento kanadský historik německého původu spatřoval husitskou 

revoluci jako německou selskou válku. Husitská revoluce pro něj byla začátkem 

protestanské reformace73. Jan Hus a česká reformace zase zajímala anglického historika 

Reginalda R. Bettse (1903-1962). Zvláště se zajímal o česko-anglické vztahy v době 

husitské a v době předhusitské.  

Z italského prostředí se například Mikuláši z Drážďan věnoval R. Cegni (1934)74. 

Jan Hus zaujal také italského fašistického vůdce Benita Mussoliniho, který mu věnoval 

knihu Giovanni Huss il Veridic75 

 

1.2. Vývoj obrazu husitství v beletrii 
Pod slovy „husitství v beletrii“ se jistě každému jako první vybaví osobnost Aloise 

Jiráska. Jirásek měl husitské období velmi rád. Na jeho motivy vznikla Vávrova 

Husitská trilogie. Je třeba proto dílům Jiráskovým věnovat větší pozornost, proto se 

Jiráskem a jeho dílem budu více věnovat v kapitole následující.  

V 19. století Josef Kajetán Tyl, ještě před Jiráskem, napsal dvě dramata věnované 

husitství – Jan Hus76 a Jan Žižka77. Dříve než Tyl, přesněji v roce 1820, napsal 

divadelní hru o Husovi německý autor Christian Samuel Schier78. V první polovině 19. 

století napsal německo-český spisovatel Karel Herloš například historický román 

s názvem Jan Hus. Herloš velmi rád čerpal ve svých dílech inspiraci z českých dějin a 

k husitské tématice se také několikrát vrátil79. Začátkem 50. let 19. století uvedl drama 

Žižkova smrt80 Josef Jiří Kolár81. Tématice o Janu Husovi se v druhé polovině 19. století 

věnovali v dramatu dále například Karl Ernst, Jan Jiří Hick, Henrik Scharling82, Max 

Leythäuser, Karl von Gestenberg, který ale spíše okopíroval K. Ernsta, a R. Payer83. 

                                                 
73 ŠMAHEL 1995, 32. 
74 ŠMAHEL 1995, 35. 
75 HELAN 2002 — Pavel HELAN: Benito Mussolini / Jan Hus, hlasatel pravdy, In: Souvislosti 2002, č. 3-4. 
76 TYL 1848 — Josef Kajetán TYL: Jan Hus. Praha 1848. 
77 TYL 1849 — Josef Kajetán TYL: Jan Žižka. Praha 1849.; KRAUS 1924, 217-223.  
78 SCHIER 1820 — Christian Samuel SCHIER: Johannes Huß. Gotha 1820; KRAUS 1924, 209. 
79 NOVÁK / NOVÁK 1995, 562. 
80 KOLÁR 1851 — Josef Jiří KOLÁR: Žižkova smrt. Praha 1851. 
81 KRAUS 1924, 224. 
82 Z dánského jazyka to bylo přeloženo až ve 20. století a také hráno na českém území. 
83 KRAUS 1924, 226-244. 
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V 19. století v jihoslovanském prostředí dokonce vyšlo drama Jan Hus84. Autorem byl 

Dubrovčan Matija Ban85. 

Husitství a zvláště Jan Hus se objevili i v několika básních. Například polská 

básnířka Marie Konopnická napsala báseň Jan Hus. Inspiraci nalezla v Brožíkově 

obrazu86. Z pera dánského autora Nikolaje Frederika Severina Grundtviga vznikla píseň 

církevní o Husovi a husitech87.  

V roce 1843 věnoval i Jan Erazim Vocel husitské tématice dílo Meč a kalich88. Ve 

druhé polovině 19. století se ve svých dílech Svatopluk Čech několikrát věnoval 

husitskému období - například Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV. 

století89, Adamité90 či Žižka91. V 70. letech 19. století vydal významný libretista Josef 

Wenzig, mimo jiné, historicko-epické dílo Vůdce jednooký92. V roce 1881 napsal Josef 

Durdík tragédii Stanislav a Ludmila93, kde je hlavní motiv boj proti odpustkům, ale 

postava Husa zde nevystupuje94. Mezi léty 1905 až 1920 vyšla Husitská trilogie (Jan 

Hus, Jeroným Pražský, Smrt krále Václava IV.)95 Jana Voborníka (pseudonym Jan 

z Pohoře)96.  

V roce 1945 vydal Václav Kaplický historický román Kraj kalicha97. K husitské 

tématice se vrátil na konci 60. let minulého století s třídílnou knihou Táborská 

republika98, kde ukázal radikální hnutí táboritů ne zrovna v nejlepším světle99.  

V 50. letech minulého století vyšly nejen historické studie od Miloše Václava 

Kratochvíla, ale Kratochvíl je také autorem dvou husitských románů Mistr Jan100 a 

Pochodeň101. 

                                                 
84 BAN 1884 — Matija BAN: Jan Hus. Dubrovník 1884. 
85 KRAUS 1924, 246. 
86 KRAUS 1924, 300. 
87 KRAUS 1924, 298. 
88 VOCEL 1848 — Jan Erazim VOCEL: Meč a kalich. Praha 1848; KRAUS 1924, 108. 
89 ČECH 1889 — Svatopluk ČECH: Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV. století.  
Praha 1889. 
90 ČECH 1897 — Svatopluk ČECH: Adamité. Praha 1897. 
91 ČECH 1939 — Svatopluk ČECH: Žižka. Praha 1939; KRAUS 1924, 301. 
92 WENZIG 1876 — Josef WENZIG: Vůdce jednooký. Praha 1876; NOVÁK / NOVÁK 1995, 602. 
93 DURDÍK 1881 — Josef DURDÍK: Stanislav a Ludmila. Praha 1881. 
94 KRAUS 1924, 250. 
95 VOBORNÍK 1921 — Jan VOBORNÍK: Husitská trilogie. Praha 1921. 
96 KRAUS 1924, 259. 
97 KAPLICKÝ  1945 — Václav KAPLICKÝ : Kraj kalicha. Praha 1945. 
98 KAPLICKÝ  1969 — Václav KAPLICKÝ : Táborská republika: Kronika prvních dvaatřiceti  
let husitského Tábora. Praha 1965. 
99 http://www.husitstvi.cz/kniha7.php, vyhledáno 7. 4. 2013. 
100 KRATOCHVÍL 1951─Miloš Václav KRATOCHVÍL: Mistr Jan. Praha 1951. 
101 KRATOCHVÍL 1953─Miloš Václav KRATOCHVÍL: Pochodeň. Praha 1953. 
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Na konci 80. let 20. století vyšlo v samizdatu dílo Jan Hus102 od Evy Kantůrkové, 

kde se autorka snažila ukázat v lepším světle protivníky Husovi, než jak na ně bylo 

nahlíženo do té doby103. Z novějších knih, které by se husitstvím zabývaly či si alespoň 

vypůjčily motiv, stojí jistě za zmínku kniha Karla Štorkána Psanec, nebo geniální 

vojevůdce104, která se snaží popsat celý Žižkův život105. Polský autor Andrzej 

Sapkowski napsal fantazy trilogii, jež se odehrává v období husitských válek 

(Narrenturm106, Boży bojownicy107, Lux perpetua108).  

V roce 2009 proběhla premiéra divadelní hry Ladislava Smoljaka Hus: Alia minora 

Kostnického koncilu. I když je Hus ústřední postavou příběhu, tak se neobjeví ani 

v jedné scéně. Hlavním dějištěm příběhu je Zikmundova kancelář v Kostnici. Ve hře 

vystupují  Zikmund Lucemburský, Zikmundův pobočník Kašpar Šlik, Štěpán z Pálče, 

Václav z Dubé, Jan z Chlumu a Petr z Mladoňovic109. V souvislosti se Smoljakem je 

třeba zmínit i hru České nebe, kterou Ladislav Smoljak napsal spolu se Zdeňkem 

Svěrákem pro Divadlo Járy Cimrmana, kde postava Husa také vystupuje, ovšem 

v trochu humornější formě, než je tomu ve hře Hus: Alia minora Kostnického koncilu.       

 
 

 

                                                 
102 KANTŮRKOVÁ 1991 — Eva KANTŮRKOVÁ: Jan Hus. Praha 1991. 
103 http://www.husitstvi.cz/kniha42.php, vyhledáno 7. 4. 2013. 
104 ŠTORKÁN 2000 — Karel ŠTORKÁN: Psanec, nebo geniální vojevůdce?: Jan Žižka, rozhořčený rytíř 
Hospodinův. Líbeznice 2000. 
105 http://www.husitstvi.cz/kniha1.php, vyhledáno 7. 4. 2013. 
106 SAPKOWSKI 2003 — Andrzej SAPKOWSKI: Narrenturm. Ostrava 2003. 
107 SAPKOWSKI 2004 — Andrzej SAPKOWSKI: Boży bojownicy. Varšava 2004. 
108 SAPKOWSKI 2008 — Andrzej SAPKOWSKI: Lux perpetua. Ostrava 2008. 
109http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/73681-ladislav-smoljak-vidi-husuv-spor-v-novych-
souvislostech, vyhledáno 5. 4. 2013. 
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2. Alois Jirásek a doba husitská 
2.1. Život Aloise Jiráska 

Alois Jirásek byl bez pochyb významný český spisovatel. Jirásek se narodil v roce 

1851 v Hronově110 jako čtvrté dítě z devíti dětí111. Od roku 1867 studoval na 

královehradeckém gymnáziu. V roce 1871 studie na gymnáziu zakončil maturitní 

zkouškou a nastoupil na Filosofickou fakultu Karlo-Ferdinandovy univerzity v oboru 

Historie112.  Jirásek na univerzitě navštěvoval nejvíce přednášek V. V. Tomka, kterého 

si velmi oblíbil, ale za svého hlavního učitele Jirásek považoval Josefa Emlera. Jirásek 

měl ovšem i oblíbené německé učitele – například Ottu Hirschfelda či Konstantina 

Höflera113. Tito historici jistě Jiráska ovlivnili v jeho pozdější badatelské práci. Alois 

Jirásek se také v Praze přátelil s Mikolášem Alšem. Jiráska nejen ovlivnili jeho učitelé a 

přátelé, ale také Pruská válka, která se prohnala v Jiráskově kraji. Zde proběhly 

nekrvavější boje114.  

Alois Jirásek na začátku své spisovatelské kariéry vydal několik básní a povídek115. 

Od roku 1874 do roku 1888 působil jako středoškolský profesor na gymnáziu 

v Litomyšli116. V roce 1879 si Alois Jirásek vzal za ženu Marii Podhájskou117. V roce 

1888 získal místo učitele na gymnáziu v Žitné ulici118, a proto se odstěhoval již natrvalo 

z Litomyšle do Prahy. V roce 1901 byl Alois Jirásek jmenován mimořádným členem 

Královské české učené společnosti119. Alois Jirásek v roce 1917 podepsal Manifest 

českých spisovatelů. Od roku 1918 byl členem Národního shromáždění a v letech 1920 

až 1925 byl zvolen jako člen senátu za Československou národní demokratickou 

stranu120. Jirásek byl také navržen na Nobelovu cenu za literaturu. Jeho nominace byla 

provázena řadou útoků na Jiráskovu osobu. Sám Alois Jirásek si nepřál nominaci na 

Nobelovu cenu, jelikož byl spojován s politickou ideologií strany, v níž byl (i když byl 

spíše pasivním politikem). Odpůrci této politiky si neodpustili jisté výhrady k jeho dílu. 

                                                 
110 U města Náchod. 
111 JANÁČKOVÁ 1987, 15. 
112 NOVÁK / NOVÁK 1995, 750; Na univerzitě se Jirásek zabýval historií rakouských a českých dějin, 
pomocnými vědami historickými, zeměpisem, archeologií, estetikou, filologií, psychologií, filosofií a 
dějinami umění a hudby. 
113 JANÁČKOVÁ 1987, 31. 
114 NOVÁK / NOVÁK 1995, 750. 
115 LEHÁR 1998, 339.  
116 NOVÁK / NOVÁK 1995, 750. 
117 JANÁČKOVÁ 1987, 46. 
118 NOVÁK / NOVÁK 1995, 751. 
119 http://www.aloisjirasek.cz/zivotopis, vyhledáno 25. 3. 2013. 
120 NOVÁK / NOVÁK 1995, 751. 
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Jirásek se k nominaci vyjádřil takto: „Ale já už mám dost toho srovnávání se světovými 

autory, s Nobelovou cenou apod. Ať si mne nevšímají a dají mi pokoj. Já vím, co jsem 

chtěl, komu sloužím, pro koho píšu, na cizí svět jsem nikdy nepomyslel, vím, že se mně 

všechno nepovedlo, jak jsem chtěl, a vím, že to všechno přece není samá kronika, a že v 

lecčems je přece trochu umění.“121 V roce 1927 Jirásek ovdověl122 a po třech letech 

umírá spisovatel sám v okruhu svých blízkých123.  

 

2.2. Dílo Aloise Jiráska 
Alois Jirásek dokázal jako jeden z mála spisovatelů ve svých dílech postihnout „celé 

české dějiny“, od doby mytické až po dobu jeho života. Jiráska každý vnímá jako 

realistického autora historické prózy. Je nutné si uvědomit, že je autorem i několika 

divadelních her, básní a odborných studií. Při čtení Jiráskových děl je třeba si dále 

uvědomit, že Jirásek byl výborným znalcem historie českého národa. V jeho dílech 

málokdy najdeme postavy vymyšlené. Jirásek v pramenech vyhledával osoby, které 

opravdu existovaly. Bohužel však o těchto lidech dodnes nic nevíme nebo velmi málo, 

z čehož vyplývá, že Jirásek jejich příběh uměle vytvořil, za což spisovatel nemůže být 

kritizován, zvláště pokud se jedná o uměleckou prózu. Jiráskovi často bývalo, již za 

doby jeho života, vytýkáno, že jeho postavy postrádají hrdinský ráz a že jeho dílo je 

psáno kronikářským stylem se sklonem k ilustrativnosti a deskripci.124  

Husitské hnutí Jirásek hodnotí kladně, ale na druhou stranu nezapomíná ukazovat i 

fanatismus, který sebou husitství přineslo. Zvláště ničení kostelů a obrazů autor hodnotí 

záporně. Jestliže Jirásek vyznával hlavně svobodu lidi, jistě musel snít o usmíření 

katolíků s protestanty. Například v Jiráskově románu U nás je hlavní postavou katolický 

osvícenský kněz, který pomáhá lidem s velkou láskou a odhodlaností. V tomto díle je 

patrné, že Jirásek nehodnotí kladně jenom husity či protestanty (jak bývá někdy na 

Jiráska špatně nahlíženo), ale naopak Jirásek dokázal velmi kladně ohodnotit i 

katolického kněze.  

Dále byl Jirásek někdy haněn pro jistou „historickou nepřesnost“ ve svých dílech. Je 

nutno mít na paměti, že Alois Jirásek byl historik, který měl prostudováno mnoho 

                                                 
121 JANÁČKOVÁ 1987, 442. 
122 JANÁČKOVÁ 1987, 456. 
123 NOVÁK /NOVÁK 1995, 751. 
124 ČORNEJ 2004, 97. 
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pramenů. V případě Jiráska se jedná o historickou beletrii, která nevyžaduje 

stoprocentní historickou věrnost, ale i tak se Jirásek snažil dodržet historickou přesnost.  

Jirásek se sám nejraději věnoval třem hlavním obdobím. Tím bylo národní 

obrození125, pobělohorská doba126 a doba husitská127.  

 

2.3. Doba husitská 
 U děl Aloise Jiráska, která mají husitskou tématiku, bych se pozastavila trochu více, 

protože právě tyto spisy ovlivnily Vávrovu Husitskou trilogii. Nejvíce pozornosti bude 

věnováno dílům Jan Hus, Jan Žižka a Proti všem. V této kapitole bude naznačeno, do 

jaké míry byli tvůrci Husitské trilogie Jiráskem ovlivněni. Větší rozbor Jiráskových děl, 

porovnání děl Kratochvílových, Jiráskových a celé Vávrovy Husitské trilogie bude 

proveden v kapitole „Husitská trilogie – velkolepá epopej a její kritika“. 

 

2.3.1. Jan Hus 

V roce 1910 začal psát Alois Jirásek historickou hru o pěti jednáních Jan Hus128. Její 

první provedení bylo v roce 1911. Po uvedení premiéry zasáhla cenzura Rakousko-

Uherské říše a Jirásek musel text hry poupravit, jak to cenzura chtěla129.  

V celém díle je asi pro čtenáře nejzajímavějším motivem spor Jana Husa se 

Štěpánem z Pálče. Jan Hus a Štěpán z Pálče byli dříve přátelé, ale pro své odlišné 

názory se rozešli. Štěpán z Pálče na Kostnickém koncilu dokonce svědčil proti Husovi. 

Tento vztah dokázal Jirásek ve své hře zaznamenat velmi citově až dramaticky. Naproti 

tomu Josef Kajetán Tyl ve své hře Jan Hus130 ukázal Štěpána z Pálče v mnohem 

negativnějším světle, kde vystupuje dokonce jako pomocník samotného Zikmunda.131 

První díl Husitské trilogie Jan Hus se o Jiráskovo stejnojmenné dílo opíral. I když 

film vznikl hlavně podle románů Miloše Václava Kratochvíla, který v padesátých letech 

minulého století splňoval přesně marxistické pojetí husitství. Přesto bývalo 

Kratochvílovi vytýkáno, že se Jiráskova dramatu příliš přidržel a převzal od něj 

schematičnost postav.132 

                                                 
125 Například F. L. Věk (1888-1906), U nás (1895-1902), Filosofská historie (1877) a další. 
126 Například Temno (1912-1914), Psohlavci (1883-1884), Skály (1886), Poklad (1881) a další. 
127 Například Jan Hus (1910-1911), Jan Žižka (1903), Proti všem (1892-1893), Maryla (1884-1885), Mezi 
proudy (1886-1890) a další. 
128 JIRÁSEK 1951 — Alois JIRÁSEK: Jan Hus. Praha 1951 
129 http://www.aloisjirasek.cz/dilo/jan-hu, vyhledáno 25. 3. 2013. 
130 Hra Jan Hus byla z roku 1848. 
131 JANÁČKOVÁ 1987, 348─350. 
132 ČORNEJ 2004, 86. 
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2.3.2. Jan Žižka 

Stejně jako Jan Hus je i drama Jan Žižka133 hra o pěti jednáních. Alois Jirásek tuto 

divadelní hru napsal v roce 1903 a v témže roce proběhla i premiéra. Drama Jan Žižka 

věnoval svému příteli a učiteli V. V. Tomkovi134, který jistě Jiráskův pohled na Žižku 

velmi inspiroval.  

I když Jirásek většinou postavy deheroizoval, tak v této hře je Jan Žižka velmi 

oslavován135. Jiráskovo vidění Jana Žižky nebylo totožné s Palackého pohledem. Jirásek 

koncepci Jana Žižky přijal od V. V. Tomka, jak je uvedeno výše. Na druhou stranu 

Alois Jirásek dokázal v divadelní hře dát i velký prostor Janu Rokycanovi (například 

Jirásek ukázal Jana Rokycanu jako velmi schopného diplomata, jenž se zasloužil o 

usmíření Žižky s Prahou), kterému tak velké zásluhy nepřisuzoval ani V. V. Tomek136.  

Druhý díl Vávrovy Husitské trilogie nazvané Jan Žižka má narativní strukturu137. 

Tvůrci se v mnohém samozřejmě inspirovali u Aloise Jiráska138, zvláště v pojetí postavy 

Jana Žižky. Jiráskova kniha Jan Žižka se odehrává až po bitvě na Vítkově, takže by 

tvůrci museli jako druhý díl uvést Proti všem a až pak Jana Žižku. Kdyby takto 

postupovali, nebylo by možné do filmu zařadit bitvu u Sudoměře. Navíc v dramatu Jan 

Žižka od Aloise Jiráska byl hlavní představitel již slepý139. Kdyby byl ve filmu Jan 

Žižka zobrazen jako slepý muž, tak už by nebylo možné postavu vytvořit tak působivě - 

Žižku jako neohroženého hrdinu, který bojuje za pravou víru a sociální spravedlnost, 

jak je tomu v druhém dílu Husitské trilogie. 

 
2.3.3. Proti všem 

Tvůrci husitské trilogie se asi nejvíce přidrželi Jiráskova vzoru v Proti všem140, jenž 

je závěrečným dílem celé trilogie.141 I když se jednalo téměř o přesný opis knihy, tak 

byly pasáže, které tvůrci záměrně, ať z časových či jiných důvodů, vynechali. Například 

část z knihy, kdy extrémní křídlo husitského hnutí ničí naprosto barbarským způsobem 

                                                 
133 JIRÁSEK 1955 — Alois JIRÁSEK: Jan Žižka. Praha 1955. 
134 JANÁČKOVÁ 1987, 347. 
135 JANÁČKOVÁ 1987, 347─348. 
136 ČORNEJ — Petr ČORNEJ: Dílo Jan Žižka. In: Alois Jirásek,  
http://www.aloisjirasek.cz/dilo/jan-zizka/kritika, vyhledáno 25. 3. 2013. 
137 ČINÁTL  2012, 314. 
138 Samozřejmě také jeho učitelem Václavem Vladivojem Tomkem. 
139 JIRÁSEK 1955 — Alois JIRÁSEK: Jan Žižka. Praha 1955. 
140 JIRÁSEK 1947 — Alois JIRÁSEK: Proti všem. Praha 1947. 
141 ČORNEJ 2004, 90. 
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kostel, je ve filmu vynechána, ale to nemění nic na tom, že tvůrci (a také i Jirásek) 

odsoudili radikální hnutí pikartů a brali je jako sektáře, což je z filmu naprosto patrné.     

