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1 Úvod 

V bakalářské práci se zaměřuji na zachycení a prezentaci atentátu na říšského 

protektora R. Heydricha, spáchaného v Praze roku 1942, v československé a české 

filmografii po roce 1989. Z širšího aspektu si však práce klade za cíl postihnout obecněji 

publikování historické látky prostřednictvím filmové tvorby. Téma bakalářské práce jsem 

si vybral na základě zájmu, jak v oblasti filmu, tak v oblasti historie. Zajímavým 

k prozkoumání shledávám právě ono propojení historické látky a filmové tvorby. Jelikož je 

film od minulého století jedním z výrazných kulturních fenoménů lidstva, a jelikož je tzv. 

masmediem, je tedy velmi náchylný k propagování ideologií, což může v krajních 

případech vést až k využití filmu jako jednoho z nejúčinnějších nástrojů propagandy, což 

se také v minulosti mnohokrát stalo
1
. Jelikož je dějinná látka ve filmu jednou 

z nejnáchylnějších k redukcionismu a následnému překroucení či přeformulování dějin, 

pracuji právě s ní. V československém prostředí dále navazuji problematikou pojmu paměti 

národa, či lépe kolektivního (národního) traumatu. Na základě výše uvedeného, tedy 

problematiku zpracování faktické dějinné události ve filmografii, zkoumám v několika 

základních rovinách, mezi něž patří: (1) dramaturgicko-režijní zpracování látky, kam 

zahrnuji např. upřednostňování obsahu nad formou (či naopak), (2) možnosti a omezení 

filmové tvorby v současnosti (myšleno od roku 1989) a v neposlední řadě (3) vědomá či 

nevědomá indoktrinace potenciálního publika. Práce je dále rozdělena na teoretický základ, 

kde se zabývám filmovou teorií (a to jak dokumentární, tak i populární) a nástinem 

historické faktografie, týkající se samotného atentátu. Filmová tvorba v okruhu zájmu 

mého zkoumání je pak zaměřena na snímky Protektor (2009, režie M. Najbrt), Lidice 

(2011, režie P. Nikolaev) a Kulka pro Heydricha (třetí díl filmové série České století; 

2013, režie R. Sedláček). První dvě filmová díla reprezentují populární filmovou tvorbu 

(tzv. celovečerní filmy) a třetí z výše uvedených zde zastupuje hraný dokument. Praktická 

část pak vychází z teoretického podkladu, analýzy již zmíněných filmových snímků a 

z rozhovorů, které mi poskytli režiséři Najbrt, Nikolaev a Sedláček. V následující 

podkapitole uvádím, co bylo předmětem mého zkoumání, a naopak, na co se moje práce 

nezaměřuje. 

                                                 
1
 Např. nejznámější propaganda pomocí filmové tvorby za druhé světové války, či v období tzv. studené 

války (ať ze strany SSSR či tzv. Západu). 
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1.1 Vymezení problému 

Hned na začátku bych zdůvodnil časoprostorové ohraničení. Práce se zabývá snímky, 

které vznikají až po roce 1989, a to z prostého důvodu, že v posledních měsících tohoto 

roku dochází k tzv. sametové revoluci, tedy revolučnímu období, které vrcholí pádem 

komunistického režimu a politické zřízení Československa přejímá demokratické principy. 

Dá se říct, že od roku 1990 u nás začala panovat politická svoboda a svoboda projevu, což 

vedlo k tomu, že umělci (zde filmoví režiséři) mohli začít svobodně
2
 tvořit. Vymezení 

tématu v rámci prostoru je vcelku zjevné. Zaměřuji se zde na tvorbu (produkci) 

československých (a od roku 1993) českých filmů, i přesto, že to je dosti zavádějící 

vymezení, jelikož v dnešním stále více se globalizujícím světě je málokterý produkt 

(zejména to platí u takového průmyslu, jakým je ten filmový) čistě např. český. Zaměřil 

jsem svoje bádání na snímky, které byly z větší části produkovány českými společnostmi, 

režírovány českými režiséry, a především na snímky, které byly a jsou primárně určeny pro 