Jiráskovo dílo Proti všem vyšlo na přelomu roku 1892 a 1893 jako trilogie obsahující 

tyto části: Skonání věku, Kruciata a Boží zástup. Proti všem Alois Jirásek věnoval 

Svatoplukovi Čechovi142. V Proti všem se Jirásek snažil poukázat na hrůzy husitského 

fanatismu, které nemají s původním učením Jana Husa vůbec nic společného. Jiráskovi 

bývá také někdy u tohoto románu vytýkána nepropracovaná psychologičnost postav, 

což není tak úplně pravda. Pokud se podíváme například na postavu Zdeny z Hvozdna 

nebo Ctibora z Hvozdna, je právě zde vidět Jiráskovo podrobné promyšlení těchto 

postav143. Románová postava Zdena z Hvozdna není nikde historicky doložena. Někdy 

bývá považována za fiktivní postavu. Alois Jirásek příběh Zdeny z Hvozdna použil ze 

Starých letopisů, kde se o „jakési“ Zdeně mluví: „…z nich jedna, Zdenka řečená, k víře 

pravé tíhla a proto na Příběnicích s jinými...upálena.“  Je patrné, že Jirásek si postavu 

Zdeny upravil podle románové potřeby, ale přesto Zdenka žila a svou smrt nalezla na 

Příběnicích. Naproti tomu Ctibor z Hvozdna opravdu žil a byl stoupencem husitství. 

Jeho „hříchy z mládí“ byly, podle dochovaných pramenů, skutečné a opravdu nejspíše 

mohl za smrt svého bratra.  O tom, že byl horlivým zastáncem Jana Husa, svědčí i to, že 

jeho jméno figurovalo také na stížné listině, která byla zaslána do Kostnice po Husově 

upálení144.  

 

2.3.4. Ostatní literatura s husitskou tématikou 

Alois Jirásek se době husitské rád věnoval a rád se k tomuto tématu znovu vracel, jak 

je patrné z jeho děl. V této části bych se ještě v krátkosti pozastavila u Jiráskových děl, 

které sice nebyly podkladem pro Vávrovu Husitskou trilogii, ale přesto mohly tvůrce 

nepřímo ovlivnit. 

Trilogii Mezi proudy145 Jirásek psal od roku 1886 až do roku 1890. První část 

nazvaná Dvojí dvůr popisuje vztah mezi světskou a církevní mocí. Světskou moc 

zastupuje král Václav IV., zatímco církevní mocí se rozumí arcibiskupský dvůr Jana 

z Jenštejna. Čtenář v knize najde také i jiné kontrasty, které spisovatel mohl symbolicky 

také vidět jako „dvojí dvůr“. V tomto díle se objevuje mladý Jan Hus. Ve druhé části 

                                                 
142 JIRÁSEK 1947 — Alois JIRÁSEK: Proti všem. Praha 1947. 
143 JANÁČKOVÁ 1987, 299─306. 
144 KRAUSOVÁ — Martina KRAUSOVÁ: "PROTI VŠEM" a hrdinové z Vltavotýnska. In: Webové stránky 
města Týn nad Vltavou, http://www.old.tnv.cz/user_data/zabavny_pruvodce/clanek_010.htm,  
vyhledáno 30. 3. 2013. 
145 JIRÁSEK 1949 — Alois JIRÁSEK: Mezi Proudy. Praha 1949. 



 

21 

Syn Ohnivců Jirásek velmi barvitě líčí židovský pogrom z roku 1389. Dále je zde 

zobrazován sňatek s budoucí královnou Žofií. Díl Do tří hlasů popisuje dvojí věznění 

Václava IV. a vydání Dekretu kutnohorského. Také tato část líčí dobu, kdy se Jan Žižka 

stává lapkou a touží se pomstít Rožmberkům.146 S mladým králem Václavem IV. se 

můžeme setkat v Jiráskově veselohře Kolébka147, která měla premiéru v roce 1891.  

Mezi rokem 1913 a 1914 napsal Alois Jirásek historickou hru o pěti jednáních Jan 

Roháč148. V tomto díle je vykresleno Roháčovo odhodlání nepodrobit se Zikmundovi a 

bojovat proti přesile i za předpokladu, že ho čeká nevyhnutelná smrt149.  

Dalším Jiráskovým historickým dílem je Bratrstvo150, které je rozděleno do tří dílů 

(Bitva u Lučence, Mária, Žebráci). Bratrstvo popisuje odchod českých husitských vojsk 

na Slovensko. I když je Jirásek stále vidí jako odvážné a čestné bojovníky, tak někteří 

mají plno záporných vlastností. Bojovníky láká spíše vojenský život než dřívější 

myšlenka husitství.151 

Maryla152, V cizích službách153, Husitský král154 a další jsou díla, jež úzce souvisí 

s osobností Jiřího z Poděbrad.  

 

2.4.  Druhý život Aloise Jiráska 
Jiráskova díla bývají v dnešní době velmi rozporuplně přijímána. Část společnosti 

v Jiráskovi vidí spisovatele, který byl velmi protežován minulým režimem. V roce 1948 

byla zahájena tzv. „jiráskovská akce“, která se těšila velké podpoře Klementa 

Gottwalda.155 Tato akce byla pod vedením ministra školství a kultury Zdeňka Nejedlého 

za podpory ministra informací Václava Kopeckého. Zdeněk Nejedlý měl k Jiráskovi 

velmi kladný vztah. Mohlo to být také způsobeno tím, že otec Zdeňka Nejedlého 

Roman Nejedlý Jiráska velmi dobře znal. V 50. letech minulého století bylo na Jiráska 

nahlíženo jako na realistického tvůrce.156 V této akci bylo ve velkém nákladu vydáváno 

                                                 
146 JANÁČKOVÁ 1987, 280─299. 
147 JIRÁSEK 1923 — Alois JIRÁSEK: Kolébka. Praha 1923. 
148 JIRÁSEK 1950a — Alois JIRÁSEK: Jan Roháč. Praha 1950. 
149 V roce 1939 byla tato hra označována jako jedna z největších událostí českého divadla, protože právě 
tato hra posilovala národní cítění Čechů v době rostoucí moci nacistického Německa. Po 2. světové válce 
byl Jan Roháč zfilmován.  
150 JIRÁSEK 1950b — Alois JIRÁSEK: Bratrstvo. Praha 1950. 
151 JANÁČKOVÁ 1987, 321─344. 
152 JIRÁSEK 1959 — Alois JIRÁSEK: Maryla. Praha 1959. 
153 JIRÁSEK 1953 — Alois JIRÁSEK: V cizích službách. Praha 1953. 
154 JIRÁSEK 1952 — Alois JIRÁSEK: Husitský král. Praha 1952. 
155 ČORNEJ 2004, 85. 
156 ČORNEJ 2004, 90. 
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Jiráskovo dílo. Vrcholem „jiráskovské akce“ bylo vybudování muzea. Také ve filmu se 

projevila „jiráskovská akce“157. V roce 1951 natočil režisér Karel Steklý Temno158 podle 

stejnojmenné knihy. Martin Frič v roce 1955 uvedl Psohlavce159. Miloš Makovec 

převedl na filmové plátno Jiráskovu povídku Zatracenci160 (1956). Nejvýraznější ovšem 

byla Husitská trilogie – Jan Hus, Jan Žižka (oba dva filmy vznikly na motivy Aloise 

Jiráska – viz výše) a Proti všem, která vznikala v letech 1954 – 1956.  V roce 1952 

vznikl i životopisný film popisující raný život Aloise Jiráska nazvaný Mladá léta161 

v režii Václava Kršky. 

Protežování Aloise Jiráska minulým režimem samotného spisovatele v dnešní době 

poškodilo. Zdeněk Nejedlý Aloise Jiráska interpretoval ve stylu marxistické filosofie, 

což vedlo k překroucení celého Jiráskova díla, a vlastně i jeho života. Komunistická 

ideologie zneužila Jiráskovy představy o svobodě člověka a rovnosti a interpretovala je 

jako boj proti feudalistickým a buržoazním vládcům. Tato ideologie se plně projevila 

v Husitské trilogii Otakara Vávry. Jak již bylo řečeno výše, Jiráskovým dílem byl 

nejvíce inspirován třetí díl trilogie Proti všem. První část Jan Hus vznikla hlavně na 

motivy Miloše Václava Kratochvíla, podle jeho románu Mistr Jan a Pochodeň. I když 

se ve filmu objevují motivy, které najdeme u Aloise Jiráska, nejedná se o přepis jeho 

dramatu. Filmový Jan Žižka vznikl především z pramenných záznamů a odborných 

studií. Inspirace Jiráskem mohla být hlavně v postavě Jana Žižky, který na postavu 

tohoto válečníka nahlížel také kladně jako historiografie v 50. letech minulého století. 

Jiráskovo dílo jistě ve Vávrově Husitské trilogii přítomno je, nutno je ovšem mít na 

paměti, že celé Jiráskovo dílo bylo interpretováno zcela odlišně, než jak je chápáno dnes 

a pro Husitskou trilogii nebylo jediným zdrojem. 

Otázkou zůstává, proč si komunistický režim vybral právě dílo Aloise Jiráska. Alois 

Jirásek jistě patřil již dříve k oblíbeným autorům. Komunistická ideologie potřebovala 

spisovatele, jenž bude národem milován. Dalším aspektem bylo, že Jiráskovo dílo 

postihuje „důležité události českých dějin“ (husitství, pobělohorskou dobu a národní 

obrození). Zdeněk Nejedlý se ve svých doslovech k dílům Aloise Jiráska snažil ukázat 

                                                 
157 http://www.ustrcr.cz/cs/jiraskovska-akce, vyhledáno 1. 4. 2013. 
158 Temno [film], Režie: Karel Steklý. ČSR: Filmové studio Barrandov 1951. 
159 Psohlavci [film], Režie: Martin Frič. ČSR: Filmové studio Barrandov 1955. 
160 Zatracenci [film], Režie: Miloš Makovec. ČSR: Filmové studio Barrandov 1956. 
161 Mladá léta [film], Režie: Václav Krška. ČSR: Filmové studio Barrandov 1952. 
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čtenářům, že komunismus není v českých zemích nic nového. V této souvislosti 

poukazoval na husitský Tábor v Proti všem, který viděl jako kolébku komunismu162.  

 Zdeněk Nejedlý se nebál jít dál a Jiráskovy romány povýšil na úroveň odborných 

historických publikací. Dalším hlediskem pro popularizaci Jiráskových děl bylo to, že 

Zdeněk Nejedlý spatřoval v Jiráskových postavách paralelu k dnešku. Velkou roli 

sehrála v Jiráskových dílech jistá polarita mezi českou a německou stranou. Nejedlý 

tento aspekt využil s použitím marxisticko-leninského výkladu. Z jeho doslovů vyplývá, 

že vykořisťovatel v Jiráskových dílech je vždy německého původu, zatímco 

vykořisťováný lid je český. Nejedlý klade u Jiráskových děl velký důraz na revolučnost 

a lidovost, které v dílech Jiráskových nejsou přítomny v takové míře a hlavně ve zcela 

jiném kontextu, než jak Zdeněk Nejedlý popisuje163.  

Pro filmového tvůrce bylo výhodné vybrat si právě látku týkající se tohoto 

spisovatele. Pokud se tvůrci rozhodli natočit film na motivy Aloise Jiráska, vyhověli tak 

„jiráskovské akci“. Zpracování Jiráskových historických děl (samozřejmě vykládaných 

podle marxistického vzoru) na filmovém plátně umožňovalo propagaci komunistických 

myšlenek. Film u diváků umocňuje efekt skutečnosti164, a zvláště u historického filmu 

je možné využít zastřené agitace (např. totalitního systému)165. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

                                                 
162 http://www.ustrcr.cz/cs/jiraskovska-akce-historicky-kontext, vyhledáno 1. 4. 2013. 
163 http://www.ustrcr.cz/cs/jiraskovska-akce-historicky-kontext, vyhledáno 1. 4. 2013. 
164 http://www.ustrcr.cz/cs/jiraskovska-akce-historicky-kontext, vyhledáno 1. 4. 2013. 
165 ČINÁTL  2012, 304─307. 
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3. Historický p ředobraz pro Vávrovu Husitskou 
trilogii 

V této kapitole bych se ráda v krátkosti věnovala osobnostem české historie, jejichž 

pohled na husitství ovlivnil další generace. Studií na toto téma bylo napsáno mnoho166. 

Vzhledem k rozsahu bakalářská práce se mohu věnovat pouze některým historikům, a to 

pouze ve zkratce. Rozhodla jsem se, že se zaměřím na tři historiky – Františka 

Palackého, Josefa Pekaře a Zdeňka Nejedlého. V krátkosti se pokusím nastínit, proč 

jsem si vybrala právě tyto historiky.  

Myslím, že nelze v této kapitola opomenout „otce národa“ Františka Palackého, který 

byl významným českým historikem 19. století. František Palacký položil základ 

moderního českého dějepisectví. Dále bych se v této části ráda věnovala Josefu 

Pekařovi, který tvůrce Husitské trilogie příliš neovlivnil, přesto však jeho pohled na 

husitství překročil dobu, v níž žil. Josef Pekař patřil do tzv. Gollovy školy. Ve „Sporu o 

smysl českých dějin“ patřil Pekař k nejhorlivějším zastáncům Gollova pojetí historie, 

jež se zakládalo na prvotřídním zkoumání a studování pramenů. Jelikož byla Husitská 

trilogie natočena v 50. letech minulého století, je proto nutné věnovat pozornost 

Zdeňkovi Nejedlému, který pohled na husitství v druhé polovině 20. století velmi 

ovlivnil. Zdeněk Nejedlý také patřil do Gollovy školy. Po vstoupení do komunistické 

strany začal Nejedlý postupně přijímat výklad historie ve smyslu marxistickém. 

Do této kapitoly by bez pochyb patřil historik a spisovatel Miloš Václav Kratochvíl, 

který se s Otakarem Vávrou podílel na scénáři k Husitské trilogii a podle jeho knižní 

předlohy vznikl první díl trilogie, a také historik Josef Macek, jenž zastával místo 

odborného poradce ve všech třech filmech Husitské trilogie. Záměrně jsem zde M. V. 

Kratochvíla a J. Macka vynechala a budu se jim více věnovat v kapitole „Tvůrci 

husitské trilogie“. 

 

3.1. František Palacký 
František Palacký se narodil 14. června 1798 v Hodslavicích167. Jeho otec byl 

evangelický učitel. František Palacký studoval na evangelické latinské škole v Trenčíně, 

poté na Prešpurském lyceu. Palacký se chtěl nejdříve věnovat estetice168 či básnictví169, 

                                                 
166 Viz první kapitola o vývoji obrazu husitství v české a cizí historiografii a beletrii. 
167 Východomoravské město. 
168 Např. studie O krasovědě. 
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ale nakonec svůj život zasvětil historii a dějepisectví. Na Františka Palackého jistě 

zapůsobila četba anglických a německých teoretiků170. Palacký byl také ve svém 

záměru podporován Josefem Jungmannem a Josefem Dobrovským. Palacký do Prahy 

přišel r. 1823, kde se seznámil se šlechtici a bohatými měšťany. V této společnosti se 

také seznámil se svou budoucí ženou Terezií Měchurovou171.  

Od roku 1836 začalo vycházet Palackého nejznámější dílo Geschichte von Böhmen 

v německém jazyce a od roku 1848 v jazyce českém jako Dějiny národu českého 

v Čechách a v Moravě. 

V roce 1848 se politicky velmi angažoval a stal se významným představitelem 

austroslavismu. V 50. letech 19. století odešel Palacký z politické scény, do níž se pak 

vrátil v 60. letech. Palacký zemřel 26. května 1867 v Praze172.  

Pro Františka Palackého bylo husitské období klíčové. František Palacký jistě věděl, 

že jeho třetí díl Geschichte von Böhmen173 bude cenzurou velmi kontrolován. Zvláště 

„problematické“ bylo období od roku 1403 do roku 1419. Cenzura velmi sledovala, jak 

se Palacký vypořádá, jako protestant, s Husovou kritikou církve a s procesem na 

Kostnickém koncilu. Palacký se proto v některých otázkách radil s osvícenským 

katolickým knězem Bernardem Bolzanem. Přesto se však Palacký dostal do sporu 

s cenzorem. Jejich spor vedl až ke knížeti Metternichovi, který rozhodl, že sporná místa 

musí být vynechána nebo vhodně upravena. S tím ovšem Palacký nesouhlasil, tvrdil, že 

jako historik má právo na své názory. Nakonec se však s cenzurou dohodl sám. V roce 

1844 musel Palacký odjet do Nice. Jednání s cenzurou za Palackého převzal Václav 

Vladivoj Tomek174 a Karel Jaromír Erben175, kteří museli některé pasáže upravit176. 

Tomek a Erben byli mladší Palackého spolupracovníci a také jeho žáci. Palacký jim své 

„Dějiny“ svěřil a dal jim i zplnomocnění k případným změnám textu v rukopisu177.  

Mistra Jana Husa viděl Palacký jako jedinou nezpochybnitelnou ikonu své doby. Hus 

byl pro něj mravní člověk a intelektuální kněz, ale Palacký ho také vidí jako národně 

uvědomělého „vlastence“178. Palacký v české verzi „Dějin“ označil Husa jako „skutečně 

                                                                                                                                               
169 S Pavlem Josefem Šafaříkem Palacký napsal Počátkové českého básnictví, obzvláště prozódie. Se 
Šafaříkem Palackého také spojovala pozdější víra v pravost Rukopisů. 
170 Např. filosof a spisovatel Johann Gottfried Herder. 
171 KUTNAR / MAREK 1997, 213─216.  
172 KUTNAR / MAREK 1997, 216-218. 
173 Palacký tento díl zpracovával v roce 1844. Česká verze „Dějin“ je zpracována v roce 1850. 
174 1818-1905; významný český historik, politik, archivář a pedagog. 
175 1811-1870; významný český historik, právník, archivář, spisovatel, sběratel a překladatel. 
176 ŠTEIF 2009, 122─125.  
177 KOŘALKA  1998, 227. 
178 ŠTEIF 2009, 124─127. 
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výtečného kazatele v Betlémské kapli“179. Palacký husitství viděl v rovině morální a 

jako jedinou možnost, jak bojovat proti zlořádům v katolické církvi. Palacký 

zdůrazňoval, že husitství mělo podobu protiněmeckou a protifeudální180. František 

Palacký však nezapomíná vidět husitství ve třech různých faktorech – náboženském, 

politickém a sociálním. Palacký velmi sympatizoval hlavně s umírněným 

utrakvistickým směrem181. 

František Palacký viděl Žižku v době, kdy zápasil se Zikmundem, jako výborného 

vojevůdce, ale zároveň o Žižkovi také napsal, že v závěru života všude šířil strach. 

Palacký v této souvislosti uvedl, že pro Žižku byly ctnosti „snášenlivost a shovívavost“ 

zcela neznámé182. Naproti tomu jeho přítel Václav Vladivoj Tomek měl na Žižku zcela 

odlišný názor než Palacký, přestože byli kolegové a oba dva byli velmi národně 

angažováni, tak se jejich pohled na Žižku velmi lišil. Tomek viděl osobnost Žižkovu 

kladně183 a jeho smrt hodnotil jako neštěstí pro český národ. Viděl ho jako člověka, 

který bojuje za zákon Boží184. Širokou společností je dnes Žižka vnímán jako bojovník 

za práva chudého lidu. Jistý vliv na toto pojetí měla samozřejmě i Vávrova Husitská 

trilogie. 

Palacký a Tomek se také neshodují s pohledem na postavu Želivského. Zatímco 

Tomek Želivského hodnotil veskrze negativně či přímo odmítavě, Palacký ho viděl 

v sympatičtějším světle185. Názorově se Tomek a Palacký shodli, že husité vedli boj 

obranný186. Pohled Františka Palackého na Němce byl poznamenaný 19. stoletím, proto 

viděl Žižkovo „protiněmectví“ jako věc nacionální. Opak je ovšem pravdou. V 15. 

století viděl lid Němce jako protivníky Božího zákona187.  

 

3.2. Josef Pekař 
Josef Pekař se narodil 12. dubna 1870 v Malém Rohozci188. Studoval na Filosofické 

fakultě Karlovy univerzity. Patřil mezi nejvýznamnější žáky tzv. Gollovi školy. Pekař 

                                                 
179 KOŘALKA  1998, 350; Zajímavé je, že v německé verzi toto hodnocení chybí. Česká verze „Dějin“ se 
od německé liší samozřejmě více. Za prvé knihy byly psány pro rozdílné čtenáře a za druhé u české verze 
„Dějin“ už Palacký také nebyl tak sevřen cenzurou.; KUTNAR / MAREK 1997, 223. 
180 ŠTEIF 2009, 124─127. 
181 KOŘALKA  1998, 352─353. 
182 PALACKÝ  1904, 343. 
183 Podobně to viděl i Jirásek. 
184 PEKAŘ 1990, 128─131. 
185 PEKAŘ 1990, 133. 
186 PEKAŘ 1990, 134. 
187 PEKAŘ 1990, 133. 
188 Blízko Turnova. 
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nebyl ovlivněn pouze Jaroslavem Gollem, ale také Antonínem Rezkem. V roce 1879 se 

Pekař stal docentem v oboru rakouských dějin a po odchodu Antonína Rezka působil na 

univerzitě jako profesor pro rakouské dějiny. Po roce 1918 se katedra přeměnila na 

Katedru dějin československých, kde Pekař působil až do roku 1937. Josef Pekař zemřel 

v Praze 23. ledna 1937189. S Pekařovým jménem bývá také spojován tzv. „Spor o smysl 

českých dějin“ 190. Za komunistického režimu byly Pekařovy knihy zakázány. 

Josef Pekař se snažil v roce 1925 usmířit názory protestantů a katolíků, kteří na 

osobnost Jana Husa pohlíželi zcela z jiných úhlů pohledu191. V tomto roce probíhala 

úprava svátků a památných dní a mezi ně měl být zařazen i Husův svátek192. Pekař viděl 

jistou rehabilitaci Husa již na koncilu v Basileji193. Pekař v tomto smyslu také 

upozorňoval na to, že Hus (a ani husité) novou církev nehodlal zakládat194. 