české publikum. Jinými slovy, i přesto, že např. snímky Protektor a Lidice byly dále 

určeny i pro zahraničního diváka, jsou svým tématem úzce spojeny s českou 

(československou) společností. Tímto bodem se budu zabývat zejména v kapitole 2.3.2, 

kde se pokouším o nástin problematiky historického vědomí a paměti národa, tedy i 

národního traumatu, se kterým filmová tvorba pracuje. Jak byla filmová díla dále 

filtrována, se budu zabývat v následujících kapitolách. K českému (potažmo 

československému) prostředí patří ještě jedna podstatná zmínka, a to, že česká společnost 

má jistý vlastní a charakteristický styl umění, které je vytvářeno už od dob okupace
3
, ale 

po roce 1989, dá se říci, exploduje ven, jako by tento styl po celá léta vřel a shromažďoval 

se v Papinově hrnci. Tento, svým způsobem ryze český, styl můžeme vidět kupříkladu 

v tvorbě Václava Havla a dalších.  

Dalším zúžením mé bakalářské práce bylo zaměření se na téma atentátu na Heydricha, 

jehož výběr bych zdůvodnil tím, že toto téma dnes stále ještě vyvolává velmi kontroverzní 

                                                 
2
 Pojem „svobody“ je v mé práci pouze relativní. Pracuji zde s pojmem tvůrčí (autorské) svobody, která 

nepodléhá jisté formě režimní politické (ideologické) cenzury, která tu panovala v období před rokem 1989. 
3
 Na tomto místě míním rok 1968. V období od tzv. únorového převratu (r.1948) do již zmiňovaného roku 

1968 (resp. vpádu vojsk Varšavské smlouvy na území Československa) byl sice filmový průmysl již 

zestátněn a převážně využíván jako komunistická propaganda, i přesto však do roku 1968 panovala jistá 

tvůrčí volnost. O „utažení autorských kohoutů“ je možné mluvit práce po roce 1968, kdy se (i) v oblasti filmu 

prosazuje využití cenzury. Toto období, kde byly režimem některé snímky zakazovány, někteří autoři byli ve 

své tvorbě „zastaveni“, nebo jim byla další tvorba povolena jen pod podmínkou natočení snímku „na 

objednávku“ pro účely propagandy, to v tomto prostředí vytváří onen specifický tvůrčí styl, který zde vzniká 

po roce 1989, stejně tak jako tato skutečnost poukazuje na to, jak významné místo zaujímala (a zaujímá) 

filmová tvorba ve společnosti, o to více, pokud prezentuje faktickou dějinnou událost, která spadá do 

ideologického vysvětlení dějin toho či onoho politického režimu.  
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názory (ať z hlediska atentátníků – „hrdinů“, atentátníků – „kolaborantů“, „zrádce“ Čurdy, 

exilové vlády, ad.), a přesto, že od něj již uplynulo více než půl století, tak i velice 

aktuální. Toto téma je jednou z výrazných kapitol učebnic dějepisu, stejně tak jako dějin 

„našeho národa“. Druhým důvodem výběru tohoto tématu, je taktéž jeho reprezentativní 

role coby výrazného mezníku
4
 československých dějin, který se samozřejmě v éře filmu 

stává lákavým námětem ke zpracování. Zde se dostává do popředí další ze zkoumaných 

rovin práce, a to vztah umělec – umělecké dílo – spotřebitel, čímž se budu zabývat 

v kapitole 3.2, kde zkoumám na základě výpovědí režisérů, jak tvůrci zpracovávají film 

(orientace primárně na publikum, či jinam). 

Třetím výraznějším tématem, které ve své práci budu zkoumat, bude otázka 

indoktrinace potenciálního publika. Tato indoktrinace může probíhat jak ze strany přímo 

režie (a tvůrčího týmu) filmu, ale stejně tak může být vyžadována produkcí, která film 

dotuje. Zde dále vyvstává další okruh otázek, a to ten, který se týká možné náhrady 

dosavadní reprezentace (či reprezentací) historické události. Reprezentace, která (nebo 

které) zde přetrvávala (přetrvávaly) z minulého režimu mohou být nahrazeny, nebo 

doplněny anebo ponechány. K mému tématu se v tomto ohledu váže například film 

Atentát,
5
 který zde představoval hlavní reprezentaci do roku 1989. Již zmíněná náhrada 

dosavadní reprezentace (reprezentací) za reprezentaci (reprezentace) novou (nové) může 

být důsledkem mnoha faktorů, např. působením nějaké ideologie, která využívá 

ideologickou cenzuru.  