K ustanovení svátku Mistra Jana Husa se Pekař vyjádřil takto: „Ustanovení Husova 

svátku mělo být hlavně dnem úcty k vroucně křesťanskému vzepětí českých dějin ve 

středověku, soustředěnému v osobě Husově (věřím, že část naší společnosti přáli si 

svátek v tomto duchu), ale ne jako den agitace proti církvi katolické dneška.“195    

Jana Žižku196 Pekař viděl jako fanatika197. V souvislosti se Žižkou Pekař 

upozorňoval, že v jeho bratrstvu nebyli pouze chudí lidé, ale v jeho vojsku bychom 

našli i urozené pány. V Žižkově vojsku také fungovala hierarchie stavovská. Žižkův boj 

nebyl bojem proti feudalismu a aristokracii, ale proti těm, kteří šli proti jeho 

programu198. Z těchto Pekařových názorů je patrné, že již za první republiky se 

objevovaly názory, které Žižku viděly jako člověka, který bojuje proti pánům a za práva 

chudého lidu. Po druhé světové válce se stalo pojetí husitství fenoménem sociálním, což 

byla jediná možná interpretace tohoto období.  

                                                 
189 KUTNAR / MAREK 1997, 490─491. 
190 Tento „Spor“ se vedl od roku 1895 až do roku 1938. Předmětem sporu bylo dílo T. G. Masaryka 
nazvané Česká otázka. Masaryk viděl vývoj českých dějin ve filosofické rovině, zatímco jeho historičtí 
oponenti na dějiny pohlíželi z empiricko-pozitivistického hlediska. Josef Pekař do „Sporu“ vstoupil až v 
roce 1912 se svou publikací Masarykova česká filosofie, což byla kritická recenze na, již zmíněnou, 
Českou otázku. Ve „Sporu“ ovšem nefigurovali pouze Pekař a Masaryk - například Emanuel Rádl, Kamil 
Krofta, Jan Slavík, František Michálek Bartoš, Zdeněk Nejedlý a další. 
191 Článek vyšel v Národních listech 23. srpna 1925. 
192 PEKAŘ 1990, 115─121. 
193 PEKAŘ 1990, 118. 
194 PEKAŘ 1990, 119. 
195 PEKAŘ 1990, 120. 
196 Josef Pekař je autorem monografie Žižka a jeho doba (1927-1933). 
197 Palacký se v mnoha ohledech na to dívá podobně. 
198 PEKAŘ 1990, 132. 
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Josef Pekař neviděl Žižkův úspěch v boji v jeho taktice a ani v jeho technice, ale 

především v psychickém momentu. Žižkovo vojsko dokázalo několikrát zvítězit nad 

mnohem větším vojskem, než bylo ono samo199.  

 

3.3. Zdeněk Nejedlý 
Zdeněk Nejedlý se narodil v Litomyšli dne 10. února 1878200. Z Nejedlého práce je 

patrné, že svou metodou byl především historik, i když se věnoval estetice, hudbě, 

kritice, kulturní publicistice, dějinám literatury či dějinám divadla. V roce 1905 byl 

habilitován. Roku 1909 se Zdeněk Nejedlý stal mimořádným profesorem201 a o deset let 

později řádným profesorem202. Nejedlému byla velmi blízká témata týkající se 

husitství203 a národního obrození. Na začátku své vědecké kariéry byl velmi ovlivněn 

Gollovým historickým pozitivismem, poté Masarykovým realismem, až dospěl 

k marxistickému historickému materialismu204. Jeho díla bývala často ovlivňována 

místem jeho narození, ať to byly monografie o Litomyšli205 či jeho kladný vztah 

k osobnostem pocházejícím z Litomyšle206. Zdeňka Nejedlého ovlivnil také jeho otec 

Roman Nejedlý, zvláště ve vztahu k hudbě207.  

Ve „Sporu o smysl českých dějiny“ se snažil Nejedlý spojit Masarykovo a Pekařovo 

pojetí, přesto však k žádnému rozhodujícímu závěru nedospěl208. Po první světové válce 

vydával polemické spisy209 a stal se velkým zastáncem komunistické ideologie. 

Nejedlého největší monografická díla Bedřich Smetana210, T. G. Masaryk211, Lenin212 a 

Dějiny národa českého213 zůstala nedokončená214.  

V roce 1939 odešel Nejedlý do SSSR, kde se aktivně účastnil odboje. Zdeněk 

Nejedlý působil na Lomonosovově univerzitě v Moskvě215. Po druhé světové válce 

                                                 
199 PEKAŘ 1990, 143. 
200 KŘESŤAN 2012, 19.  
201 KŘESŤAN 2012, 65. 
202 KUTNAR / MAREK 1997, 552. 
203 Např. Dějiny husitského zpěvu za válek husitských (1913). 
204 KŘESŤAN 2012, 152─167.; KUTNAR / MAREK 1997, 552. 
205 Např. Litomyšl. Tisíc let života českého města (1934). 
206 Např. Alois Jirásek. 
207 KUTNAR / MAREK 1997, 551─553. 
208 KŘESŤAN 2012, 78─81. 
209 Např. Bílá Hora. 
210 V roce 1924 – 1933 vyšel první až sedmý díl. 
211 V roce 1930 – 1937 vyšel první až čtvrtý díl 
212 V roce 1937 – 1938 vyšel první až druhý díl. 
213 V roce 1949 – 1953 vyšel první až druhý díl. 
214 KUTNAR / MAREK 1997, 554─558. 
215 KUTNAR / MAREK 1997, 559. 
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Nejedlý zastával post ministra školství a ministra ochrany práce a sociálních věcí216. 

Zdeněk Nejedlý zemřel 9. března 1962 v Praze217.  

Hlavní zájem Zdeňka Nejedlého bylo husitství, jak již bylo řečeno, které chápal 

v rovině národní a sociální. Za vše mluví Nejedlého citát v jednom jeho spisku: „Dnes 

by Hus byl hlavou politické strany a jeho tribunou by nebyla kazatelna, ale pražská 

Lucerna nebo Václavské náměstí. A jeho strana byla by velmi blízko – o tom můžeme 

být přesvědčeni – nám komunistům."218. Pojetí husitství Zdeňka Nejedlého se projevilo 

ve Vávrově Husitské trilogii. Sociální a národní pojetí husitství je stále ještě v některých 

lidech „zakořeněno“. Stejně jako dnes má mnoho lidí dojem, že zná díla Aloise Jiráska, 

ve skutečnosti však zná interpretaci Jiráskových děl podle Zdeňka Nejedlého. Zdeněk 

Nejedlý zanechal v chápání českých dějin negativní stopu, ale na druhou stranu dokázal 

Nejedlý nashromáždit velké množství historického materiálu219, z kterého vycházejí 

mnozí dnešní historikové220.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
216 Nejdříve byl Zdeněk Nejedlý ve funkci ministra školství a národní osvěty od roku 1945 až do 1946 v 
tzv. Košické vládě. V letech 1946 - 1948 zastával Nejedlý funkci ministra ochrany práce a sociálních věcí 
v tzv. Vládě Národní fronty. Poté od roku 1948 až do roku 1953 Nejedlý zastával opět post ministra 
školství. V roce 1953 získává Nejedlý doživotní post ministra bez portfeje; KŘESŤAN 2012, 437─438. 
217 KŘESŤAN 2012, 439. 
218 RAK / OLŠÁKOVÁ 2012 — Jiří RAK  / Doubravka OLŠÁKOVÁ: „Náš“ Zdeněk Nejedlý. In: Literární 
noviny, http://www.literarky.cz/civilizace/89-civilizace/10485-nas-zdenek-nejedly, 
vyhledáno 24. 3. 2013. 
219 Přestože Zdeněk Nejedlý svá monografická díla nedokončil, i tak jsou jeho díla velmi významná. 
Stejně jako Nejedlého studie o husitství, které jsou i v dnešní době přijímány s respektem a úctou, přesto 
je třeba si v některých případech odmyslet jistou dobovou tendenčnost.; KŘESŤAN 2012, 68. 
220 RAK / OLŠÁKOVÁ 2012 — Jiří RAK  / Doubravka OLŠÁKOVÁ: „Náš“ Zdeněk Nejedlý. In: Literární 
noviny, http://www.literarky.cz/civilizace/89-civilizace/10485-nas-zdenek-nejedly,  
vyhledáno 24. 3. 2013. 
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4. Husitská trilogie – velkolepá epopej a její kritika 
V této kapitole se budu věnovat rozboru Vávrovy Husitské trilogie. Na začátku se 

však v krátkosti pozastavím u třech tvůrců této trilogie. Dále budou následovat kapitoly, 

které se budou věnovat jednotlivým dílům trilogie - Jan Hus, Jan Žižka a Proti všem. 

 

4.1. Tvůrci Husitské trilogie 
Jako prvnímu se budu věnovat historikovi, jenž zastával post odborného poradce ve 

filmu, Josefu Mackovi. Dále zde bude pojednáno o autorech scénáře a režisérovi. 

Autory byli historik Miloš Václav Kratochvíl a režisér celé trilogie Otakar Vávra. 

 

4.1.1. Josef Macek 

Josef Macek se narodil 8. dubna 1922 v Řepově221. Na Filosofické fakultě Univerzity 

Karlovy zahájil studium v roce 1945. Již od roku 1948 byl Macek zaměstnán ve Státním 

historickém ústavu. V roce 1952 se Macek stal ředitelem Historického ústavu ČSAV, 

kde působil do roku 1970.  Josef Macek se stal poslancem Národního shromáždění 

v roce 1964222.  

V 50. letech vydal Macek mnoho historických děl, které pojal po vzoru 

marxistického výkladu Zdeňka Nejedlého. Vydal například Husitské revoluční hnutí223 

či Tábor v husitském revolučním hnutí224. Macek velmi obdivoval Františka 

Palackého225. Avšak velmi ostře odsoudil Gollovu školu a zvláště Josefa Pekaře226. 

Macek také velmi obdivoval Aloise Jiráska, ale naproti tomu vůbec neuznával V. V. 

Tomka, který byl Jiráskovým učitelem227. Je to až zarážející, zvláště pokud si vybavíme 

druhý díl Vávrovy Husitské trilogie Jan Žižka. Pojetí postavy Jana Žižky ve filmu je 

velmi podobné s Tomkovým pohledem na tohoto bojovníka. 

V druhé polovině 50. let minulého století Macek postupně opustil prorežimní výklad 

dějin v duchu stalinistickém228. V roce 1968 se velmi aktivně zapojil do politiky a byl 

odpůrcem invaze vojsk Varšavské smlouvy. Dokonce Josef Macek, když se hlasovalo o 

smlouvě o dočasném pobytu sovětských vojsk na našem území, se zdržel hlasování. Po 

                                                 
221 Blízko Mladé Boleslavi. 
222 JIROUŠEK 2004, 179.  
223 MACEK 1952 — Josef MACEK: Husitské revoluční hnutí. Praha 1952. 
224 MACEK 1952 — Josef MACEK: Tábor v husitském revolučním hnutí I. Praha 1952;  
MACEK 1955 — Josef MACEK: Tábor v husitském revolučním hnutí II. Praha 1955. 
225 JIROUŠEK, 2004, 37. 
226Kdo byl kdo v našich dějinách 20. století, http://www.libri.cz/databaze/kdo20, vyhledáno 18. 4. 2013. 
227 JIROUŠEK, 2004, 37. 
228 Kdo byl kdo v našich dějinách 20. století, http://www.libri.cz/databaze/kdo20, vyhledáno 18. 4. 2013. 
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této Mackově angažovanosti následovalo vyhození z funkce ředitele Historického 

ústavu ČSAV, z Komunistické strany a z Federálního shromáždění. Od 70. let působil 

jako zaměstnanec Ústavu pro jazyk český ČSAV a v roce 1975 poté také jako 

zaměstnanec v Archeologickém ústavu ČSAV229. V této době Josef Macek opustil téma 

husitství a začal se věnovat italské renesanci, zvláště N. Machiavellimu, Jiřímu z 

Poděbrad a jagelonskému období. V Československu nemohl Macek publikovat, jeho 

díla vycházela v zahraničí. Čeští a slovenští čtenáři se jeho děl dočkali až po roce 1989. 

Josef Macek zemřel 10. prosince 1991 a až po jeho smrti vychází jeho rozsáhlé dílo 

Jagellonský věk v českých zemích230. Jagelonskému věku se Josef Macek věnoval již 

v době svých studií na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, ale pak se raději zaměřil 

na husitství. K jagelonskému věku se Macek vrátil již v druhé polovině 50. let, ale v té 

době své poznatky nepublikoval a zůstával dál u husitství231. 

Ve svých raných dílech o husitství se Josef Macek omezil pouze na revoluční období 

husitství, tedy léta 1419 až 1437232. V Mackově knize Husitské revoluční hnutí jsou 

nejvíce vyzdvihovány společenské skupiny, které prosazovali nejradikálnější postoje233. 

Macek viděl nejradikálnější lid jako „nositele dějinného pokroku“234. V polovině 50. let 

minulého století byl natočen třetí díl Husitské trilogie Proti všem. V tomto díle jsou 

adamité jasně zobrazeni v záporném světle. Jelikož Josef Macek v Proti všem zastával 

post odborného poradce, je možné se domnívat, že se buď odklonil od této své původní 

teze, nebo mu nebylo umožněno zasahovat do díla Aloise Jiráska. Myslím si, že na obě 

hypotézy by bylo možné odpovědět kladně. Jak bylo již řečeno výše, v druhé polovině 

50. let se Macek postupně od svých radikálních myšlenek odklonil, proto bylo možné 

v třetím dílu Husitské trilogie ukázat adamity jako odpadlíky od původního husitského 

dogmatu. Změnit na plátně dílo Aloise Jiráska by nejspíše také nebylo možné, když je 

bráno v potaz, že stále ještě probíhala „jiráskovská akce“ a téměř každá domácnost 

vlastnila díla Aloise Jiráska. Návštěvníci kina, kteří Jiráskovo Proti všem četli, by byli 

velmi překvapení, kdyby adamité byli vylíčeni zcela v rozporu s knihou. Přesto se však 

tvůrci v Proti všem dopustili historické chyby z hlediska chronologického235. 

                                                 
229 JIROUŠEK, 2004, 180. 
230 MACEK 2001─2002 — Josef MACEK: Jagellonský věk v českých zemích: 1471─1526. 1─4.  
Praha 2001─2002. 
231 JIROUŠEK, 2004, 57. 
232 JIROUŠEK, 2004, 119─120. 
233 V husitství to byli například adamité. 
234 JANOUŠEK 2007, 149. 
235 V kapitole „Proti všem“ bude o této chybě pojednáno více. 
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V Mackově další knize Tábor v husitském revolučním hnutí je kapitola o husitské 

ideologii. Zde Josef Macek opomenul, ač sám byl vychován v katolickém venkovském 

prostředí, důležitost náboženského obsahu v husitském hnutí236. Právě tato námitka také 

často zaznívala a dodnes zaznívá na Vávrovu Husitskou trilogii, a sice že se tvůrcům 

zcela vytratil náboženský obsah v husitství. I když se Mackova kniha nese 

v marxistickém duchu, přesto je tam možné najít pasáže, které náboženský kontext 

zcela neopomíjejí: „I oni věděli, že ideály, za něž bojovali, nehynou z jejich smrti, že 

radostný život prostých pracujících bude jednou skutečností, rajská blaženost po boku 

Kristově čeká na všechny, kdo za tyto cíle bojovali, a že tedy i oni dosáhnou života 

věčného.“237   

V roce 1963 vydal Josef Macek knihu Jan Hus. Publikace se stále nesla v duchu 

marxistického pojetí z 50. let. Macek i v tomto díle vycházel z koncepce Zdeňka 

Nejedlého a zobrazil Husa jako předchůdce komunistické ideologie. Viděl ho jako 

vlastence, jenž bojoval proti feudalismu, a jako člověka velmi sociálně založeného. 

Macek v této souvislosti označil T. G. Masaryka a buržoazii za Rakouska-Uherska a za 

první republiky jako lidi, jež pouze zneužili Husovy myšlenky ve svůj prospěch238. Na 

začátku 70. let vyšlo Mackovo dílo Jean Huss et les traditions hussites239 ve 

francouzské řadě Civilisation et Mantalités. Mackova práce byla jakýmsi souhrnem 

bádání v oblasti husitství v 50. a 60. letech minulého století. Z hlediska Evropy práce 

nabízela jednu z nejucelenějších představ české společnosti o husitském období240.       

 

4.1.2. Miloš Václav Kratochvíl 

Miloš V. Kratochvíl se narodil 6. ledna 1904 ve Vídni. Ve Vídni pobýval do roku 

1916, poté se jeho bydlištěm stala Praha. Vystudoval malostranské gymnázium a 

věnoval se na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy oboru historie a archivnictví. Při 

výběru těchto oborů jistě Kratochvíla ovlivnil jeho otec, jenž byl dvorním archivářem 

ve Vídni241. V roce 1928 získal doktorát a začal pracovat v pražském archivu. Zde 

setrval až do roku 1944. Poslední rok druhé světové války pracoval Kratochvíl v 

Nationalfilmu. Po válce působil na ministerstvu informací a v roce 1947 se Kratochvíl 
                                                 

236 JIROUŠEK, 2004, 124. 
237 MACEK, 1955, 338─339 citovaný JIROUŠEK, 2004, 124─126.  
238 JIROUŠEK, 2004, 127. 
239 MACEK 1973 — Josef MACEK: Jean Huss et les traditions hussites. Paříž 1973. 
240 JIROUŠEK, 2004, 129─131. 
241 Jméno „Václav“ přijal Miloš V. Kratochvíl po svém otci Václavovi Kratochvílovi až po druhé světové 
válce, protože se chtěl odlišit od jeho jmenovce Miloše Kratochvíla, který byl za války kompromitován v 
kolaborantském tisku; HRABÁK 1979, 54.  
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stal dramaturgem československého filmu. Na počátku 50. let Kratochvíl působil na 

Akademii múzických umění v Praze. Zde setrval až do roku 1972. Poté se věnoval 

pouze literatuře. V roce 1970 byl Kratochvíl jmenován zasloužilým umělcem a v roce 

1974 získal titul národního umělce242. M. V. Kratochvíl zemřel 9. června 1988 

v Praze243.  

Miloš Václav Kratochvíl je autorem řady knih. Svou publikační činnost zahájil už ve 

30. letech minulého století. Nejvíce na sebe Kratochvíl upozornil svým románem 

Osamělý rváč244, který vyšel v roce 1941245. V roce 1945 vyšel Kratochvílův román 

Král obléká halenu246. V těchto jeho slavných dílech je vidět propracovaná psychologie 

postav. Na začátku 50. let měl M. V. Kratochvíl snahu napsat husitskou trilogii. Prvním 

dílem mělo původně být Král obléká halenu. Záměrem však bylo znázornit husitství 

jako lidové hnutí, tudíž ukazovat snahy Václava IV. udržet si moc by se do 

Kratochvílovy zamýšlené literární husitské revoluční trilogie příliš nehodilo247. Jako 

první díl této trilogie vyšel v roce 1950 román Pochodeň, který měl ale tvořit druhý 

svazek trilogie248. Pochodeň se odehrává na pozadí Kostnického koncilu. Román 

Pochodeň Kratochvíl s Vávrou použili jako předlohu pro první film Husitské trilogie 

Jan Hus. V Pochodni ovšem Hus nemá hlavní postavení. V románu vystupují do 

popředí zcela jiné osoby, jenž představují světské či církevní hodnostáře, kteří sledují 

jen svůj zájem249 – například později sesazený papež Jan XXIII. či Zikmund 

Lucemburský250.   

V roce 1951 vyšel Kratochvílův druhý díl Mistr Jan, který však měl tvořit první část 

Kratochvílovy trilogie. Hus v tomto románu nevystupuje jako člověk 15. století, spíše 

připomíná moderního mluvčího, jenž šíří revoluční myšlenky251.  

Romány Pochodeň a Mistr Jan na rozdíl od filmu Jan Hus ukazují Husa jako 

hluboce věřícího člověka. Románový Jan Hus často cituje z Bible a svůj čas také tráví 

v modlitbách. Naproti tomu filmový Jan Hus vypadá jako lidový kazatel, u kterého by 

člověk neznalý historické skutečnosti váhal, zda je Hus knězem či není. V obou 

                                                 
242 HRABÁK, 1979, 9─11. 
243 www.cbdb.cz/autor-3997-milos-vaclav-kratochvil, vyhledáno 4. 5. 2013. 
244 KRATOCHVÍL 1941 — Miloš Václav KRATOCHVÍL: Osamělý rváč. Praha 1941. 
245 HRABÁK, 1979, 36. 
246 KRATOCHVÍL 1945 — Miloš Václav KRATOCHVÍL: Král obléká halenu. Praha 1945; Kniha nemohla 
vyjít za nacistické okupace; Kniha vyšla znovu v roce 1948, 1970 a také 1989; HRABÁK, 1979, 54. 
247 HRABÁK, 1979, 93. 
248 HRABÁK, 1979, 94. 
249 JANOUŠEK 2007, 297. 
250 KRATOCHVÍL 1953 — Miloš Václav KRATOCHVÍL: Pochodeň. Praha 1953 
251 JANOUŠEK 2007, 297. 
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románech je samozřejmě Jan Hus líčen jako sociální bojovník, který bojuje za vesnický 

či městský vykořisťovaný lid252. Třetí a závěrečný díl chtěl Kratochvíl pojmout jako 

vítězství husitské revoluce253. Zamýšlený třetí díl však Kratochvíl nikdy nenapsal254. 

Kratochvíl se k husitskému tématu vrátil v některých ze svých historických studií či 

dokonce v próze pro děti a mládež255. 

Kratochvíl je autorem řady děl, které byly zfilmovány. Často také spolupracoval na 

scénářích k filmům s Otakarem Vávrou, který je pak zrežíroval – například 

Komediant256, Veronika257 či Evropa tančila valčík258.  

M. V. Kratochvíl se ve svých husitských studiích – Jan Hus259, Jan Žižka260 a Jan 

Želivský261 neopřel pouze o historiky Josefa Macka a Zdeňka Nejedlého, ale také o 

Františka Grause262, F. M. Bartoše a Františka Palackého263.   