 

1.2 Teoretická metodologická východiska práce 

Na tomto místě bych rád uvedl, jakých výzkumných metod jsem využil ke sběru 

pramenného materiálu svojí bakalářské práce.  

Ke sběru dat, jako podkladu k mé studii, bylo za potřebí na jedné straně analýzy 

filmových snímků (v mém případě tedy zaměření na filmy: Protektor (2009), Lidice (2011) 

a Kulka pro Heydricha (2013)). Druhou rovinou sběru dat byly rozhovory s režiséry výše 

uvedených snímků, tedy s pány (popořadě) Najbrtem, Nikolaevem a Sedláčkem. 

Rozhovory byly polostrukturované a  interview byla prováděna s každým z režisérů 

individuálně. Následujícím bodem byla transkripce rozhovorů, jež byly zaznamenávány na 

                                                 
4
 Mezníku z toho důvodu, že v důsledku atentátu přichází „kolektivní trauma“, které je v české společnosti 

zakořeněno a předáváno dodnes. 
5
 Atentát, režie Jiří Sequens st., 1964. 
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diktafon. Po uskutečnění samotného rozhovoru jsem si od každého z režisérů vyžádal 

podepsání písemného svolení ke zpracování a zpřístupnění osobních a citlivých údajů, 

která jsou obsahem přílohových materiálů (společně s transkripcemi rozhovorů).  

Druhou částí, tedy analýzou, byla komparace analýzy filmových snímků, dat 

sebraných v rozhovorech s režiséry a přiřazení k různým filmovým teoriím, vycházejícím 

z odborné literatury, která mi byla zdrojem informací k teoretické části filmografické této 

práce. Zároveň si však vytvářím vlastní schéma, které využívám pro analýzu snímků i 

rozhovorů (viz. kapitola 2.1.5). 

Jelikož práce využívá především kvalitativních metod výzkumu, bude se zde jednat o 

snahu interpretovat nějaký fenomén lidského života (v mém případě práci s historickou 

látkou ve filmografii), a to na základě analýzy filmových děl v komparaci s výroky 

respondentů (režisérů vybraných snímků).
6
 Práce si totiž neklade nárok na aplikovatelnost 

svých výsledků, nýbrž se pokouší zachytit téma (práce s historickou látkou ve filmografii 

po roce 1989) a jeho možné aspekty z hlediska tří vybraných děl, která jsou sice 

reprezentativními, přesto nemůžeme výsledky práce nijak zobecňovat.  

Rád bych na tomto místě taktéž nastínil problematiku výzkumných metod, které ke 

své studii využívám. Rozhovory s režiséry filmů totiž podléhají několika zákonům, stejně 

jako etickým zásadám. Nejdříve byli proto všichni tři informátoři obeznámeni s obsahem 

mé studie, s tím, co bude předmětem otázek, atd. Pokud již souhlasili, že mi rozhovor 

poskytnou (což už bylo vcelku jisté z toho důvodu, že bylo při jejich časové vytíženosti 

obtížné vůbec najít volný termín). Po skončení rozhovoru jsem si od každého z narátorů 

vyžádal podpis k oprávnění ke zpracování, publikování a archivování zvukového záznamu 

(a transkripce rozhovoru), jak jsem již uváděl výše, jsou tato podepsaná oprávnění součástí 

příloh. Samotný rozhovor byl u každého z režisérů zcela odlišný, což potvrzují i autoři 

Vaněk a Mücke: „S každým narátorem by se mělo jednat jako s individualitou.“.
7
 Tudíž, i 

přesto, že jsem se snažil zachovat jistou osnovu a strukturu rozhovoru, s každým 

z informátorů se rozhovor stáčel jiným směrem. Přesto si myslím, že otázky, které byly 

k mé studii nejpodstatnější, byly vcelku ve všech třech případech zodpovězeny. Otázky by 

měly být kladeny tak, aby se informátor nemusel omezovat na odpovědi ano či ne, což se 