 

4.1.3. Otakar Vávra 

Otakar Vávra se narodil 28. února 1911 v Hradci Králové. Své dětství prožil 

v Hradci Králové a v Brně, kam se poté stěhovala jeho rodina s otcem, který v Brně 

získal zaměstnání. V roce 1928 O. Vávra zahájil studium na Fakultě architektury 

v Brně, přesto však „jeho srdce tíhlo“ spíše k filmovému řemeslu než ke kariéře 

architekta. Otakar Vávra přišel na výzvu E. F. Buriana do Prahy v roce 1932. Nějaký 

čas bydlel u svého staršího bratra, který ho seznámil v Praze s mnohými významnými 

                                                 
252 O těchto dvou románech bude více pojednáno v následující kapitole „Jan Hus“. 
253 KRATOCHVÍL 1951, 221. 
254 HRABÁK, 1979, 105. 
255 Například Husitská kronika (1956).  
256 Komediant [film], Režie: Otakar Vávra. ČSSR: Filmové studio Barrandov 1984 
257 Veronika [film], Režie: Otakar Vávra. ČSSR: Filmové studio Barrandov 1985 
258 Evropa tančila valčík [film], Režie: Otakar Vávra. ČSSR: Filmové studio Barrandov 1989 
259 KRATOCHVÍL 1952─ Miloš Václav KRATOCHVÍL: Jan Hus. Praha 1952. 
260 KRATOCHVÍL 1952─ Miloš Václav KRATOCHVÍL: Jan Žižka. Praha 1952. 
261 KRATOCHVÍL 1953─Miloš Václav KRATOCHVÍL: Jan Želivský. Praha 1953. 
262 František Graus se narodil 14. prosince 1921 v Brně. Graus byl židovského původu, proto byl v roce 
1941 deportován do Terezína. Zde Graus vstoupil do ilegální Komunistické strany. V roce 1944 byl 
Graus z Terezína odvezen do Osvětimi a poté pracoval ve zbrojní továrně v Lipsku. Po válce nastoupil 
František Graus na Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v oboru historie a filosofie a na Státní 
archivní školu. V roce 1959 získal Graus cenu a čestný titul Laureát státní ceny Klementa Gottwalda za 
jeho publikaci „Dějiny venkovského lidu v Čechách a době předhusitské“. V 50. letech bojoval proti 
kosmopolitismu a s ideologickými nepřáteli. V těchto letech také začal vydávat své práce v zahraniční. Po 
srpnu 1968 vyjádřil František Graus (spolu s dalšími) nesouhlas s okupací vojska Varšavské smlouvy. 
Graus poté emigroval do Německé spolkové republiky. Působil tam na univerzitách v Giessenu a Basileji. 
Zde Graus vydal své zásadní medievistické práce (například Lebendige Vergangenheit. Überlieferung im 
Mittelalter und in den Vorstellungen vom Mittelalte). František Graus zemřel 1. května 1989 v Basileji. 
30. listopadu uspořádala univerzita v Basileji slavnost, kde památku Grause uctili například Hans-Jörg 
Gilomen a Jacques Le Goff; BENEŠ / JIROUŠEK / KOSTLÁN 2002 — Zdeněk BENEŠ (ed.) / Bohumil 
JIROUŠEK (ed.) / Antonín KOSTLÁN (ed.): František Graus - člověk a historik. Praha 2002. 
263 ČORNEJ 2004, 87. 
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osobnostmi264. S Otakarem Vávrou se na jeho prvním filmu Světlo proniká tmou265 

podílel i jeho bratr Jaroslav Raymund Vávra. Od svého mládí byl Vávra levicově 

smýšlející. Na začátku své filmové kariéry začínal jako scénárista. Vávra zrežíroval 

jako svůj první samostatný film Filosofskou historii266, která vznikla podle 

stejnojmenného díla Aloise Jiráska267. Za druhé světové války patřil již Vávra 

k uznávaným českým režisérům268.  

Mezi léty 1944–1945 Vávra zastával návrh na znárodnění československé 

kinematografie, což se mu záhy po skončení druhé světové války a nástupu 

komunistické moci v Čechách povedlo. V roce 1955 byl Otakar Vávra jmenován 

zasloužilým umělcem. O rok později se stal řádným pedagogem a vedoucím katedry 

filmové a televizní režie na FAMU. V roce 1968 získal titul národní umělec. Mimo tyto 

ceny byl Vávra vyznamenán i Řádem práce a Státní cenou Klementa Gottwalda. Vávra 

v roce 1989 natočil svůj poslední celovečerní hraný film Evropa tančila valčík269. 

V roce 2001 získal Českého lva za celoživotní dílo a v roce 2004 medaili za zásluhy. 

Otakar Vávra zemřel 15. září 2011 v Praze270. 

Otakar Vávra patří k velmi kontroverzním osobnostem 20. století. Bývá záporně 

hodnocen zvláště kvůli jeho protežování komunistickým režimem a také bývá hodnocen 

jako režisér, který natáčel v každé době a za každého režimu. Hodnocení osobnosti 

Otakara Vávry bývá společností přijímáno rozporuplně. Zatímco jedni ho hodnotí 

veskrze kladně, jiní ho naopak zatracují. Zajímavé je, že zatím nevznikla žádná 

monografie, která by se pokusila Vávrovo dílo a jeho osobnost objektivně zhodnotit. 

Vzniklo mnoho studií, ale ve většině z nich je příliš patrná buď nenávist, nebo naopak 

přemrštěný obdiv k Vávrovi, což studiím ubírá na jejich hodnotě. Otázkou ovšem 

zůstává, zda je možné v dnešní době napsat objektivní práci, protože život Otakara 

Vávry je ještě nedávnou minulostí. 

Ovšem Vávrův přínos českému filmu a vzdělání v oblasti filmu je významný a 

nezanedbatelný. Nutno je mít na paměti, že Vávra na FAMU školil jedny z 

nejvýznamnějších československých, ale i zahraničních režisérů – například Jiřího 

Menzela, Věru Chytilovou, Evalda Schorma, Emira Kusturicu, Miloše Formana, Jana 

                                                 
264 VÁVRA, 2011, 35. 
265 Světlo proniká tmou [film], Režie: Otakar Vávra, František Pilát. ČSR 1931. 
266 Filosofskou historii [film], Režie: Otakar Vávra. ČSR: Moldavia 1937. 
267 VÁVRA, 2011, 71. 
268 MENZEL (ed.) 2011, 207. 
269 Evropa tančila valčík [film], Režie: Otakar Vávra. ČSSR: Filmové studio Barrandov 1989 
270 MENZEL (ed.) 2011, 208─209. 
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Schmidta a mnohé další. Zvláště Jiří Menzel na svého učitele rád vzpomíná a nedá na 

něj dopustit.   

Nemohu se ztotožnit s názorem, že Vávrův úspěch byl založen pouze na výborném 

výkonu herců. Je sice pravda, že s Vávrou spolupracovali jedni z nejvýznamnějších 

tehdejších českých a slovenských herců271, ale byli i jiní režiséři, kteří s některými 

z těchto herců také spolupracovali, ale takových výborných výsledků nedosáhli. 

Samozřejmě na Vávrův úspěch mělo vliv i to, že jeho filmy měly často vysoký 

rozpočet272, a tudíž mu bylo umožněno použít ve filmech efektní a nákladné prvky. 

Dnešnímu hodnocení Vávry v jistém smyslu příliš nepřispívá, že na některé jeho filmy, 

které odpovídaly tehdejší ideologii, se chodilo do kina povinně. Někteří tak k režisérovi 

a jeho filmům začali mít záporný vztah. Na druhou stranu řada lidí má k Vávrovi 

kladnější postoj a často ho má spojeného s interpretací historie (například husitství), 

jenž ukazoval ve svých filmech, a to i lidé mladší.   

Na hodnocení Otakara Vávry je příliš brzy. Musí se brát v potaz, že Vávra prožil 

téměř celé 20. století a film pro něj byl vším. Je pravda, že Otakar Vávra má ve svém 

životě místa, která se z dnešního pohledu jeví naprosto neomluvitelně. V této souvislosti 

bývá nejčastěji proti Vávrovi uváděno, že se zasloužil o profesní likvidaci režiséra 

Alfreda Radoka273. Na druhou stranu nikdo nemůže ani dnes s jistotou říci, jaké 

pohnutky Vávru k jeho činům vedly. Stejně jako život Otakara Vávry jsou kontroverzní 

i jeho filmy. Na jedné straně, když člověk vidí Kladivo na čarodějnice274, Romance pro 

křídlovku275 či Krakatit276, tak jistě musí v těchto filmech ocenit vysokou filmařskou 

kvalitu. Na druhé straně jsou filmy jako Nástup277, Temné slunce278 či Putování Jana 

Amose279, které jsou natočeny s ideologickým patosem. Vávra natáčel přesně tak, jak se 

po něm žádalo a čemu právě odpovídala doba. Domnívám se, že kdyby Otakar Vávra 

                                                 
271 Například Zdeněk Štěpánek, Karel Höger, Ladislav Chudík, Adina Mandlová, Lída Baarová, František 
Smolík a další. 
272 Například výrobní náklady Husitské trilogie byly 33,05 milionů Kčs; ČORNEJ 2004, 93. 
273 TAUSSIG 2011─Pavel TAUSSIG: Otakar Vávra se zasloužil... O co všechno?. In: Instinkt, 
http://instinkt.tyden.cz/rubriky/ostatni/jine/otakar-vavra-se-zaslouzil-o-co-vsechno_25918.html, 
vyhledáno 13. 6. 2013; Otakar Vávra se o Alfrédovi Radokovi také zmiňuje ve svých knihách. Vávra o 
něm píše v souvislosti s filmem Daleká cesta, který Radok režíroval.  Podle slov Vávry byla Daleká cesta 
„… umělecké dílo, ale jeho vypjatě expresionistická forma působila příliš teatrálně,…“;  
VÁVRA 2011, 168. 
274 Kladivo na čarodějnice [film], Režie: Otakar Vávra. ČSSR: Filmové studio Barrandov 1969. 
275 Romance pro křídlovku [film], Režie: Otakar Vávra. ČSSR: Filmové studio Barrandov 1966. 
276 Krakatit [film], Režie: Otakar Vávra. ČSR: Československá filmová společnost 1948. 
277 Nástup [film], Režie: Otakar Vávra. ČSR: Studio uměleckého filmu 1952. 
278 Temné slunce [film], Režie: Otakar Vávra. ČSSR: Filmové studio Barrandov 1980. 
279 Putování Jana Amose [film], Režie: Otakar Vávra. ČSSR: Filmové studio Barrandov 1983. 
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nepůsobil za doby totalitního režimu, tak by dnes patřil k jedněm z nejvýznamnějších 

filmových tvůrců280.  

Jak již bylo řečeno, o Vávrově životě nebyla vydána žádná monografie. Pokud 

nepočítáme tři knihy, v kterých je autorem samotný Vávra, či publikace, která vyšla 

k Vávrovu stoletému výročí. Jedná se však pouze o výbor článků a rozhovorů. Vávrova 

autorská kniha Zamyšlení režiséra281 vyšla v době socialismu a ostatní dvě knihy282 až 

po roce 1989. Vávrovy výpovědi se před rokem 1989 a po roce 1989 příliš neshodují, 

takže historikům či kritikům mohou knihy sloužit i jako exkurs do dob, v níž byly knihy 

napsány. Rozdílně vnímá Vávra i svou Husitskou trilogii.  

Postavu Jana Husa v Zamyšlení režiséra hodnotí Vávra jako velkého vzdělance, 

který na začátku 15. století dokázal odstranit negramotnost za pomoci svých žáků, 

„dokonce i tak, že i nejprostší žena na vesnici uměla číst, aby sama dovedla posoudit 

podle bible, co je dobré a co zlé, a nemusela věřit častým lžím ziskuchtivých kněží“ 283 

Tento motiv přijal Vávra z Piccolominiho Historie České284. 

Vávra rád o svých filmech mluvil jako o hraném dokumentu. Jako historicky hraný 

dokument označoval Vávra druhou část trilogie – Jan Žižka285. Právě toto označení se 

Vávrovi stalo osudným, protože málokterému filmovému tvůrci se povedlo přenést 

skutečnou historickou realitu do filmu, zvláště pokud se jedná o film natočený za dob 

totality286. Dnešními odborníky bývá právě Jan Žižka označován za nejslabší díl celé 

Vávrovy Husitské trilogie.  

Závěrečným dílem trilogie – Proti všem se Otakar Vávra oproti filmům Jan Hus a 

Jan Žižka ve svých knihách příliš nezabývá.  

Vávra také často zmiňuje Václava Mencla, který mu byl nápomocen ve znalostech 

českého středověkého a gotického umění287.  

I když Vávrova Husitská trilogie v jistém smyslu přetváří historickou skutečnost a 

působí jako propaganda, tak není možné za všechno odsoudit filmové tvůrce. Je dnes 

                                                 
280 V tomto názoru se filmoví teoretici a historici často rozcházejí. Zatímco jedni vidí Vávru jako 
schopného filmaře a umělce, těmi druhými bývá Vávrovo filmové umění hodnoceno spíše záporně. 
281 VÁVRA 1982 — Otakar VÁVRA: Zamyšlení režiséra. Praha 1982 
282 VÁVRA 1996 — Otakar VÁVRA: Podivný život režiséra. Praha 1996; VÁVRA 2011 — Otakar VÁVRA: 
Paměti, aneb, Moje filmové 100letí. Praha 2011. 
283 VÁVRA, 1982, 215─216. 
284 PIUS II. 1998 — PIUS II. (Aeneas Silvius Bartholomeus PICCOLOMINI): Historia Bohemica (Historie 
česká). Praha 1998. 
285 VÁVRA, 1982, 240. 
286 Na druhou stranu jisté prvky historicky-hraného dokumenty dodrženy byly – více bude o Vávrově tzv. 
„historickém hraném dokumentu“ pojednáno v kapitole „Jan Žižka“.  
287 VÁVRA, 1996, 190. 
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velmi těžké dohledat, jaké zákazy a příkazy tvůrci od vysokých stranických funkcionářů 

dostávali, zvláště když některá jednání mohla probíhat pouze telefonicky. Zbývají tedy 

výpovědi jednotlivých svědků, které ale nikdy nemohou být objektivní. Myslím, že ani 

Otakar Vávra a ani Miloš Václav Kratochvíl si nemohli myslet, že by natočení filmů 

z období husitství mohlo být únikovým námětem, jak píše Vávra ve svých 

„Pamětech“288. Tvůrcům byla jistě známa teze Zdeňka Nejedlého, že komunismus má 

českou národní tradici, kterou viděl hlavně v husitské myšlence, takže jim muselo být 

jasné, že jejich filmy se ponesou v duchu marxistickém a nepůjde tedy o únikové téma. 

Přesto se však o jistý únik jednat mohlo. Stranická směrnice z dubna 1950 jasně 

formulovala, že se mají primárně natáčet filmy ze současnosti. Historické filmy měly 

být pouhým doplňkem289. V Husitské trilogii byl často potlačen motiv náboženský, 

který v husitské myšlence hrál klíčovou úlohu. Podle dochovaných scénářů k Husitské 

trilogii  či knih Miloše Václava Kratochvíla (Mistr Jan, Pochodeň) bych řekla, že tvůrci 

teologický motiv husitů opomenout zcela nechtěli. Vedoucí představitelé socialistické 

kultury si však tento motiv ve filmech nepřáli. Otázkou zůstává, jestli tvůrci v 50. letech 

minulého století by mohli tehdejší schvalovací řízení neuposlechnout. Domnívám se, že 

tato možnost nepřicházela v úvahu vzhledem k tomu, kolik do těchto filmů bylo státem 

vloženo peněz.   

Otakar Vávra bývá často hodnocen jako člověk bez jakéhokoliv svědomí. Toto 

hodnocení je způsobeno tím, že Vávra po roce 1989 prohlašoval, že se za žádný svůj 

film nestydí a že kvůli režimu nedělal žádné ústupky. Přesto se však o jednom ústupku, 

a to v souvislosti s Janem Husem, Vávra zmínil: „Nedělal jsem ústupky ani kvůli diváku 

ani kvůli režimu. Pouze v Janu Husovi, vůči kterému měli poznámky, že příliš vypadá 

jako kněz, jsem byl nucen změnit repliku „Umírám za pravdu“ na větu: „Umírám za 

spravedlnost.“ Zdeněk Nejedlý totiž usoudil, že Husa je nutné pojímat jako 

revolucionáře.“ 290  

 

4.2. Jan Hus 
„Na rozhraní XIV. a XV. století bylo České království jedním z nejmocnějších 

evropských států. Bohatství církve, vysoké šlechty a německých kupců rostlo z potu a 

                                                 
288 VÁVRA, 2011, 164. 
289 KLIMEŠ 1991, 85.  
290 HERBRYCHOVÁ 2001 — Helena HERBRYCHOVÁ: Můj život byl film. In: Otakar Vávra: 100 let 2011, 
118. 
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krve poddaného lidu, který stále více upadal do bídy. Tehdy začali reformátoři kárati 

nádheru a rozmařilost pánů i bohatých měšťanů, avšak především volali po nápravě 

církve propadlé neřestem a touze po majetku a světské moci. Úsilí těchto reformátorů 

vyvrcholilo dílem Mistra Jana Husa. Boj proti feudálnímu útisku mohl vésti Hus jen 

formou náboženskou. A tak volaje po vítězství boží pravdy, volal tím po spravedlivém 

společenském řádu. Jan Hus se obrátil k nejširším vrstvám lidu, a proto se jeho učení 

stalo myšlenkovým východiskem husitského hnutí - nejmohutnějšího revolučního boje do 

té doby ve světových dějinách.“291 

Úvodní slovo zcela jasně ukazuje poselství celého filmu - předvést utiskovaný 

venkovský i městský lid, jak trpí pod vykořisťovatelskou církví či feudální mocí. 

Zajímavé je, že se v tomto úvodu píše o „reformátorech“ církve, kteří ovšem byli 

katoličtí kněží a do církve patřili. Toužili po nápravě církve, která v té době příliš 

nedodržovala Boží přikázání. Ovšem tito reformátoři (použiji-li terminologii Husitské 

trilogie) nechtěli z církve odejít a založit svou novou církev. Ve filmu to však v jisté 

scéně vypadá, že Hus opravdu hodlá z katolické církve vystoupit. Mám na mysli scénu, 

v níž Stanislav ze Znojma říká Husovi: „Jedno pomni, synu. Matěj z Janova, Milíč 

z Kroměříže, všichni reformátoři církve jenom kárali a chtěli ji napravit. Ty však jdeš 

proti církvi.“ Hus na to odpoví slovy: „Jenom proti špatné církvi.“292  

Jan Hus ve filmu působí dojmem reformátora, kterého nejvíce zajímá sociální 

spravedlnost a který bojuje proti vykořisťovatelům. Otázkou zůstává, zda by člověk, 

který by o Husovi vůbec nic nevěděl a viděl pouze první díl Husitské trilogie, pochopil, 

že Hus byl kněz katolické církve, který toužil po vnitřní nápravě církve. Domnívám se, 

že ne. Podobné je to i u děl Miloše Václava Kratochvíla – Mistr Jan a Pochodeň. Sice 

v těchto knihách zazní v některých scénách, že Hus byl knězem, avšak, stejně jako ve 

filmu to není příliš zdůrazňováno. Na druhou stranu, pokud divák dobře zná husitskou 

epochu, tak je možné si všimnout i prvků, které ukazují k Husově zbožnosti. Patrnější je 

to u knih Miloše Václava Kratochvíla, kde se Hus často odvolává k Písmu svatému a k 

Bohu. Ve filmu je přece jenom Husova víra více potlačena, i když podle původního 

scénáře se tvůrci chtěli v jistém smyslu přidržet Kratochvílových knih293.  

                                                 
291 Jan Hus [film], Režie: Otakar Vávra. ČSR: Filmové studio Barrandov 1954, úvod filmu. 
292 Jan Hus [film], Režie: Otakar Vávra. ČSR: Filmové studio Barrandov 1954, 0:17. 
293 VÁVRA / KRATOCHVÍL 1953a — Otakar VÁVRA / Miloš Václav KRATOCHVÍL:  Jan Hus [rukopis].  
Praha 1953. 



 

40 

Otakar Vávra a Miloš Václav Kratochvíl již v roce 1947 pomýšleli na natočení Jana 

Husa. V roce 1949 však ve schvalovacím řízení neuspěli 294. Důvodem prý bylo, že 

„Jana Husa prezentovali netradičně a především, v rozporu s dobovými požadavky, 

„nevlastenecky“ a málo revolučně.“295 Původně chtěli Kratochvíl a Vávra natočit pouze 

dva filmy s husitskou tématikou – Jana Husa a Proti všem (aby také vyšli vstříc 

„jiráskovské akci“). Po odstranění Rudolfa Slánského se Otakar Vávra snažil opět 

prosadit své husitské filmy, tentokrát úspěšně296. Otakar Vávra ukázal svým filmem 

Nástup297, že se ztotožňuje s komunistickou ideologií. Miloš Václav Kratochvíl to zase 

dokázal ve svém díle Mistr Jan, který se nese v duchu marxistického pojetí husitství. 

Dřívější Kratochvílova tvorba stejně jako Vávrova v marxistickém duchu nebyla pojata, 

tudíž je logické, že to vyvolávalo jisté rozpaky z řad komunistických ideologů, zda 

Vávra a Kratochvíl jsou ti praví pro natočení husitských revolučních filmů. Nakonec 

však bylo rozhodnuto, že se filmy natáčet budou a dokonce to bude trilogie298.  

Film Jan Hus byl natočen podle knižní předlohy Miloše Václava Kratochvíla na 

motivy Aloise Jiráska a podle dobových pramenů. Domnívám se, že tvůrci měli velmi 

dobře prostudované dobové záznamy z Kostnice, jejichž autorem byl písař Petr 

z Mladoňovic. Film Jan Hus začíná rokem 1412 a končí smrtí Husovou v roce 1415. 