                                                 
6
 HEATH, A.W. (1997): Jak psát projekt kvalitativního výzkumu. Biograf, 10-11, 34 odst.  

<http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=10-1110> 
7
 VANĚK, Miroslav a Pavel MÜCKE. Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální historie. 1. vyd. Praha: 

Fakulta humanitních studií UK v Praze, 2011, s. 148. 
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v mém případě nestalo ani jednou. Během rozhovoru jsem respektoval, pokud se 

informátor k dané věci z jakýchkoli důvodů nechtěl vyjadřovat.  

K etické a právní části rozhovoru bych uvedl na několika řádcích to podstatné. 

Využívám zde základní čtyři etické pilíře, které vychází z metodologie společenských věd, 

a pro můj výzkum jsou relevantní. Princip dobrovolné participace spočívá 

v informovanosti aktéra výzkumu, seznámení ho s cíli a průběhem výzkumu. Aktér je též 

seznámen s možností kdykoliv ukončit své působení ve výzkumu. Princip důvěryhodnosti 

znamená, že výzkumník dodržuje soukromí a anonymitu respondenta. Data nebudou 

poskytnuta třetí osobě bez souhlasu aktéra. Princip neubližování zamezuje ohrožení těch, 

které studujeme. Díky tomuto principu nedojde k fyzické, psychické ani právní újmě. 

Princip přesnosti zabezpečí, aby data z výzkumu byla správná. Výzkum bude taktéž 

probíhat v souladu se zákony.
8
 

V této kapitole bych ještě na závěr uvedl, že předmětem zkoumání v mé studii nebyla 

analýza hereckých výkonů či technologie filmu. Jednoduše řečeno práce se zaměřuje na 

práci režiséra (a tvůrčího týmu),
9
 práci s filmovým obsahem a formou, tedy přístupem 

k prezentaci faktografické látky, působením na potenciální publikum (včetně tvůrčích 

záměrů) a okrajově i na ekonomickou stránku filmové tvorby
10

. I přesto, že je samozřejmě 

možné filmovou tvorbu zkoumat z mnoha dalších hledisek, rád bych zde uvedl, že mým 

záměrem bylo se zde výlučně pokusit o analýzu pouze výše uvedených hledisek.  

 

1.3  Použité materiály 

Zde bych rád představil a zhodnotil použité materiály. Tyto materiály jsem zvolil jako 

výchozí body pro následné kritické ohodnocení při analýze filmových snímků a rozhovorů 

s režiséry. 

Ke své práci jsem využil čtyři druhy materiálů. Prvním typem odborné literatury, ze 

které jsem čerpal, byla ta, která se týká metodologie výzkumu. Zde jsem pracoval s 

literaturou, v níž jsem využil poznatky ke kvalitativnímu výzkumu (přesněji rozhovorům 

s režiséry). Jedná se zejména o dvě knihy autora Jana Hendela, Úvod do kvalitativního 

                                                 
8
 Jedná se o zákony: §11-17 zákona č. 40/1964 Sb., o ochraně osobnosti v občanském zákoníku, č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů, č. 121/2000, autorský zákon 
9
 Nejedná se však o popis náplně práce tvůrčího týmu, nýbrž o to, jak režisér pracuje s tématem (v tomto 

případě historickou látkou).  
10

 Ve své práci zkoumám tuto oblast čistě jako jeden z faktorů, který ovlivňuje filmovou tvorbu. 
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výzkumu
11

 a Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace
12

 a taktéž publikace 

Anthonyho Giddense Sociologie
13

.  

Další publikací, kterou jsem pro svou studii využil, byla monografie, zabývající se 

tématem atentátu na Heydricha, Dramatické i všední dny protektorátu
14

. Výběr této 

publikace jako podkladu pro historicko-faktografický podklad práce zdůvodňuji na začátku 

kapitoly 2.2, proto zde uvedení důvodů opouštím. 