V tomto díle jsou ukázány začátky revolučního hnutí. Tvůrci se však dostali do velmi 

těžké situace se zpodobněním hlavních postav. Vytvořit masu utiskovaných a 

neznámých lidí nebylo tak složité, ale vytvoření postavy Jana Husa bylo pro tvůrce 

velmi obtížným úkolem. Jak již bylo řečeno výše, Hus byl katolickým knězem a 

z církve vystoupit nehodlal. Tvůrci ho naopak potřebovali pojmout jako revolučního 

kazatele, jenž bojuje za sociální spravedlnost299. Ve skutečnosti se Hus sociální otázce 

ve svých pracích nevěnoval. Samozřejmě to byl člověk se sociálním cítěním, který ale 

chtěl hlavně pozvednout mravnost církevního kléru a lidu. Na Kostnickém koncilu se o 

sociálních otázkách a Husových názorech na ně nejednalo300. V Kostnici byl Hus 

především odsouzen za svou myšlenku o predestinaci, tedy že „pojímal církev jako 

                                                 
294 ČORNEJ 2004, 85. 
295 ČORNEJ 2004, 85; VÁVRA 1996, 154. 
296 ČORNEJ 2004, 85. 
297 Nástup [film], Režie: Otakar Vávra. ČSR: Studio uměleckého filmu 1952. 
298 ČORNEJ 2004, 86. 
299 ČORNEJ 2004, 87─88. 
300 KEJŘ 2009, 87. 
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společenství předurčených ke spáse, což ovšem popíralo institucionální církev, její 

organizační princip i její světskou moc“301.  

Za pozornost jistě stojí i popis Jana Husa, jak si ho představují tvůrci: „44 let. Je v 

něm moudrý klid silné osobnosti. „Polnice hlasně zvučící, neúnavný kazatel a ve všem 

mistr života“. Každé slovo je prosté, srozumitelné a pravdivé. Oči jasné, blízké a 

nedostupné zároveň, jistota a pevnost. (Někdy si hraje se střídkou chleba, kterou hněte v 

prstu.)“302 O Janu Husovi píše i Vávra v Zamyšlení režiséra. Vidí ho jako bojovníka za 

spravedlivý řád, který zjednodušil mluvnici, a jako hrdého Čecha, který miluje svojí 

vlast303.  

Filmové zpracování Jana Husa (a vlastně i celá trilogie) nepůsobí středověkým 

dojmem (jak je tomu například u filmů Františka Vláčila). Jsou tam často prvky, které 

ukazují na novodobější společenské problémy. Příkladem může být první scéna304, kdy 

chudí nádeníci čekají na práci u chrámu. Johanka se tam ptá Staška, zda již našel práci. 

On jí na to odpovídá, že stále ne305. Zde je vidět odkaz k hospodářským krizím v 19. a 

20. století. Vychází to z leninských a stalinistických tezí, v kterých je ukázáno právě 

vykořisťování lidu v 15. století jako počátek revolučního hnutí306.  

Nejvíce emocionálně byla pojata scéna, ve které jsou zavražděni tři tovaryši307. Sám 

Otakar Vávra v Zamyšlení režiséra píše, že této scéně byla věnována největší pozornost. 

Jako protiklad k této scéně zvolili tvůrci lyričnost předchozí scény, v níž si Johanka bere 

Martina za manžela. Slovy Otakara Vávry tak „krutěji působila poprava těch nevinných 

prostých lidí“308. Velmi sugestivně byla komponována také scéna, kdy je Hus ve středu 

koncilu, je zesláblý a v horečce a církevní hodnostáři na něj útočí a on vykřikne své 

pověstné zvolání: „Neodvolám!“309  

Na Malostranském náměstí, přesněji v Kolovratském paláci, probíhalo schvalovací 

řízení, kterého se účastnil člen předsednictva ÚV KSČ Václav Kopecký a jeho straničtí 

kolegové310. K tomuto promítání nám podává výklad sám režisér Otakar Vávra. Když 

prý skončilo promítání, tak se nejprve ozval „jakýsi aparátnický historik“, který pronesl: 

                                                 
301 KEJŘ 2009, 36. 
302 VÁVRA / KRATOCHVÍL 1953a — Otakar VÁVRA / Miloš Václav KRATOCHVÍL:  Jan Hus [rukopis].  
Praha 1953. 
303 VÁVRA 1982, 217. 
304 Scénu je možné nalézt i v Kratochvílově románu Mistr Jan.; KRATOCHVÍL 1951, 9─33. 
305 Jan Hus [film], Režie: Otakar Vávra. ČSR: Filmové studio Barrandov 1954, 0:05. 
306 ČORNEJ 2004, 89. 
307 ČORNEJ 2004, 89. 
308 VÁVRA 1982, 218. 
309 Jan Hus [film], Režie: Otakar Vávra. ČSR: Filmové studio Barrandov 1954, 1:33. 
310 ČORNEJ 2004, 91. 
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„M ěli bychom, soudruzi, uvážit, jestli vznikne větší škoda, když tento film pustíme, než 

když ho zakážeme.“ Na to se ozval Václav Kopecký a pronesl, dnes již velmi 

legendární a v kruhu historickém a filmovém známou větu: „Ježíšmarjá, lidi, co jste to 

provedli! Vždyť ten Hus tam vypadá jako kněz!“  Vávra dále uvádí, že Kopeckému 

namítl, že kněz byl311 a že talár, který nosí, byl oficiálním oděvem rektora Univerzity 

Karlovy. Na to prý Kopecký spustil ještě více: „On tam pořád říká: Boží pravda! A ještě 

se při tom kouká do nebe!“ Na Vávrův protiargument, že „Boží pravda říká Hus jednou 

a pravda třikrát“ reaguje Kopecký dále: „Ale, prosím vás, co je to pravda? Nesmysl! Čí 

pravda? Není ten Kratochvíl náhodou evangelík? Hus musí říct: pravda lidu!“ Dále pak, 

podle Vávry, následoval sled dalších poznámek a film nebyl schválen312. Otakar Vávra 

a Miloš Václav Kratochvíl s Josefem Mackem se snažili námitky vyřešit. Vávra v této 

souvislosti píše, že jim bylo vyhrožováno, že film skončí v trezoru. Vzhledem 

k rozpočtu filmu313 nakonec sjednali s novým tehdejším ministrem kultury Ladislavem 

Štollem kompromis314. Ve filmu říká Jan Hus: „Chtěl jsem pro lidi spravedlivý řád a na 

té pravdě, kterou jsem učil, psal i kázal, chci rád umřít.“315 Naproti tomu ve scénáři Hus 

měl říct: „Bůh je mi svědkem, že jsem chtěl jediné: spravedlnost. A na té pravdě, kterou 

jsem kázal ze zákona božího, dnes rád umřu.“316 Po těchto slovech měl Hus ještě zvolat: 

„Kriste, synu Boha živého, smiluj se nad námi… Kriste, synu Boha živého, smiluj se 

nade mnou…“317 Na těchto příkladech je jasně vidět, že tvůrci původně Husovu víru, 

v takové míře jako je tomu ve filmu, potlačit nechtěli. Odkaz k Bohu či k Ježíši Kristu 

je ve filmu na více místech potlačen. Uvedu proto několik příkladů. Ve scéně, kdy mají 

být mladíci popraveni, ve filmu Johanka volá: „Pusťte je, jsou nevinní!“318 Ve scénáři 

byla slova Johanky původně napsána (a poté seškrtána tužkou) takto: „Má-li Martin 

umřít, chci umřít jako on, chci umřít s ním! – Smilujte se, pro Ježíše Krista.“319 Dalším 

příkladem je scéna, kdy Hus jde k zápalné hranici a zpívá přitom Žalm 23, ve filmu je 

použita jeho druhá část: „Byť se mi dostalo jíti přes údolí stínu smrti, nebudu se báti 

zlého, neboť ty se mnou jsi.“320 Ve scénáři byl žalm vypsán celý i se začátkem: 

                                                 
311 Rozhodně si této skutečnosti Otakar Vávra i Miloš Václav Kratochvíl byli vědomi. 
312 VÁVRA 1996, 172. 
313 Film stál přes 13 miliónů Kčs. 
314 VÁVRA 1996, 172. 
315 Jan Hus [film], Režie: Otakar Vávra. ČSR: Filmové studio Barrandov 1954, 1:52─1:53. 
316 VÁVRA / KRATOCHVÍL 1953a, 183. 
317 VÁVRA / KRATOCHVÍL 1953a, 183. 
318 Jan Hus [film], Režie: Otakar Vávra. ČSR: Filmové studio Barrandov 1954, 0:54. 
319 VÁVRA / KRATOCHVÍL 1953a, 94. 
320 Jan Hus [film], Režie: Otakar Vávra. ČSR: Filmové studio Barrandov 1954, 1:50. 
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„Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatků,…“321 I když v tomto případě je 

možné, že se tvůrcům druhá část zdála k scéně příhodnější. V této souvislosti uvedu 

ještě jednu pasáž ze závěrečné scény, kdy Hus mluví s Václavem z Dubé a s Janem 

z Chlumu. Hus ve filmu říká: „Pozdravte všechny doma, mé přátele z vysokého učení, 

doktory, mé bratry milované, ševce, krejčí a písaře také. Pozdravte je a řekněte jim, ať 

jsou pevní v poznané pravdě, tak jako já jsem do poslední chvíle. Sbohem, moji 

milovaní.“322 Naproti tomu ve scénáři Hus praví: „Pozdravte všechny doma, mé přátele 

z vysokého učení, doktory, mé bratry v Kristu milované, ševce, krejčí a písaře také. 

Pozdravujte je a řekněte jim, aby se starali o zákon Kristův a ať jsou pevní v poznané 

pravdě, jako já jsem do poslední chvíle. Sbohem, moji milovaní.“323 Domnívám se, že 

v této klíčové scéně komunistická ideologie nechtěla připustit jakékoliv zmínky o 

Kristu. 

V 50. letech minulého století začala probíhat tzv. „ateistická kampaň“ 324, která ve 

filmech, a samozřejmě i v celé trilogii, byla velmi znatelná. Katoličtí kněží (a někdy i ti 

husitští) působí dojmem úlisným a pokryteckým a využívají křesťanskou víru ve svůj 

prospěch325. V této souvislosti si dovolím použít citát ze scénáře, kde má promlouvat 

Tiem „úlisně nosovým farářským hlasem“326. Protikladem k těmto postavám jsou 

například Jan Žižka či Ctibor z Hvozdna, kteří vždy působí racionálním dojmem327. I 

když církev v té době v mnoha případech zbožně nevystupovala, tak i tehdy byli kněží, 

kteří byli spravedliví a dodržovali Boží přikázání. Pro lidi jistě bylo velkým otřesem i 

papežské schizma, které nakonec vyústilo v trojpapežství.  

Katolický kněz Peklo ve filmu působí dokonce až rouhačským dojmem, když říká: 

„Panna Maria dala Ježíši Kristu život jen jednou, kdežto my [kněží – pozn. autorky] ho 

stvořujeme každodenně při mši svaté.“328 V této pasáži by bylo možné nalézt odkaz na 

nauku o remanenci a transsubstanciaci. Sám Hus byl k nauce o remanenci zdrženlivější. 

Katolická církev uznávala a dodnes uznává transsubstanciaci (tzn., že v podstatě chleba 

a vína je přítomna reálná podstata Kristova těla a jeho krve.) Jan Viklef viděl v 

eucharistii pouze symbolickou rovinu. Jan Hus naproti tomu začal uznávat tzv. 
                                                 

321 VÁVRA / KRATOCHVÍL 1953a, 178. 
322 Jan Hus [film], Režie: Otakar Vávra. ČSR: Filmové studio Barrandov 1954, 1:51─1:52. 
323 VÁVRA / KRATOCHVÍL 1953a, 182. 
324 Tato kampaň poté vyvrcholila hlavně v období normalizace. V 50. letech se ve filmu objevují hlavně 
poznámky proti katolické církvi. V 70. letech se ve větší míře objevují poznámky, které jsou mířeny proti 
Bohu a celému náboženství. 
325 ČORNEJ 2004, 88. 
326 VÁVRA / KRATOCHVÍL 1953a, 79. 
327 ČORNEJ 2004, 89. 
328 Jan Hus [film], Režie: Otakar Vávra. ČSR: Filmové studio Barrandov 1954, 0:43. 
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konsubstanciaci, která uznávala reálnou přítomnost Kristova těla a krve v chlebu a víně, 

ale zároveň uznávali i substanci chleba a vína. Jan Hus nejspíše přijal učení od 

Stanislava ze Znojma. Na Kostnickém koncilu byl Hus na Viklefovo pojetí remanence 

dotázán. Hus jej za sebe nepotvrzuje329. V Husitské trilogii však tento důležitý 

teologický prvek na Kostnickém koncilu naprosto chybí, jako řada dalších teologických 

otázek, na které byl Hus dotázán.         

Za pozornost jistě stojí postava německého kaplana (ztvárněná Radovanem 

Lukavským), který Husa, jeho doprovod a lid pohostí. Tento německý kaplan si 

„neúčtuje“ nic za služby vykořisťovanému lidu, protože nic tito lidé nemají. I když 

tento moment není zas tak výrazný, přesto je zajímavé, že tento katolický kněz je 

vyobrazen jako kladná postava. Zároveň je však v této scéně ukázána hrabivost 

augustiniánské vrchnosti, která venkovský lid vykořisťuje330. Tvůrci zde ukázali svou 

znalost Husových listů, kde Hus píše, že byl ubytován jistým farářem, s kterým 

disputoval o duchovních záležitostech. Stejná scéna je i v Kratochvílově románu 

Pochodeň331. Dále je v této scéně zvýrazněno, že Hus pocházel z chudých poměrů332 - 

když byl chudým studentem, tak si z chleba vždy dělal lžičku, aby mohl jíst hrachovou 

kaši333. Zmínka o dobrých kněží zazní i z úst Husových v románu Pochodeň: „Znám 

mnohé kněze, kterým nejsem hoden zavázat obuv.“334  

Ve filmu jsou také ukázáni zbohatlé vyšší vrstvy jako lidé bez jakýchkoliv mravů a 

ochoty někomu pomoci. Příkladem může být scéna, kdy Johanka prosí svého pána a 

paní, aby jí pomohli osvobodit tři tovaryše. Její pán na to reaguje tak, že dívku kopne a 

paní jí nazve „děvkou“335. Tvůrci také pracovali se zažitým klišé „Němci proti 

Čechům“. Patrné je to ve scéně, kdy němečtí konšelé chtějí, aby žoldnéř vzal na 

popravu tovaryšů „ své lidi, protože českým biřicům nevěří“ 336. 

                                                 
329 ČORNEJ 2000, 168.  
330 Jan Hus [film], Režie: Otakar Vávra. ČSR: Filmové studio Barrandov 1954, 1:18─1:19. 
331 KRATOCHVÍL 1953, 49─58. 
332 Tvůrci zde opět vyšli z historických reálií. Jan Hus v jednom ze svých děl vzpomíná na to, že „každý 
sedlák chtěl mít synka farářem“.  
333 KRATOCHVÍL 1951, 54─64; Scéna se lžičkou je naproti tomu v díle Mistr Jan ve scéně, kdy Jan Hus, 
Jakoubek se Stříbra a Jeroným Pražský sedí u jídla. V Mistru Janovi a Pochodni se také objevuje postava 
Jeronýma Pražského, který také patřil k významným osobnostem husitské epochy. Tvůrci Husitské 
trilogie však ve filmu zcela Jeronýma Pražského opomíjejí. 
334 KRATOCHVÍL 1953, 142. 
335 Jan Hus [film], Režie: Otakar Vávra. ČSR: Filmové studio Barrandov 1954, 0:40;  
VÁVRA / KRATOCHVÍL 1953a, 76; Tato scéna byla ve scénáři dopsána tužkou.   
336 Jan Hus [film], Režie: Otakar Vávra. ČSR: Filmové studio Barrandov 1954, 0:52; Podobný motiv je i 
v Jiráskově díle - JIRÁSEK 1951, 90─92. 
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Důležitou úlohu ve všech třech filmech představuje lid. Mistr Jan se jich vždy ptá na 

jejich názor. Lid působí v trilogii vzdělaným dojmem. Varují Husa dokonce před 

odjezdem do Kostnice, že tam budou všichni jeho nepřátelé a že jistě přijde o život337. 

Stejný motiv se objevuje i v Jiráskově díle Jan Hus, kdy mu jistý Ondřej Polák (švec) 

říká, že se Hus již nevrátí. V Jiráskovi Husa však přemlouvají i Petr ze Svojšína a jeho 

žena Anna, aby do Kostnice nejezdil338.  

Ve filmu není opomenuto ani české panstvo, které za Husem stálo. Otakar Vávra se 

v Zamyšlení režiséra k tomuto tématu vyjadřuje následujícími slovy: „V tehdejších 

podmínkách království českého šla z mocenských důvodů za Husem i česká šlechta a 

panstvo.“339 Což samozřejmě mohla být v některých případech pravda a našli se lidé, 

kteří takto sledovali svůj zájem. Ale určitě byli i šlechtici, kteří Husovo učení brali 

vážně a nepřemýšleli pouze o tom, jak se obohatit. Je třeba také zdůraznit, že příznivci 

z řad šlechty Husa finančně podporovali340. 

Do role Jana Husa byl obsazen Zdeněk Štěpánek, který s Otakarem Vávrou již 

v minulosti několikrát spolupracoval. Diváci Husa znali podle různých vyobrazení jako 

vousatého muže štíhlé postavy. Historická skutečnost však byla opačná. Hus byl prý 

podle pramenů bez vousů a zavalitější postavy. Tvůrci se s problémem vousů vyrovnali 

tak, že Husa nechali bez vousů, až ve scéně, kdy je v Kostnici vězněn a poté vyslýchán 

má vousy341. Roli Václava IV. ztvárnil, Otakarem Vávrou také často obsazovaný herec, 

Karel Höger. Sám režisér píše, že s postavou Václava IV. měli také velký problém, jak 

jí pojmout. Věděli, že Václav byl nejdříve obráncem Jana Husa a že v lidech je stále 

zažitá legenda o tom, jak Václav IV. rád „chodil v přestrojení mezi jeho poddané a 

trestal nepoctivé šenkýře či pekaře“342. Ve filmu bylo vidět, že postavě Václava tvůrci 

věnovali velkou pozornost. Miloš Václav Kratochvíl se Václavem IV. zabýval ve své 

historicko-psychologické próze Král obléká halenu. Za pozornost jistě stojí i popis 

Václavovy druhé manželky královny Žofie ze scénáře: „40 let. Zatrpklá kráska, Němka, 

bruneta, náchylná k askesi. Tmavý, přísný šat bez jediné ozdoby.“343 Důvod jejího 

smutku Vávra viděl v tom, že její manželství s Václavem zůstalo bezdětné. Také píše, 

že v pozdějších letech se stala „přísnou a chladnou kajícnicí, která bylo pilnou 
                                                 

337 Jan Hus [film], Režie: Otakar Vávra. ČSR: Filmové studio Barrandov 1954, 1:14─1:13. 
338 JIRÁSEK 1951, 130─138. 
339 VÁVRA 1982, 218. 
340 KEJŘ 2009, 63. 
341 VÁVRA 1982, 221. 
342 VÁVRA 1982, 218. 
343 VÁVRA / KRATOCHVÍL 1953 — Otakar VÁVRA / Miloš Václav KRATOCHVÍL:  Jan Hus [rukopis].  
Praha 1953. 
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posluchačkou Husových kázání a ochránkyně mistra Jana u krále“344. Královnu Žofii 

ztvárnila Vlasta Matulová. 

Dřívějšího přítele a poté nejhorlivějšího oponenta Husova Štěpána z Pálče ztvárnil 

Otomar Krejča. Tvůrci ho ve scénáři charakterizovali následujícími slovy: „40-44 let. 

Bledá, přísně stažená tvář s cukajícími svaly v napjaté tváři. Při vzrušení bledý obličej 

jako by uvnitř vyhořel. Komplex méněcennosti, žárlí na Husovu popularitu. Neschopný 

srdečných projevů, a proto si nemůže získat lidi. Okázale nekompromisní, čímž zakrývá 

vnitřní nejistotu. Žárlivost a zbabělost přechází v zuřivou a mstivou zlobu. Touží po 

kariéře. K nadřízeným se chová lokajsky. Dochází až k udavačství a nakonec k 

zoufalství.“345 Je trochu škoda, že se tvůrci právě na tuto postavu dívají pouze 

skeptickým pohledem. Pálčův odmítavý postoj k Husovu učení nemusel být vyvolán 

žárlivostí na Husa. Vyvrcholením tohoto nepřátelského vztahu je scéna, kdy Hus si 

vyprosí Pálče jako svého zpovědníka. Páleč apeluje na Husa, aby odvolal. Hus ho prosí 

o odpuštění a Štěpán z Pálče odchází se slzami v očích346. Velmi podobná scéna probíhá 

i v Kratochvílově Pochodni347 a v Jiráskově Janu Husovi348.  

Zvláště prodávání odpustků rozdělilo Jana Husa se Štěpánem z Pálče. Páleč nejdříve 

také neuznával prodávání odpustků, ale když viděl, jaké reakce vyvolala Husova kázání, 

tak od svého původního záměru upustil349. Zda si Hus Pálče vyžádal jako zpovědníka, 

není jisté350.  

Nejen herecké obsazení, ale i natáčecí štáb se skládal z předních českých odborníků. 

Dovolím si vyjmenovat některé členy štábu – kameramana Václava Hanuše, architekta 

Karla Škvora, kulturně-historického poradce Václava Mencla, výtvarníka Jiřího Trnku 

či skladatele Jiřího Srnku, kteří jistě film (a celou Husitskou trilogii) také v mnohém 

ovlivnili. Jiří Trnka například navrhoval kostýmy podle Bible Václava IV. či obrazů 

Mikoláše Alše351. Pozornému divákovi jistě neunikne i podobnost Kostnické scény 

s obrazem Václava Brožíka – Mistr Jan Hus na koncilu kostnickém. V poúnorové 

filmové tvorbě však tato inspirace historickou malbou byla častá352.   