Výchozí body k vytvoření schématu pro analýzu filmu mi poskytlo vícero děl, kde 

každé mi pomohlo nahlédnout na danou problematiku z jiného aspektu. V tomto odstavci 

uvedené tituly jsem využil spíše jako podklad pro uvažování o filmové tvorbě a definování 

základních pojmů, ale v zásadě z nich v textu nevycházím. Zmiňuji je zde však z toho 

důvodu, jelikož je považuji za přínosné pro čtenáře mé studie. Využil jsem zde knihu Jak 

číst film
15

. Tato kniha se sice dívá na film spíše z americké perspektivy, avšak jsou zde 

zdůrazněny zásadní filmové teorie a jejich nejpodstatnější autoři (př. Meliés, Bazin, 

Kracauer, ad.), čímž mi kniha posloužila jako jakýsi základní rozcestník způsobů 

přemýšlení o filmu. Knihu využívám spíše jako pracovní nástroj a „pomocné vodítko“ při 

interpretaci filmového díla. Jako již odbornější dílo, zabývající se teorií filmu jsem použil 

dílo Nová filmová historie
16

, které je antologií textů různých autorů a témat. Třetím 

titulem, který bych sem zařadil, by byly Filmové teorie 1945-1990
17

, což je kniha, která 

byla velmi inspirativní a poskytla mi nový pohled na rozbor filmového díla.  

Přínosnou byla taktéž kniha Jací jsme
18

 autora Jana Čulíka, jelikož se jedná o 

publikaci v jistém smyslu tematicky velmi podobnou mojí studii, a přesto odlišnou, a proto 

jsem mohl autorovy poznatky využít jen částečně. Jedná se o velmi rozsáhlou analýzu 

českého filmu v rozmezí let 1990 – 2007, přičemž autor zde postupuje filmograficko-

sociologicky. Taktéž se snaží zjistit, jak česká kinematografie prezentuje českou 

společnost, taktéž jakého hodnotového systému se česká společnost přidržuje a 

v neposlední řadě, zda nevytváří či vytváří mýty sama o sobě a stejně tak pro českou 

                                                 
11

 HENDL, Jan. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha : Karolinum, 1997. 243 s.  
12

 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Vyd. 1. Portál, 2005, 407 s. 
13

 GIDDENS, Anthony. Sociologie. Vyd. 1. Praha: Argo, 1999, 594 s. ISBN 80-720-3124-4. 
14

 GEBHART, Jan a Jan KUKLÍK. Dramatické i všední dny protektorátu. 1. vyd. Praha: Themis, 1996, 287 

s., [16] s. obr. příloh. Historie (Themis), sv. 2.  
15

 MONACO, James. Jak číst film: Svět filmu, médií a multimédií. 1. vyd. Praha: Albatros, 2006.  

16 SZCZEPANIK, P. (ed.) Nová filmová historie. Antologie současného myšlení o dějinách kinematografie a 

audiovizuální kultury. Praha: Herrmann a synové, 2004. 528 s. 

17 CASETTI, Francesco. Filmové teorie 1945-1990. 1. vyd. Překlad Helena Giordanová. V Praze: Akademie 

múzických umění, 2008, 406 s.  
18

 ČULÍK, Jan. Jací jsme: česká společnost v hraném filmu devadesátých a nultých let. Vyd. 1. Brno: Host, 

2007, 653 s., [24] s. obr. příl.  



 

7 

 

společnost. Dalším z důvodů proč tuto knihu nemohu plně využít, je ta skutečnost, že se 

publikace zabývá filmy do roku 2007, tudíž ani jeden z mnou zkoumaných snímků zde 

ještě není (ani nemůže být) analyzován.
19

 Přesto jsem Čulíkovu knihu využil alespoň 

v jistých aspektech jako podklad pro vymezení pojmu populární filmové tvorby (viz. 

kapitola 2.1.3), jelikož byla velmi přínosnou právě pro svoje zaměření na českou populární 

kinematografii.
20

 V jistém ohledu jsem publikaci využil také v kapitole 2.1.4, kde se 

pokouším o konstrukci určité „pracovní šablony“ pro účely následné analýzy filmových 

děl. 