                                                 
344 VÁVRA 1982, 219. 
345 VÁVRA / KRATOCHVÍL 1953 — Otakar VÁVRA / Miloš Václav KRATOCHVÍL:  Jan Hus [rukopis].  
Praha 1953. 
346 Jan Hus [film], Režie: Otakar Vávra. ČSR: Filmové studio Barrandov 1954, 1:43─1:45. 
347 KRATOCHVÍL 1953, 258─269. 
348 JIRÁSEK 1951, 194. 
349 KEJŘ 2009, 44. 
350 KEJŘ 2009, 86. 
351 VÁVRA 1982, 221─222.  
352 KLIMEŠ 1991, 84. 
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V podobném duchu jako první díl trilogie je zpracován podobným způsobem Mistr 

Jan od Miloše Václava Kratochvíla. Objevují se tam naprosto totožné scény353. Stejně 

jako ve filmu, tak i v knize Mistr Jan má čtenář dojem, že Hus snad ani do katolické 

církve nepatří. Kratochvíl sice neopomíjí jeho zbožnost, ale příliš nezdůrazňuje, že se 

jedná o kněze. V knize se katoličtí kněží a mniši neštítí před ničím. Je tam popsána 

scéna, kde se děti vrací pozdě večer domů ze žebroty, ale nic nenesou, protože je o vše 

okradl žebravý mnich354. V knize je též, jako ve filmu, nahlíženo na Štěpána z Pálče 

jako na člověka, který Husovi jenom závidí. Hlavním důvodem Pálčovy zášti podle 

Kratochvíla bylo, že musel v jednom případě dát Husovi za pravdu a nějaký člověk ho 

při tom viděl355. Závěr knihy Mistr Jan končí scénou, kdy Jan Hus odjíždí do Kostnice a 

potká ho „jeho lid“. Říkají Husovi, že se již nevrátí. On jim na to odpoví, že jestli myslí, 

že se rozhodl špatně, tak ať mu neustupují z cesty. Zástup se rozestoupí, aby Hus mohl 

projet356.  

Z dalšího Kratochvílova díla Pochodeň vychází druhá část filmu. Kniha se ale od 

filmu v mnohém liší. V knize u Kratochvíla nefiguruje jako hlavní postava Jan Hus, ale 

autor se zde zaměřuje i na jiné osoby – například na papeže Jana XXIII., nevěstku 

Olympii, kardinála římské kurie Francesca Zabarellu, či kupce Matyáše Runtingera. Ani 

jedna z těchto postav však není kladným hrdinou. Papež Jan XXIII., vlastním jménem 

Baldassare Cossa, byl obviňován z vražd, znásilnění, pirátství a dalších hříchů. 

Kratochvíl ho v knize popsal jako člověka, který myslí pouze na své výhody a papežské 

tiáry se rozhodně nehodlá vzdát. Nevěstka Olympie je papežovou milenkou, ale ráda by 

se sblížila se Zikmundem Lucemburským kvůli jeho moci. Kardinál Zabarella na první 

pohled působí jako muž rozvážný, který by byl schopen Husa i osvobodit. Kratochvíl ho 

však ukazuje jako člověka, který si pouze na uvážlivého církevního hodnostáře hraje. 

Podle knihy Pochodeň se dá říct, že uvěznit Jana Husa byl Zabarellův nápad, který 

poradil papeži Janu XXIII. Důležitou postavou je také kupec Matyáš Runtinger, který 

sleduje pouze svůj zájem vydělat co nejvíce peněz 357.    

Jiráskův Jan Hus také ukazuje tehdejší kněze, kteří zadarmo nehodlají nic udělat. 

Například ve scéně, kdy vdově Máří nechtěl místní farář pohřbít jejího manžela. Peníze 

                                                 
353 Například farář Peklo vybírá odpustky, lidé nemají práci, Johanka žádá Husa o pomoc a mnohé další. 
354 KRATOCHVÍL 1951, 65─75. 
355 KRATOCHVÍL 1951, 83─94. 
356 KRATOCHVÍL 1951, 215─220. 
357 KRATOCHVÍL 1953 — Miloš Václav KRATOCHVÍL: Pochodeň. Praha 1953. 
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vdově dala paní Žofka ze Zderazu358. Jirásek ukazuje i hříšnost kněží, kteří mají 

potomky. Například místní farář má syna Bernarta, jenž se pokusí Husa zabít359. Jan 

Hus velmi kritizoval kněze, kteří touží pouze po majetku a nežijí mravním životem, a 

žebravé řády, že nabyly velké jmění z almužen, které získaly od chudých a z důchodů 

ze správy farností360.  

Na rozdíl od filmu Jan Hus jsou tři popravení mládenci v Jiráskově knize – 

muzikant, švec a student ze Zderazu361. Alois Jirásek se ve svém díle zmiňuje ústy 

Štěpána z Pálče o Husově příteli a právníkovi (pokud použiji dnešní terminologii) Janu 

z Jesenice, který obhajoval Husa v soudní při362. Film Jan Hus ani Kratochvílova díla 

zásluhy Jana z Jesenice vůbec neřeší. Všechna díla spojuje, mimo jiné, motiv ošizení 

Jana Husa konšely a následující popravy mládenců. Husitská trilogie pracuje s tím, že 

za Husem šla masa lidu, která ho podporovala. V Jiráskovi je naproti tomu manželský 

pár, kde manželka Petruše nadává na Husa, že kvůli němu se nekřtí, neoddává, 

nepohřbívá, nezpovídá a neuděluje poslední pomazání. Její manžel Matouš obhajuje 

Husa, že on za to nemůže363. V další scéně s jinou ženou, které umřelo dítě a nebylo 

pokřtěno – tato žena obviňuje Jana Husa, jak mohl dopustit interdikt nad Prahou364. 

Jirásek chtěl na této scéně ukázat, co pro středověkého člověka znamenalo přijít o 

svátosti. Na podzim roku 1412 byl Hus prohlášen za kacíře. Toto zostření klatby bylo 

ale způsobeno tím, že se Hus nedostavil do Říma k soudu365. Hus však kázal, i když byl 

v klatbě, dál a kázal i na neobvyklých místech, což bylo proti církevnímu právu. Za 

kazatelskou činnost byl Hus v Kostnici také souzen366.  

V Jiráskově díle Jan Hus nejsou v Kostnici popsány církevní hodnostáři v nejlepším 

světle. Jsou popisováni jako hříšníci, kteří propadali obžerství, hazardním hrám a 

smilstvu.  Zde se také objevuje motiv, kde byl Mistr Jan Hus lživě obviněn za útěk 

z Kostnice367. Jirásek také píše o neoprávněném věznění Jana Husa368. Pokud by ovšem 

koncil k Husovi přistupoval jako ke kacíři, nejednalo by se o žádný protiprávní 
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postup369. V knize Jan Hus od Aloise Jiráska se také Jan Hus obhajuje, že přijímání pod 

obojí v jeho traktátech není. Stejně jako on nenese zodpovědnost za Dekret 

Kutnohorský, protože v té době v Praze vůbec nebyl370. S těmito motivy se v podstatě 

Jirásek shoduje s dnešní historiografií.   

Tvůrci trilogie se s Jiráskem shodují na pojetí Zikmunda. V jejich dílech vždy 

Zikmund vystupuje jako záporná postava, která se neštítí ničeho, což již dnešnímu 

historickému konceptu neodpovídá. Ve všech dílech se objevuje motiv, kde Zikmund 

říká: „Neodvolá-li, upalte jej. Ale i kdyby odvolal, nevěřil bych mu!“371 Je možné, že 

Zikmund k Husovi pojal nedůvěru, když se dozvěděl o překladu listu, který Hus 

zanechal Pražanům před svým odjezdem. V tomto Husově listu372 bylo psáno, že i 

kdyby Hus na koncilu odvolal, učinil by tak pouze slovem, ne svým srdcem. Je velmi 

pravděpodobné, že tento chybný překlad patřil k jednomu z nejzáludnějších útoků na 

Jana Husa373.   

Na závěr této kapitoly bych ještě ráda uvedla poznámky, které jsou psány na konci 

scénáře obyčejnou tužkou. Vypadá to, že tyto připomínky jsou ze schvalovacího řízení. 

Vzhledem k tomu, že již tento scénář je přes půl století starý a je psán na průhledném 

papíru tužkou, tak nějaké části byly již nečitelné. Bohužel jediná jména, která jsem 

přečetla, byla jména „Kalivoda“ a „Machovec“. Domnívám se tedy, že se jednalo o 

Roberta Kalivodu a Milana Machovce374. Ovšem byli tam i jiní odborníci. U poznámek, 

kdo co pronesl, bohužel chybí autor. Pouze v jednom případě je uveden Machovec: „Je 

to celkem úspěch. Dobře je pojatý Václav a feudálové.“   

 

Pro lepší ilustraci ještě uvedu poznámky, které se mi podařilo přečíst: 

• Hus byl velký revolucionář, který viděl velké bohatství a proti tomu se stavěl. 

• Hus vystupuje jako lidový vůdce a revolucionář, ale budí to dojem, že je 

církevní reformátor. Není vidět, z čeho Hus vyrůstá.  

• Ukázat bídu. 

• Kázání budí dojem idyly. 

• Masové ubíjení lidí není vidět. 

                                                 
369 KEJŘ 2009, 87. 
370 JIRÁSEK 1951, 166─186. 
371 JIRÁSEK 1951, 166─186; KRATOCHVÍL 1953, 229-243; Jan Hus [film], Režie: Otakar Vávra. ČSR: 
Filmové studio Barrandov 1954, 1:41.  
372 List věnovaný Pražanům napsal Hus v roce 1412. 
373 KEJŘ 2009, 85. 
374 O Kalivodovi a Machovcovi bylo již pojednáno v první kapitole. 
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• Nemůžeme překroutit historii.  

• V druhé části je Hus více páter. Na koncilu má Hus výraz Krista.  

• Národnostní rozpory chybí a to je chyba.  

• Ukázat rostoucí vykořisťování. 

• Lidé hovoří o poznané („poznané“ bylo v textu podtrženo – pozn. autorky) 

pravdě. – Evangelíci budou rozumět pravda evangelia. 

• Scéna s králem Václavem není pravda – výhružka křížovou válkou. 

• Hus neumíral zde za svou pravdu. 

• Na venkově má Hus moc velký odstup. 

• Napravit zkaženou církev a vrátit lidem spravedlivý řád.     

 

4.3. Jan Žižka 
 „Upálením Jana Husa církev nedokázala umlčet jeho učení. Husova slova žila dál v 

srdcích tisíců jeho posluchačů. Lidoví kazatelé pozvedali mysli věrných na velikých 

shromážděních na horách a vyzývali je, aby se připravovali k boji za vysvobození 

pravdy. Řím rozhodl toto české kacířství potlačit vší mocí.“375  

Tento úvod je jistou spojnicí s předchozím dílem Jan Hus. Všechny tři díly byly 

„komponovány jako autonomní díla, zároveň však tvořily propojený celek“376. 

Návaznost prvního dílu na druhý je možné spatřovat v postavě Johanky377. Je možné 

vidět spojitost i s Janem Žižkou, který v prvním dílu navštěvuje Husova kázání v 

Betlémské kapli a na konci prvního dílu přísahá věrnost Husově myšlence378.   

Podle původního plánu měl být název filmu Kdož jste boží bojovníci. Název však 

mohl vyvolávat nežádoucí náboženský podtext, tak byl v průběhu natáčení změněn na 

dnešní název Jan Žižka379. Druhý díl se odehrává v letech 1419 a 1420. Úkolem bylo 

ukázat, jak se Husovy ideje mění v „hmotnou sílu“380. Film Jan Žižka jako jediný z celé 

trilogie nevznikl podle žádné literární předlohy. Tvůrci psali scénář podle dobových 

pramenů. Jistě vycházeli z Husitské kroniky Vavřince z Březové a kroniky Bartoška 

z Drahonic381. Je možné, že se tvůrci inspirovali i knihou Jan Žižka V. V. Tomka, i 

                                                 
375 Jan Žižka [film], Režie: Otakar Vávra. ČSR: Filmové studio Barrandov 1955. 
376 KRATOCHVÍL 1953 — Miloš Václav KRATOCHVÍL: O scénářích husitské trilogie. In: Filmové 
informace 50, 1953, 13 citovaný ČORNEJ 2004, 90.  
377 ČORNEJ 2004, 90. 
378 Jan Hus [film], Režie: Otakar Vávra. ČSR: Filmové studio Barrandov 1954, 1:54. 
379 ČORNEJ 2004, 87. 
380 ČORNEJ 2004, 86. 
381 ČORNEJ 2004, 89. 
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když Josef Macek Tomkova historická díla příliš neuznával382. Jelikož tvůrci k filmu 

přistupovali hlavně podle pramenů, postava Jana Žižky postrádala jakýkoliv vývoj. 

Pouze v jediné scéně, kdy se Žižka rozhoduje, zda splní rozkaz králův či zda se postaví 

na stranu lidu, je vidět jeho vnitřní konflikt383. Film Jan Žižka proto bývá hodnocen jako 

nejslabší díl celé trilogie. Filmová kompozice díla je velmi chudá a jednotlivé scény na 

sebe nenavazují tak plynule384. Takže by se dalo slovy Otakara Vávry říci, že jde o 

„historický hraný dokument“385 ve smyslu filmové techniky a pojetí filmu jako celku. 

Také je v tomto dílu „vysoká míra ideologizace“ oproti zbývajícím dílům trilogie a jisté 

„domyšlení si dějinné skutečnosti“386.  

I druhá část se nese v duchu marxistickém. Opět je zde ukázáno vykořisťování lidu, 

dokonce je lid pronásledován. Na začátku filmu je scéna, kdy Johanka vede lid, který je 

pronásledovaný mnichy ze Želiva, a cestou se setkává s Johovými387. V této chvíli se 

objevují rožmberští pronásledovatelé, kteří nikoho nehodlají šetřit388. Toto 

pronásledování nevinných husitských „poutníků“ je ovšem smýšlená scéna, která ale na 

diváka dokáže velmi zapůsobit389. Na diváka také jistě zapůsobí scéna, v níž stará žena 

čte z Písma a shromáždění kolem ní ji se zaujetím poslouchá. Stařenka je „ztělesněním 

lidové moudrosti“. Tato stařenčina lidová moudrost je zvýšena i tím, že starou ženu 

ztvárnila Terezie Brzková, kterou si všichni diváci pamatovali z role babičky390 ve 

stejnojmenném filmu391.  

Ukázka prolhaných a úskočných konšelů v čele s purkmistrovou rodinou je 

nejdůkladněji zobrazena ve scéně, kdy se snaží podplatit Jíru, aby sloužil jim a ne 

Želivskému. Jíra peníze nepřijme a je zabit. Tito bohatí pánové, i když slíbili věrnost 

Husovi a kalichu, se chtějí spojit se Zikmundem a Wartenberkem. Jde jim pouze o 

peníze a jejich prospěch392.  

Jan Žižka v druhém dílu zaujímá hlavní úlohu. Velký prostor dostal také Jan 

Želivský, kterého Zdeněk Nejedlý „objevil“. Josef Macek a František Graus Jana 

                                                 
382 JIROUŠEK, 2004, 37. 
383 ČORNEJ 2004, 88. 
384 ČINÁTL  2012, 315. 
385 VÁVRA 1982, 240. 
386 ČINATL  2012, 315. 
387 Rodina, která následuje, stejně jako Johanka, učení Husovo. S Johovými se divák poprvé setkává 
právě v tomto okamžiku. Tvůrci Johovým přiřkli důležitou úloha v Janu Žižkovi a v Proti všem. 
388 Jan Žižka [film], Režie: Otakar Vávra. ČSR: Filmové studio Barrandov 1955, 0:05. 
389 ČORNEJ 2004, 89. 
390 ČINATL  2012, 313. 
391 Babička [film], Režie: František Čáp. Protektorát Čechy a Morava: Lucernafilm 1940. 
392 Jan Žižka [film], Režie: Otakar Vávra. ČSR: Filmové studio Barrandov 1955, 1:10. 



 

52 

Želivského, po vzoru marxistického výkladu, viděli jako „revolučního vůdce pražské 

chudiny“, a tudíž nemohl ve filmu chybět393. V prvním dílu se tvůrci potýkali s tím, jak 

zobrazit mistra Jana Husa. V následujícím díle již tvůrce takové úskalí nečekalo. Jan 

Žižka díky Aloisovi Jiráskovi mohl být ukázán jako neohrožený bojovník, který přes 

svoji tvrdost působí dojmem moudrého vojevůdce. Odborný poradce Josef Macek 

naproti tomu viděl Žižku jako „představitele tzv. „měšťansko-šlechtické“ opozice“. 

Tvůrci se ale nakonec přidrželi tradičního pojetí a Žižku ukázali jako revolučního vůdce 

chudiny394. Jan Žižka je ve výsledku prototypem, jak by měl vypadat levicový 

revolucionář. Dokáže odlišit „co je dobré a co je zlé“395. Patrné je to ve scéně, kdy je 

Želivský zachráněn Žižkou před připravovanou vraždou, kterou měli v plánu purkmistr 

a konšelé za pomoci stráže. Purkmistr se v této scéně hájí, že stráže, co jsou kolem, jsou 

zde pouze pro jejich ochranu396. Tento motiv se již objevil i v předchozím dílu, kdy 

biskup z Lodi zve pod záminkou rozmluvy s biskupy Husa, aby šel s ním. Také v této 

scéně purkmistr Kostnice s biskupem tvrdí Husovi, že stráže jsou zde „pouze na jeho 

ochranu“397. Jan z Chlumu je však oproti Janovi Husovi k biskupovi nedůvěřivý. Chlum 

stejně jako Žižka projevuje oproti Želivskému a Husovi větší racionalitu398. 

Za pozornost jistě stojí i postava Jakoubka ze Stříbra. Jakoubek je vylíčen jako pravý 

opak Želivského. Tvůrci sice správně ukázali, že přijímání pod obojí prosazoval 

Jakoubek a ne Jan Hus, jak bývá někdy špatně tradováno, ale Jakoubka vylíčili jako 

zbabělce. Jakoubek spíše prosazoval duchovní boj slovem oproti boji mečem. Ideologie 

minulého režimu však komunistické ideje spatřovala v revolučním hnutí husitů a 

umírněnější husity příliš neuznávala. Jakoubek je také ve filmu popsán jako člověk, jenž 

vystupuje se svými tezemi na Univerzitě Karlově a od obyčejných lidí si drží spíše 

odstup. Ale i Jan Hus vystupoval s některými názory či tezemi pouze v univerzitním 

prostředí399.  

U Václava IV. je vidět propracovaná psychologie této postavy. Jistě na to měl velký 

vliv Miloš Václav Kratochvíl, který Václavovi IV. věnoval knihu Král obléká halenu. 

Václav je v obou filmech (Jan Hus, Jan Žižka) zobrazen jako člověk, který netouží po 

krveprolití a válce. Arcibiskup však Václavovi vyhrožuje křížovou výpravou, pokud 

                                                 
393 ČORNEJ 2004, 87. 
394 ČORNEJ 2004, 88. 
395 ČINÁTL  2012, 307. 
396 Jan Žižka [film], Režie: Otakar Vávra. ČSR: Filmové studio Barrandov 1955, 1:17. 
397 Jan Hus [film], Režie: Otakar Vávra. ČSR: Filmové studio Barrandov 1954, 1:26. 
398 ČORNEJ 2004, 89. 
399 Jan Žižka [film], Režie: Otakar Vávra. ČSR: Filmové studio Barrandov 1955, 0:24─0:28, 1:17─1:20. 
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nebude církvi vrácen zpět majetek, jenž byl odebrán. V postavě Václava bylo možné 

vidět paralelu s prezidentem Edvardem Benešem a Mnichovskou dohodou ze září 1938. 

Český lid se mobilizoval, stejně jako husité chtěli bojovat „za správnou věc“. Od 

spojenců však dochází ke zradě a mnoho lidí je nuceno emigrovat, stejně jako husitský 

Žižka odchází na Tábor. Je velmi pravděpodobné, že v 50. letech lidé paralelu s druhou 

světovou válkou spatřovali, zvláště vzpomínka na září 1938 stále ještě v lidech 

vyvolávala silné emoce400. Osud Václava IV. je tedy ve filmu spíš vylíčen smutně až 

tragicky. Patrné je to i po jeho smrti, kdy nemůže mít slavnostní pohřeb401.   

Ve filmu Jan Žižka je asi nejvýrazněji natočena bitva u Sudoměře, která proběhla 25. 

března 1420. Otakar Vávra ve své preciznosti chtěl bitvu u Sudoměře natočit co nejvíce 

realisticky, proto rozhodl, že se bitva bude natáčet 7. dubna (1955), protože v 15. století 

se stále na území Čech ještě užíval juliánský kalendář, datum tedy bylo v souladu se 

skutečným datem bitvy u Sudoměře. Sudoměřická bitva se natáčela i na místě, kde 

opravdu proběhla – mezi rybníky Markovcem a Škaredým, který nechali tvůrci filmu 

vypustit, jelikož potřebovali dosáhnout stejného stavu, jaký byl v roce 1420402. Protože 

se natáčelo na začátku jara, tak tvůrce často zdržovali sněhové přeháňky a herce 

v brnění bylo třeba zahřívat, aby nepřimrzli ke svému kovovému obleku403. Vojensko-

historický poradce podplukovník jezdectva Eduard Wagner měl na starosti natočení 

historicky přesné bitvy404. Bitva u Sudoměře se natáčela za účasti útvarů 

Československé armády, jezdeckých klubů Svazarmu (Svaz pro spolupráci s armádou) a 

Vojensko-historického ústavu405. Spolupráci s vojáky si Miloš Václav Kratochvíl a 

Otakar Vávra velmi pochvalovali406. Ať šlo již o jistou propagandu Československé 

armády, či vojáci svou disciplinovaností opravdu tvůrce tak zaujali, je dnes otázkou, na 

kterou není možné jednoznačně odpovědět. Při natáčení akčních scén Vávra ukázal, jak 

skvěle uměl pracovat s komparzem.  

Vítězná bitva u Sudoměře ukazuje, že je možné, aby chudáci, kterých byly řádově 

stovky, dokázali porazit ozbrojené železné pány, kterých byly tisíce. Bolševická moc 

tím prezentovala „že nic není nemožné“407. Vítězství bylo podmíněno nejen výhodou 

                                                 
400 ČINATL  2012, 315─316. 
401 Jan Žižka [film], Režie: Otakar Vávra. ČSR: Filmové studio Barrandov 1955, 0:50. 
402 ČORNEJ 2004, 92. 
403 VÁVRA 1982, 244. 
404 ČORNEJ 2004, 92. 
405 Jan Žižka [film], Režie: Otakar Vávra. ČSR: Filmové studio Barrandov 1955. 
406 ČORNEJ 2004, 92. 
407 ČINATL  2012, 308. 
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terénu, ale také tím, že lid věřil (stejně jako Žižka), že bojuje za boží věc a vidina smrti 

pro ně byla vstupem do věčného života408, což ve filmu příliš zdůrazňováno není.  

Václav Vladivoj Tomek také ukazuje, jak malé vojsko Žižkovo dokázalo porazit 

mnoho těžce ozbrojených válečníků. Tomek v této souvislosti také líčí, jak ženy do 

rybníka Škaredý (sám uvádí, že to bylo v hustém rákosí nebo byl rybník vypuštěn) 

dávaly své dlouhé závoje409. Tomek tuto legendu přijal z díla Aenea Sylvia 

Piccolominiho. Tvůrci však tento motiv do filmu raději nedali.     

Podle výpovědí Otakara Vávry se v době na začátku natáčení vyměnilo vedení 

Československého filmu. Ve funkci ústředního ředitele vystřídal Jiří Marek Oldřicha 

Macháčka. Podle Vávry Marek husitským filmům příliš nepřál. Marek odmítl tvůrcům 

dát na natáčení negativní materiál Eastman-color, který by lépe v budoucnu zachoval 

správnou barvu filmu410. I přes tyto spory však bylo možné vypustit rybník, což 

rozhodně nebyla levná záležitost411.  

Zajímavé je, že i když se komunistický režim snažil potlačit víru v Boha (ačkoli se to 

spíše týká až 70. let), tak v Husitské trilogii jsou pasáže z Bible, na které lze aplikovat i 

socialistickou ideologii. Například ve scéně, kdy má Želivský kázání u Panny Marie 

Sněžné, říká, že v Písmu stojí: „Kdo nepracuje, ať nejí.“412. Tuto pasáž je možné najít 

v 2. listu Tesalonickým v Novém zákoně413.  

Za pozornost jistě stojí i scéna v závěru filmu, kdy Johanka probodnutá šípem 

umírá414. Ve scénáři totiž Johanka ještě umírající volá: „Martine – Martine – 

miláčku.“415 Ve filmu však tento motiv použit nebyl. Nabízí se hned několik vysvětlení, 

proč tomu tak bylo. Jednou možností může být to, že se tvůrcům zdála tato věta 

zbytečná. Dalším důvodem mohlo být to, že Johanka jakožto umírající spatřuje již 

Martina, který našel věčný život v nebi. Komunistické ideologii, která byla hlavně 

materialistická, by se tento odkaz k věčnému životu příliš líbit nemusel. Na druhou 

stranu v celé Husitské trilogii několikrát zazní zmínka o „věčném životě“, ale většinou 

to není v klíčových momentech. Je ale také stejně možné, že Johančin výrok mohl být 

tvůrci myšlen i ve smyslu blouznění, a že na následky zranění upadá do kómatu. Dalším 

možným vysvětlením také je, že Johanka dluží Tomešovi Johovi odpověď na jeho 
                                                 

408 PEKAŘ 1990, 144.  
409 TOMEK 1993, 29. 
410 VÁVRA 1996, 193. 
411 ČORNEJ 2004, 92. 
412 Jan Žižka [film], Režie: Otakar Vávra. ČSR: Filmové studio Barrandov 1955, 0:29. 
413 2Te 3,10. 
414 Jan Žižka [film], Režie: Otakar Vávra. ČSR: Filmové studio Barrandov 1955, 1:38─1:39. 
415 VÁVRA / KRATOCHVÍL 1955a, 176. 
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otázku, kterého z oněch dvou bratří si vybere. Právě ve scéně, kdy Johanka umírá má 

Tomeš zjistit, že již byla vdaná za Martina a tomu chce do své smrti zůstat věrná.         

 

4.4. Proti všem 

„Husitské revoluční hnutí zachvátilo celou zemi, pražské měšťanstvo vidělo sice v 

králi Zikmundovi svého nepřítele, ale zároveň se bálo revoluční chudiny, proto se 

přeneslo středisko hnutí do jižních Čech, kde není nic mé, ani tvé, než všechno v obec 

rovně mají. Tam se budovala obec vyvolených, kteří bojovali za nový spravedlivý řád 

proti všem nepřátelům.“416  

I když myšlenka v úvodu, že „všechno bude všech“ se mohla zdát na první pohled 

správná, její provedení v praxi však bylo věcí jinou. I v této „rovnosti“ fungovala jistá 

hierarchie417. Tohoto prvku je možné si všimnout i ve filmu. Například ve scéně, kdy se 

husité na Táboře dozvědí, že jim hrozí útok od Oldřicha z Rožmberka, tak se neradí 

všechen lid, ale jen kněží a zemani418.  

Proti všem je natočeno podle Jiráskova stejnojmenného románu, čímž tvůrci 

vyhověli tzv. „jiráskovské akci“419. Tvůrci se Jiráska přidrželi věrně. Zdeněk Nejedlý 

totiž neuznával, když se tvůrce snažil Jiráskovo dílo jakkoliv předělat. Tyto pokusy 

označoval jako „bláhovost a urážku Jiráska umělce“. Nejedlý jako příklad špatné 

filmové adaptace uvádí Filosofskou historii (1937) Otakara Vávry420. V Proti všem 

Jirásek však oproti tvůrcům zachoval správný chronologický sled událostí. Zatímco ve 

filmu proběhlo vyrovnání se s pikarty ještě před bitvou na Vítkově, tak ve skutečnosti to 

bylo právě naopak. Bitva na Vítkově proběhla 14. července 1420421, zatímco pikarti 

Tábor opouští a jdou na Příběnice v únoru roku 1421422. Důvody, proč asi k tomuto 

zkreslení historie došlo, byly za prvé ideologické (je třeba ukázat husitské bojovníky, 

jež dokázali vyplenit herezi ve svých vlastních řadách) a za druhé to byl důvod 

„dramatické gradace“, která je pro film velmi důležitá423. Jistou spojitost s tehdejší 

                                                 
416 Proti všem [film], Režie: Otakar Vávra. ČSR: Filmové studio Barrandov 1956, úvod filmu. 
417 PEKAŘ 1990, 132. 
418 Proti všem [film], Režie: Otakar Vávra. ČSR: Filmové studio Barrandov 1956, 0:28─0:31. 
419 ČORNEJ 2004, 85. 
420 NEJEDLÝ 1953 — Zdeněk NEJEDLÝ: O literatuře. Praha 1953, 634─635 citovaný KLIMEŠ  
1991, 83. 
421 ČORNEJ 2000, 261─262. 
422 ČORNEJ 2000, 292. 
423 ČORNEJ 2004, 87. 
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současností je možné vidět v prvku, kdy Žižka „vyvrhne z husitského lidu rozvratníka 

Kániše“. Stejně tak se nepřátel socialismu zbavoval Stalin a Gottwald424.  

V Proti všem je Žižka oproti předchozí části méně. Stejně jako v druhém dílu i ve 

třetím dílu postava Jana Žižky postrádá vývoj. I zde dovede husitský vojevůdce lid 

k vítězství, tentokráte na hoře Vítkov. Přitom však myslí i na toho nejposlednějšího 

bojovníka. Například, když Johová425 nese Žižkovi jídlo, Žižka se nejdříve zajímá, zda 

dostali najíst všichni bratři426.  

V souvislosti s Proti všem píše Otakar Vávra opět o problémech, které měl 

s ústředním ředitelem Československého filmu Jiřím Markem, který nechtěl dát souhlas 

k natočení třetího dílu. Za pomoci Jiřího Hendrychy tvůrci nakonec povolení natáčet 

závěrečný díl trilogie dostali427.  

Stejně jako ve filmu Jan Hus je i v Proti všem ukázán tragický milostný motiv. 

V Proti všem jsou ústřední milostnou dvojicí Zdena z Hvozdna a husitský kněz Jan 

Bydlinský, kteří patří k pikartské skupině. Uvědomí si však, že s pikartskou herezí 

nemají nic společného. Nestihnou však již své obydlí opustit a jsou ostatními pikarty 

upáleni. Bydlinský se Zdenou umírá v láskyplném objetí. Když se to dozví Zdenin otec 

Ctibor z Hvozdna, řekne: „Zasloužili si to.“428 Zde se jedná o téměř přesný přepis 

Jiráskova Proti všem. U Jiráska však v závěrečné kapitole Ctibor přece jenom změnil 

názor na Zdenu a doufá, že „Bůh bude její duši milostiv pro to, co vytrpěla…“429.  

Ve filmovém Proti všem jsou opět, oproti scénáři, potlačeny náboženské motivy a 

vzývání Boha. Například když Bydlinský s Kánišem přijde za Zdenou a ona předčítá 

nemocným. Ve scénáři se s nimi Zdena loučí následujícími slovy: „Přeji Ti, aby tobě a 

vám všem Pánbůh požehnal.“430 Zatímco ve filmu Zdena praví: „…aby se vám všechno 

podařilo.“ 431   

Velmi silná scéna je u Jiráska, když jede probošt se žoldnéry do Kutné Hory. Cestou 

najdou brutálně vyvražděnou vesnici včetně žen a dětí (například jedna žena dokonce 

byla pověšena za své vlasy na stromě). Toto krveprolití měla na svědomí Zikmundova 

armáda Kumánů a Uhrů432. I když ve scénáři s touto scénou počítali433, nakonec do 

                                                 
424 ČINÁTL  2010, 307. 
425 Postava, která se objevila v Janu Žižkovi a která po Žižkově boku i se svou rodinou bojovala. 
426 Proti všem [film], Režie: Otakar Vávra. ČSR: Filmové studio Barrandov 1956, 1:34. 
427 VÁVRA 1996, 196. 
428 Proti všem [film], Režie: Otakar Vávra. ČSR: Filmové studio Barrandov 1956, 1:29. 
429 JIRÁSEK 1947, 722. 
430 VÁVRA / KRATOCHVÍL 1955b, 60. 
431 Proti všem [film], Režie: Otakar Vávra. ČSR: Filmové studio Barrandov 1956, 0:32. 
432 JIRÁSEK 1947, 227─258. 
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filmu použita nebyla. Scéna byla nakonec ve filmu omezena „jen“ na ukázku krutého 

házení Čechů do šachty včetně ženy s malým dítětem. Na svědomí to mají bohatí 

„cizáci“, kteří jsou obtloustlí a na sobě mají drahé šaty a šperky. Žoldnéři, když to vidí, 

jsou tímto jednáním znechuceni. Probošt jim oponuje, že „ti kacíři také mordují“. 

Žoldnéři však řeknou, že oni nevraždí ženy a děti434. Podobný rozhovor je popsán u 

Jiráska, který ale proběhne ještě než dojedou do Kutné Hory435. Filmový probošt oproti 

tomu knižnímu se v jistém smyslu liší. I když filmový tvůrci se Jiráska přidrželi celkem 

věrně, filmový probošt postrádá jistou lidskost. U Jiráska, i když probošt říká, že kacíři 

jsou stejní jako „Zikmundovi pomocníci“, tak přesto je v nitru z takových incidentů 

zasažen. Uklidňuje se tím, že je to boží trest za to, co kacíři dělají. Proboštův niterný 

prožitek není vidět, protože Jirásek probošta popsal jako člověka, jenž si stále 

zachovává svůj kamenný výraz. Tvůrci tedy vlastně probošta podle popisu ztvárnili 

dobře. Škoda jen je, že myšlenky knižních postav se ve filmu tak těžce zobrazují. Stejný 

problém je i u postavy Zdeny z Hvozdna, která byla provdána na rozkaz otce za muže – 

opilce, který se opíjel s katolickými knězi a ke Zdeně se choval špatně. I když to na 

začátku filmu Zdena otci vyčte, tak přece jenom v knize je to popsáno na několika 

stránkách. Čtenář Jiráska tak lépe pochopí Zdeninu lásku k Bydlinskému, přidání se 

k pikartům a nenávist ke katolickým hodnostářům436. Ve filmu je také pouze naznačeno, 

že Ctibor z Hvozdna se ve svých mladších letech choval jako lapka. V Jiráskově knize 

je navíc také popsáno, že Ctibor z Hvozdna má na svědomí smrt svého bratra a 

manželky, kterou utrápil. Ctibora hlavně změnila slova mistra Jana Husa, který pobýval 

v jižních Čechách a tam kázal437. Tento motiv Miloš Václav Kratochvíl převzal i do své 

knihy, již několikrát zmíněné, Mistr Jan. V této knize Ondřej z Kozího seznámí Ctibora 

s Janem Husem438.  

V souvislosti s proboštem je také ještě nutné uvést scénu, v níž obviní Kutnohorští 

ženu - Češku, že je zvěd. Ona však říká, že je šlojířnice (i když ve skutečnosti byla zvěd 

z Tábora; ve filmu byla ztotožněna s postavou Johové). Ve filmu je zachráněna 

                                                                                                                                               
433 VÁVRA / KRATOCHVÍL 1955b, 62─64. 
434 Proti všem [film], Režie: Otakar Vávra. ČSR: Filmové studio Barrandov 1956, 0:35-0:36. 
435 JIRÁSEK 1947, 227─258. 
436 JIRÁSEK 1947, 52─70. 
437 Ctibor z Hvozdna opravdu ve svých mladých letech nežil příliš mravným životem;  
KRAUSOVÁ — Martina KRAUSOVÁ: "PROTI VŠEM" a hrdinové z Vltavotýnska. In: Webové stránky 
města Týn nad Vltavou, http://www.old.tnv.cz/user_data/zabavny_pruvodce/clanek_010.htm, 
 vyhledáno 30. 3. 2013; JIRÁSEK 1947, 52─70. 
438 KRATOCHVÍL 1951, 192─210. 
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proboštovými žoldnéry, kteří se poté přidali k Táboru439. V Jiráskově románu ale ženu 

zachrání pán Ješek z Plumplova, který patřil k moravským pánům, jež uznali Zikmunda, 

a probošt louňovického klášteru440. Jirásek tím ukázal, že i člověk, který je na straně 

Zikmunda, může pomoci ženě v nouzi, i když by patřila k husitům.  

Alois Jirásek oproti tvůrcům více ukazuje husitské rabování a upalování nevinných 

katolíků. Samozřejmě Jirásek obdivoval husitskou epochu, ale přesto si uvědomoval, že 

v té době bylo zničeno velké množství staveb a uměleckých děl. Husité měli na svědomí 

také smrt některých nevinných lidí. Příkladem může být scéna, v níž Ctibor z Hvozdna 

vidí zničený místní kostel se hřbitovem441 nebo ukázka fanatičnosti některých 

táborských sester – například když dorazí Táborští do Prahy, vrhají se sestry na bohaté 

německé ženy a muže a poškozují je442. Jirásek tak v Proti všem upozorňuje na to, že 

někteří lidé šli s Táborskými z fanatičnosti a někteří také ze strachu. Tvůrci ukázku 

tohoto rabování omezili pouze na hořící klášter (nejspíše louňovický), který je v úvodu 

filmu pojat jako podklad pro uvedení do děje443. Stejně tak ve filmu byla vynechána 

rozepře mezi Ctiborem a louňovickým proboštem. Ve filmu Ctibor položí proboštovi 

otázku: „Proč jste upálili Mistra Jana Husa?“444 Probošt na ni neumí odpovědět, ale 

v knize jejich slovní pře pokračuje dále. Dojde to až do fáze, kdy probošt řekne 

Ctiborovi: „Tak tedy má papež a všecka svatá církev přijati naučení od těch táborských 

bradatých kněží, od nichž by se i sám Hus odvrátil?“  Na to se Ctibor zarazí, ale poté 

odvětí: „Kdybyste ho nebyli upálili, zdaliž by došlo do těchto konců? A máme-li se my 

raději spojit s Uhry, Kutnohorskými a jinými Němci, kteří na náš jazyk vždy se zlostní, 

nebo s přirozenými krajany? Mluv!“ Odpověď již nezazněla, protože se na dvoře strhl 

hluk445. Z této pasáže je možné odvodit, že Jiráskovi byla velmi blízká husitská 

myšlenka - ovšem ta původní. Rabování a fanatismus, které s sebou husitská revoluce 

přinesla, dle mého názoru, Jirásek příliš neuznával. Naproti tomu ideologie minulého 

režimu spatřovala právě v těch největších revolucionářích předky komunistické 

myšlenky.       

Ve filmové verzi Proti všem Marta-Jana jela se svým strýcem do vojenského tábora, 

kde bojovali proti Táborským. Naproti tomu u Jiráska Marta-Jana zůstala s Agneškou 

                                                 
439 Proti všem [film], Režie: Otakar Vávra. ČSR: Filmové studio Barrandov 1956, 0:37. 
440 JIRÁSEK 1947, 264─266. 
441 JIRÁSEK 1947, 119─120. 
442 JIRÁSEK 1947, 420─430; V Proti všem se tento motiv objevuje ve více kapitolách. 
443 Proti všem [film], Režie: Otakar Vávra. ČSR: Filmové studio Barrandov 1956, 0:01─0:02. 
444 Proti všem [film], Režie: Otakar Vávra. ČSR: Filmové studio Barrandov 1956, 0:10. 
445 JIRÁSEK 1947, 78─79. 
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na Příběnicích. Domnívám se, že toto zjednodušení děje tvůrci zvolili kvůli časovým 

důvodům. 

Otakar Vávra často v souvislosti s obsazením rolí mluví o tom, že si snad v Husitské 

trilogii  zahráli všichni čeští herci446. I když v trilogii hrálo mnoho českých herců, je 

zajímavé si všimnout toho, že se herci v trilogii neobjevovali pouze v jedné roli. 

Samozřejmě asi každý, kdo viděl Husitskou trilogii, ví, že se Zdeněk Štěpánek objevil 

jak v roli Jana Husa, tak jako Jan Žižka. Zajímavé je, že pokud herci hráli více rolí, tak 

ve většině případů ztvárnili buď kladné role či záporné role. Například Vlasta Matulová 

se v prvních dvou dílech objevila v roli královny Žofie a v Proti všem ztvárnila Zdenu 

z Hvozdna. Stejně tak Gustav Hilmar, jenž hrál Jana z Chlumu a Ctibora z Hvozdna. 

Václav Voska zase v prvních dvou dílech hrál Čeňka z Wartenberka a v závěrečné části 

Petra Kániše. Neplatí to ovšem ve všech případech – Bohuš Záhorský zahrál konšela 

Štumpfnagela v Janu Husovi a louňovického sedláka v Proti všem. Radovan Lukavský 

se zase objevil ve všech třech filmech pokaždé v jiné roli – v Janu Husovi jako 

německý kaplan, v Janu Žižkovi ztvárnil husitského kněze a v Proti všem hraje 

Lukavský hejtmana z Hroznějovic. Jan Pivec se naproti tomu objevil ve všech třech 

filmech v jedné roli jako Zikmund Lucemburský.     

 

4.5. Husitská trilogie a její kritika 
Již při natáčení Jana Husa média přinášela informace, jak filmování probíhá. Ještě 

před natáčením prvního snímku vyšly v periodiku Kino krátké informace o 

připravovaných filmech: „Režisér Otakar Vávra dokončuje v těchto dnech přípravy 

k natáčení tří historických filmů z nejslavnější doby našeho národa – husitské revoluční 

epopeje…“447.   

Kritika (například Zdeněk Mahler448, Karel Dvořák449 či Vladimír Bor450) až na 

výjimky první díl trilogie velmi chválila451. Například Karel Dvořák pro Literární 

noviny napsal: „Jan Hus je neobyčejně pravdivé dílo, zápalně dokládající, že pravda je 

                                                 
446 VÁVRA 2011, 171. 
447 Přípravy k natáčení husitské trilogie 1953 — Přípravy k natáčení husitské trilogie. In: Kino 8,  
1953, 290. 
448 MAHLER 1955 — Zdeněk MAHLER (rec.): Obraz hrdiny. In: Svoboda 3, č. 19, 1955, 10.   
449 DVOŘÁK 1955 — Karel DVOŘÁK (rec.): Dílo blízké našim srdcím a myslím. In: Literární noviny 4,  
č. 21 1955, 4.   
450 BOR 1955 — Vladimír BOR (rec.): Velký český film „Jan Hus“. In: Kino 10, č. 13, 1955, 206-207.   
451 ČORNEJ 2004, 93─95. 



 

60 

na naší straně.“452 Dvořák také v této souvislosti píše, že film Jan Hus, „zejména na 

venkově, diváci odměňují potleskem.“453   

Amedeo Molnár se však se zobrazením Jana Husa jako „pouhého“ bojovníka za 

sociální rovnost nemohl ztotožnit. Zvláště vytýkal tvůrcům opomíjení Husovy veliké 

víry454. Molnár však byl jeden z mála, který si troufl film Jan Hus odsoudit. Jan Hus se 

také nelíbil katolické církvi. V Československu však nemohla vznést žádné námitky. 

Kdo však mohl vznést námitky, byl Vatikán, který protestoval proti zařazení Jana Husa 

do programu Mezinárodního filmového festivalu v Benátkách. Promítání se pak konalo 

v budově Československého velvyslanectví v Římě455. Čeští novináři však „nezaváhali“ 

a k odmítnutí Vatikánu se následně vyjádřili. Článek, který uvádím jako příklad, byl 

jasně namířen proti Vatikánu. Čtenář se zde například „dozví“, že „…vatikánská 

filmová služba je nejlíp informovanou zpravodajskou službou na světě; po pravdě je to 

dnes nejspolehlivěji vedená filmová špionážní centrála.“456 Pro ilustraci ještě uvedu 

závěr tohoto článku: „…tohle tu dosud nebylo: aby dílo, v jehož hrdinovi je ztělesněno 

to nejlepší, co kdy vykvetlo z krve národa a před čím se po staletí sklání celý čestný 

svět – aby takové dílo bylo odmítnuto jen proto, že pravda v něm uložená dopadla jako 

kus žuly na kuří oko těch, kterým ani půl tisíciletí nepostačilo k tomu, aby se jim 

vykouřil z hlav duch Kostnice. Ne, nezahynul marně veliký Mistr Jan. Ale jak by asi 

býval užasl, kolik smutku nad lidskou malostí a nestatečností by se ho bývalo zmocnilo, 

kdyby už tehdy tušil, že pět set let po své smrti bude znovu odsouzen k mlčení – 

festivalovým koncilem v Benátkách.“457 Je sice pravda, že Vatikán měl seznam tzv. 

„zakázaných filmů“, ale tyto cenzurní praktiky užíval hojně i Sovětský svaz či Spojené 

státy americké. Vzhledem i k záporné recenzi od Amedea Molnára, jenž byl 

evangelický teolog a historik458, je jisté, že z náboženského hlediska nebyl Hus 

zobrazen správně.  

Z herců byl kritikou nejvíce chválen výkon Zdeňka Štěpánka: „On to je, který vysoce 

ideové vyznění filmu podporuje v pojetí i v hereckém projevu tím, že z jeho Husa za 

všech situací, ať při kázání, při audienci u krále, mezi lidem, v disputaci s učenými 

                                                 
452 DVOŘÁK 1955, 4. 
453 DVOŘÁK 1955, 4. 
454 MOLNÁR 1955 — Amedeo MOLNÁR (rec.): Film o Mistru Janu Husovi. In: Křesťanská revue 22,  
č. 6 1955 citováno ČORNEJ 2004, 94. 
455 ČORNEJ 2004, 95. 
456 NOVÁK 1955 — Antonín NOVÁK : Jan Hus před koncilem – v Benátkách, In: Kino 10, č. 20,  
1955, 327. 
457 NOVÁK 1955, 327. 
458 ČORNEJ 2004, 94. 
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mistry, přesvědčivě vyzařuje jeho lidovost; to, co jej vede naslouchati lidu a mluvit za 

něj.“ 459 Ve Svobodném slovu se dokonce čtenář mohl dočíst, že „…kdykoli se vysloví 

jméno Husovo, budou mít návštěvníci filmu před očima Husa Štěpánkova …“460 Je 

zajímavé, že autor v 50. letech minulého století nebyl vůbec daleko od pravdy. I dnes, 

kdo viděl Vávrovu Husitskou trilogii, si Jana Husa (popřípadě Jana Žižku) vybaví právě 

jako Zdeňka Štěpánka. 

Následující dva filmy se již takto výborné kritiky nedočkaly. Po smrti Stalina a 

Gottwalda začalo docházet k postupnému uvolňování, ať již to bylo po XX. sjezdu 

Komunistické strany Sovětského svazu (1954) či po II. sjezdu Svazu československých 

spisovatelů (1956)461. Husitská trilogie byla koncipována jako celek vznikající v době 

stalinismu, a tedy i tak byla pojata. Na toto jisté uvolnění však tvůrci nestačili reagovat. 

Kritika většinou kladně hodnotila bitvu u Sudoměře462, která v dnešní době působí 

velkolepým dojmem. Záporné recenze napsalo mnoho autorů. Mezi nimi jsou asi 

nejvýraznější recenze od Antonína Jaroslava Liehma463 a Bohuslava Březovského464. 

Důležité je však dodat, že ani jeden z nich nebyl zrovna Vávrovým přítelem465. 

Březovský například píše v souvislosti s postavou Jana Žižky, že „je to chodící legenda, 

oživlá, byť dokonalá maska, bez vnitřního života, bez konfliktu a bez rozporů“466. 

Existovali samozřejmě i autoři, kteří i druhý díl chválili. Například Jiří Hrbas, který ve 

svém článku vlastně zhodnotil to, co ve filmu tvůrci chtěli ukázat: „Dovídáme se z něho 

[z druhého dílu Jan Žižka – pozn. autorky], kdo se hlásil k husitskému hnutí – že to byli 

sice někteří příslušníci vyšších vrstev, šlechtici, měšťané i Mistři pražské univerzity, ale 

že jádrem zůstal především prostý lid. Ten zůstal tomuto hnutí věrný – zatímco právě 

většina pánů a měšťanů zradila a opustila jeho prapor.“ 467  

Závěrečný díl Proti všem měl recenze podobné předchozímu dílu. Kritika (například 

Karel Friedrich468 či Miroslav Nýdl469) často měla námitky proti Miloši Václavu 

                                                 
459 DVOŘÁK 1955, 4. 
460 Živý odkaz velké doby 1955 — Živý odkaz velké doby. In: Svobodné slovo 11, č. 103, 1955, 4 
citováno ČORNEJ 2004, 94. 
461 ČORNEJ 2004, 95. 
462 ČORNEJ 2004, 96─97. 
463 LIEHM 1956 — Antonín Jaroslav LIEHM (rec.): Jan Žižka jako kapitola z českých dějin. In: 
Československý voják 6, 1956, č. 11, 9─10.   
464 BŘEZOVSKÝ 1956 — Bohuslav BŘEZOVSKÝ (rec.): Malá úvaha nad velkým plátnem. In: Film a dějiny 
2, 1956, č. 2, 803─805.   
465 ČORNEJ 2004, 96. 
466 BŘEZOVSKÝ 1956 — Bohuslav BŘEZOVSKÝ (rec.): Malá úvaha nad velkým plátnem. In: Film a dějiny 
2, 1956, č. 2, 804.  
467 HRBAS 1956 — Jiří HRBAS (rec.): Druhý díl husitské trilogie. In: Kino 11, č. 22, 1956, 340. 
468 FRIEDRICH 1957 — Karel FRIEDRICH (rec.): Na závěr husitské trilogie. In: Kultura 1, 1957, č. 40, 4.   
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Kratochvílovi a jeho scénáristickému umění. Většina kritiky se snažila filmové dílo 

srovnávat s Jiráskovou předlohou. Tvůrcům ovšem často vyčítala stejné prvky 

(například sklon k ilustrativnosti) jako v 19. století bylo vyčítáno Aloisovi Jiráskovi470. 

Od Ivana Dvořáka zazněla například kritika na „uchopení“ hlavních postav: „…Pečlivě 

individualisovány (a také šířeji koncipovány) jsou jen příslušníci rodiny hvozdenského 

zemana Ctibora, dále sektářští kněží Bydlinský a Kániš a trojice: louňovický probošt, 

sakristan a novicka Marta. Z nich románová epizoda tragického bloudění paní Zdeny 

(Vlasta Matulová) a kněze Bydlinského (Mir. Doležal) je ve filmu rozvinuta do takové 

šíře, jaká jí v ději „Proti všem“ ani nepřísluší….“471 Je sice pravda, že u Jiráska najdeme 

scény s proboštem, Ctiborem či Martou-Janou, které nebyly ve filmu použity, ale 

domnívám se, že ve většině případů to bylo z důvodu časového. Je velmi obtížné 

přenést tak obsáhlé Jiráskovo dílo na filmové plátno. I u Jiráska patří milostný příběh 

Zdeny a Bydlinského k výraznému motivu knihy. Dvořák tvůrce nešetřil a celou svou 

recenzi ukončil větou: „Historický pathos Ejzenštejnův i shakespearovské filmařství 

Oliverovo zůstávají pro husitskou trilogii stále nedostižitelným vzorem.“472  

Ohlas v zahraničí nebyl nijak mimořádný, ale přesto se Husitská trilogie dobře 

prodávala. Proti všem se dokonce promítalo v zemích třetího světa473.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
469 NÝDL 1957 — Miroslav NÝDL (rec.): Třetí díl – Proti všem. In: Večerní Praha 3, 1957, č. 234, 3.   
470 ČORNEJ 2004, 97. 
471 DVOŘÁK 1957, 351. 
472 DVOŘÁK 1957, 351. 
473 ČORNEJ 2004, 95. 
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5. Husitství ve veřejném diskursu jako kulturní 
fenomén 20. a 21. století 

Ve 20. století se vystřídalo několik režimů, s tím bylo spojené i to, že pojetí husitské 

epochy bylo hodnoceno zcela odlišně. Většina historiků vycházela z díla Františka 

Palackého, avšak jejich interpretace byly odlišné. Náboženský motiv se již v 19. století 

začal z husitské tradice u některých autorů vytrácet474. V roce 1915 měly proběhnout 

oslavy pětiset let od Husovy smrti, v průběhu první světové války to však nebylo 

možné. T. G. Masaryk zvolil 6. července 1915 jako „symbolické datum pro veřejné 

zahájení českého odporu proti Rakousku“475. K tomuto výročí byl také odhalen Husův 

pomník od Ladislava Šalouna na Staroměstském náměstí a vznikl také „kulturní film“ 

Mistr Jan Hus476. V duchu odkazu Jana Husa a husitství se nesl i vznik Československé 

republiky v roce 1918.  

Velké oslavy, které se konaly v roce 1925, s sebou přinesly dokonce přerušení 

diplomatických styků s Vatikánem477. Také se několikrát za první republiky objevila 

snaha převést na filmové plátno velkolepé dílo s husitskou tématikou (například se 

uvažovalo o dílech Aloise Jiráska – Bratrstvo a Proti všem)478. Velké oblibě se také 

těšily i divadelní hry – například Husité od Arnošta Dvořáka. V roce 1920 byl vysloven 

návrh, aby Husité byli zpracováni ve filmové verzi, k čemuž nakonec nedošlo479. O dva 

roky později přišli ruští emigranti s myšlenkou převést divadelní představení Jan Hus 

na filmové plátno, to se však setkalo s odporem nacionálně laděných českých vlastenců. 

Několik let po „Husových“ (1925) a „Žižkových“ (1924) oslavách se v tisku několikrát 

objevila zmínka o nově připravovaných velkofilmech z husitského období, ale ani tyto 

filmy nedošly realizace480. První husitský film Jan Roháč z Dubé481 vznikl až po druhé 

světové válce482.   

Husitská myšlenka však již na začátku Československé republiky byla vykládána 

různě. Nacionalisté v ní spatřovali protiněmecký boj, evangelíci zase požadovali, aby se 

                                                 
474 KLIMEŠ / RAK  1992, 70. 
475 RAK 1994, 62. 
476 KLIMEŠ / RAK  1992, 71-72. 
477 RAK 1994, 63. 
478 KLIMEŠ / RAK  1992, 76. 
479 KLIMEŠ / RAK  1992, 81. 
480 KLIMEŠ / RAK  1992, 92,96. 
481 Jan Roháč z Dubé [film], Režie: Vladimír Borský. ČSR: Československá filmová společnost 1947.  
482 V 50. letech minulého století byla natočena Vávrova Husitská trilogie (Jan Hus, Jan Žižka, Proti 
všem). Další dva husitské filmy Spanilá jízda (1963, režie Oldřich Daněk) a Na Žižkově válečném voze 
(1968, režie Vladimír Borský) vznikly v 60. letech minulého století.  
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český národ rozešel s katolicismem. Komunistická strana již v době svého vzniku viděla 

husity jako předchůdce komunistů. Opačný pohled na husitství měla umírněná sociální 

demokratická pravice, která odmítala radikalismus husitství483.  

Josef Pekař se nemohl ztotožnit s Masarykovou koncepcí, že české národní obrození 

přímo navazuje na husitství. Pekař též upozorňoval i na zápory, které s sebou husitství 

přineslo (například vypalování klášterů či ničení uměleckých děl). Pekař se stále ještě 

díval na husity z pohledu náboženského. Po druhé světové válce se však začalo uznávat 

marxistické pojetí husitství interpretované Zdeňkem Nejedlým, které od roku 1948 až 

do roku 1989 bylo považováno za jediný možný výklad této epochy. Husitství bylo 

vykládáno jako nejslavnější období českých dějin, v níž za spravedlivý řád bojovali 

chudí a utiskovaní lidé, kteří se dokázali vzepřít „vyšší šlechtě, bohatému kléru a 

měšťanstvu“484. I když se mohlo na první pohled zdát, že komunistický režim se nejvíce 

ztotožňoval s Janem Husem a Janem Žižkou, nebyla to tak úplně pravda. Komunistický 

režim také velmi uznával Jana Roháče z Dubé a Jana Želivského. Někteří marxističtí 

historici totiž v Husovi stále viděli kněze a v Janu Žižkovi zase člověka, jenž upálil 

pikarty (stalinisté právě nejvíce uznávali tyto radikální husity). Jan Želivský nebyl tolik 

známou postavou, jakou byl Hus, proto ač sám byl Želivský také knězem, mohli z něj 

vytvořit „prototyp moderního revolucionáře bolševického střihu“485.  

Marxistické pojetí husitství přispělo například k tomu, že i dnes si většina lidí 

představuje husity jako masu lidí, která bojuje za spravedlivý sociální řád. Velkou 

zásluhu na tomto mýtu má samozřejmě Vávrova Husitská trilogie. V této souvislosti je 

dobré zmínit anketu České televize – Největší Čech, která proběhla v roce 2005486. Jan 

Hus i Jan Žižka se dostaly do nejlepší desítky. Domnívám se, že většina lidí, kteří takto 

volili, měli před sebou obraz Vávrova Jana Husa a Vávrova Jana Žižky. Jiří Rak si 

v této souvislosti všiml i toho, že v této anketě zcela chyběly osobnosti českého baroka, 

jako byli Bohuslav Balbín či Tomáš Pešina z Čechorodu. Zde je opět možné vidět 

paralelu s 19. a 20. stoletím, kdy bylo toto období označováno jako „temno“. Stejně tak 

bylo na období baroka nahlíženo komunistickým režimem487.  

                                                 
483 RAK 1994, 63-64. 
484 KLIMEŠ 1991, 81-86. 
485 ČORNEJ 2011, 399. 
486 http://www.ceskatelevize.cz/specialy/nejvetsicech/oprojektu_top100, vyhledáno 13. 6. 2013 – 
Výsledky ankety Největší Čech.  
487 RAK 2005 — Jiří RAK, Největší Čech aneb Vítězství 19. století. In: Česká televize, 
  http://www.ceskatelevize.cz/specialy/nejvetsicech/oprojektu_napsalidetail?id=201,  
vyhledáno 10. 5. 2013. 
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Protežování husitství minulým režimem mělo pro samotnou epochu své stinné 

stránky. V lidech je stále zakořeněná představa sociálně-revolučního boje husitů a bývá 

opomíjen motiv náboženský. Historici se snaží k tomuto období přistupovat s jistou 

kritičností, přesto tento „mýtus“ není možné zcela odstranit. Možná by pomohl vznik 

nového filmu s husitskou tématikou.  

I když Vávrova Husitská trilogie byla natočena podle ideologické představy 

tehdejšího režimu a je stará více jak padesát let, tak překonat Vávrovu velkolepou 

husitskou epopej by nebyl lehký úkol.         
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Závěr 
Od dob národního obrození až do současnosti bylo na husitskou epochu nahlíženo 

různě. Otakar Vávra a Miloš Václav Kratochvíl předvedli české společnosti pohled 

marxistický, který však zcela opomíjel náboženský obsah husitského programu. Postavy 

v Husitské trilogii, které tvůrci potřebují vyjádřit jako kladné, jsou příliš idealizovány a 

přestávají být téměř lidmi. Na druhé straně jsou záporné postavy (církevní hodnostáři, 

bohatí měšťané a šlechtici) vytvořeny jako nesympatičtí úlisní lidé. Je velká škoda, že 

charaktery postav jsou ve všech třech filmech příliš jasně dané. Přes svoji tendenčnost 

však filmy obstojí svou filmařskou kvalitou i u dnešního diváka. Husitská trilogie je 

velké a obsáhlé téma a jistě by zasloužilo zpracovat „záběr po záběru“, jak z hlediska 

filmařského, tak z hlediska historického. Vzhledem k rozsahu bakalářské práce však 

není možné celou trilogii předvést se všemi klady a zápory. Na příkladech z filmů jsem 

se pokusila ukázat mýty, které po nástupu komunistické moci vznikaly.  

Někteří lidé vyrůstající v minulém režimu se k husitství staví odmítavě, protože jim 

bylo husitství představováno jako začátek komunismu, který vedl až k únoru 1948. 

Husitské období bylo společnosti velmi silně vnucováno a bylo na něj nahlíženo 

s velkým obdivem. Husitství má své klady, ale samozřejmě i své zápory, proto není 

možné na něj hledět pouze skepticky. Stejně tak odmítavě se někteří staví k Aloisovi 

Jiráskovi, coby „komunismem protežovanému autorovi“, což je naprosto špatný názor. 

Mnoho lidí si dnes neuvědomuje, že Jirásek zemřel již v roce 1930 a patřil do strany, 

která v té době byla velmi antikomunistická (i když sám Jirásek v této straně nebyl 

zrovna aktivním členem). Jirásek bývá také někdy označován jako „fabulátor historie“, 

což je opět naprosto chybná domněnka. Jirásek má ve svých knihách většinu informací 

historicky podložených. Je pravda, že si Jirásek některé pasáže ve svých knihách 

domýšlel, ale jednalo se o beletristické dílo, které se, dle mého názoru, nedá napsat bez 

použití fantazie. Další skupinou lidí jsou ti, kteří stále husitství vidí především v rovině 

sociální a od této předkládané teze se neumí odpoutat.  

Husitská trilogie byla natočena v 50. letech minulého století a dá se na ní přesně 

vidět doba, ve které filmy vznikaly. Stejné je to i u dobové kritiky, která byla velmi 

proměnlivá. V napjaté situaci se novináři a kritici rozplývali nad filmem Jan Hus, 

zatímco další dva díly (ti samí kritici) zhodnotili negativně488. I když je možné 

Husitskou trilogii označit jako prorežimní dílo, je třeba se pozastavit i u jiných snímků, 

                                                 
488 ČORNEJ 2004, 98. 
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které v této době vznikaly. V 50. letech bylo natočeno mnoho agitačních filmů – často 

to byly budovatelské filmy (například Zítra se bude tančit všude489) či útočné 

propagandistické filmy (například Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení490). Mezi 

agitační filmy je možné zařadit i historické filmy, které však mají úplně jiná specifika 

než klasický budovatelský snímek.  V historickém filmu totiž není agitace na první 

pohled viditelná. Totalitní režimy rády používaly k upevnění své moci historický 

film 491. Ve filmech je patrný útok proti katolické církvi v již probíhající ateistické 

kampani. Jistou tendenčnost doby je ovšem možné najít i u pohádek (například Pyšná 

princezna492, Princezna se zlatou hvězdou493 či Dařbuján a Pandrhola494), které se i 

v dnešní době těší velké oblibě.    

V bakalářské práci jsem se snažila ukázat různé pohledy na husitství od 19. století až 

po 21. století. Toto velké časové rozmezí poodhalilo, že platí výrok Petra Čorneje, že 

„dějinám nelze nikdy porozumět“495 a čím jsou pro nás vzdálenější, tím těžší je toto 

porozumění. K husitství i k 50. letům minulého století máme výpovědi svědků, ke 

kterým však není možné přistupovat bez jisté kritiky. V historikových silách není 

možné si úplně přesně představit husitskou epochu, či pokud je historik mladší, tak i 

dobu 50. let minulého století. Avšak i kdyby v tomto období žil, tak přesto by se jen 

těžko vžíval do pocitů dané osobnosti. V 50. letech minulého století se například snažili 

vidět historici jistou paralelu mezi Janem Husem a Juliem Fučíkem či husitská revoluce 

bývala srovnávána s revolucemi v 19. a 20. století, zvláště s Říjnovou revolucí v roce 

1917 v Rusku496, což naprosto ukazuje dobovou tendenčnost nebo nepochopení historie.   

Vzhledem k prostudovaným scénářům a k přihlédnutí tvorby Miloše Václava 

Kratochvíla a Otakara Vávry před rokem 1948 si troufnu vyslovit domněnku, že tvůrci 

sami původně chtěli trilogii pojmout zcela jinak, když uvážím i pokus tvůrců husitské 

filmy natočit již v roce 1947. Je velká škoda, že Husitská trilogie nevznikla v jiné době, 

kdy by se mohla od komunistické ideologie oprostit, přesto si však po roce 1989 žádný 

tvůrce netroufl Vávrovu Husitskou trilogii překonat. Hlavním problémem jsou finance. 

V dnešní době, stejně jako za první republiky, může vše selhat na tom, že se nenajde 

                                                 
489 Zítra se bude tančit všude [film], Režie: Vladimír Vlček. ČSR: Studio uměleckého filmu 1952. 
490 Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení [film], Režie: Přemysl Freiman. ČSR: 1950. 
491 ČINÁTL  2012, 307. 
492 Pyšná princezna [film], Režie: Bořivoj Zeman. ČSR: Československý státní film 1952. 
493 Princezna se zlatou hvězdou [film], Režie: Martin Frič. ČSR: Filmové studio Barrandov 1959. 
494 Dařbuján a Pandrhola [film], Režie: Martin Frič. ČSR: Filmové studio Barrandov 1959. 
495 ČORNEJ 2011, Úvod – Zrození husitského mýtu. 
496 DVOŘÁK 1951 — Antonín DVOŘÁK: Doslov. In: Jan Hus (Alois Jirásek) 1951, 214─219. 
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producent, který by byl schopen velkou částku sehnat. Je velká pravděpodobnost, že by 

se mu investované peníze do historického filmu nevrátily, přesto je však na rok 2015 

naplánovaný film Jan Žižka - psanec režiséra Petra Jákla jr.497. Film o Janu Husovi by 

rád natočil režisér Jiří Strach (jak se před rokem vyjádřil) 498. Zda nakonec k natočení 

filmu dojde, zatím není jisté. Blížící se Husovo výročí vypadá velmi nadějně pro vznik 

nového filmu.   

Můžeme tedy doufat, že v české kinematografii vznikne další husitský film, který by 

obohatil českou kulturu. Nové tvůrce však čeká „těžký souboj“ s Vávrovou Husitskou 

trilogií , která je stále (i v mladších lidech) zakořeněná. Bude třeba předvést stejnou 

preciznost při natáčení, kterou tvůrci Husitské trilogie zvládli výborně. Nejtěžší práce 

pro budoucí filmaře bude nevytvořit jen další historický film, který by byl více mýtem 

než historickou skutečností.         

 

                                                 
497 SPAČILOVÁ  2013─Mirka SPÁČILOVÁ : Jan Žižka i Karel IV. Naši filmaři znovu vzkřísí historické 
velikány. In: iDnes.cz, http://kultura.idnes.cz/chystane-filmy-jan-zizka-karel-iv-dq4-
/filmvideo.aspx?c=A130603_162902_filmvideo_vha, vyhledáno 14. 6. 2013. 
498 KEILOVÁ 2012─Věra KEILOVÁ: Režisér a herec Jiří Strach: Být katolík je utrpení. In: Novinky.cz, 
http://www.novinky.cz/zena/styl/262270-reziser-a-herec-jiri-strach-byt-katolik-je-utrpeni.html,  
vyhledáno 14. 6. 2013. 
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