Posledním zdrojem informací mi byly publikace (spíše některé z jejich kapitol), které 

se zabývají klíčovými pojmy mojí práce, a to dílo Kultura jako téma a problém 

dějepisectví, resp. kapitolu Mileny Bartlové - Reprezentace
21

, které se snaží předvést 

možnosti interpretace uměleckého díla. S pojmem historického vědomí jsem byl 

konfrontován v publikaci doc. Šubrta Historické vědomí jako předmět badatelského zájmu: 

teorie a výzkum.
22

 Poslední ze stěžejních témat mé práce, tedy téma kolektivní paměti, jsem 

čerpal z knihy Třetí strana trojúhelníku
23

 autorů Vaňka a Mückeho, a dále z publikace 

kolektivu autorů „Můj děda nebyl nácek“: nacismus a holocaust v rodinné paměti
24

, kde 

jsem se zaměřil především na kapitolu „Ďáblův generál“: Film jako životní příběh: aneb 

jak média formují paměť
25

 V této části taktéž využívám poznatků z magisterské diplomové 

práce Miroslavy Janouškové
26

, která se zabývá tématem „kolektivního traumatu“. 

 

  

                                                 
19

 Rokem vydání je v mé studii nejstarší snímek Protektor z roku 2009. 
20

 Odborných článků či publikací k mnou studovanému tématu je opravdu skromně. O to více to platí o 

publikacích, které se zabývají českou kinematografií. 
21

 BARTLOVÁ, Milena : Reprezentace. In: Kultura jako téma a problém dějepisectví. Brno, Matice 

moravská 2006, s. 63-70. 
22

 ŠUBRT. Historické vědomí jako předmět badatelského zájmu: teorie a výzkum. Vyd. 1. Kolín: Vysoká 

škola politických a společenských věd, 2010, 136 s. 
23

 VANĚK, Miroslav a Pavel MÜCKE. Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální historie. 1. vyd. 

Praha: Fakulta humanitních studií UK v Praze, 2011, 293 s.  
24

 WELZER, Harald, Sabine MOLLER a Karoline TSCHUGGNALL. "Můj děda nebyl nácek": nacismus a 

holocaust v rodinné paměti. Vyd. 1. Praha: Argo, 2010, 207 s. Historické myšlení, sv. 51. 
25

 Tamtéž str. 84-106. 
26

 JANOUŠKOVÁ, Miroslava. Vzpomínky na odsun Němců ve světle kolektivního traumatu Čechů. Brno, 

2008. Magisterská diplomová práce. Masarykova Univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, Katedra 

sociologie. 63 s. 1 Příloha. Vedoucí práce doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. 

http://biblio.hiu.cas.cz/ask.php?IsisScript=/wbib.xis&dot=h&type=h&from=1&pocet=10&db=biblio&lang=cz&format=standard&to=10&exp1=Bartlov%E1,%20Milena
http://biblio.hiu.cas.cz/ask.php?IsisScript=/wbib.xis&dot=h&type=h&from=1&pocet=10&db=biblio&lang=cz&format=standard&to=10&exp1=Kultura%20jako%20t%E9ma%20a%20probl%E9m%20d%ECjepisectv%ED.
http://biblio.hiu.cas.cz/ask.php?IsisScript=/wbib.xis&dot=h&type=h&from=1&pocet=10&db=biblio&lang=cz&format=standard&to=10&exp1=Matice%20moravsk%E1
http://biblio.hiu.cas.cz/ask.php?IsisScript=/wbib.xis&dot=h&type=h&from=1&pocet=10&db=biblio&lang=cz&format=standard&to=10&exp1=Matice%20moravsk%E1
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2 Teoretické zakotvení práce 

2.1 Filmografický podklad práce 

„Je nesporné, že film jako nástroj řeči hraje v současné české společnosti dost významnou 

roli.“
27

 

 

2.1.1 Vymezení klíčových pojmů 

Ihned v úvodu teoretického podkladu práce bych rád definoval několik pro mou práci 

zásadních pojmů, se kterými v celé své studii pracuji. Nejprve tedy vůbec k samotnému 

základnímu rozdělení filmové tvorby na dokumentární a populární. Jelikož moje práce 

zkoumá oba výše uvedené filmové žánry, je důležité si je vymezit a jistým způsobem 

nadefinovat. Rád bych zde však podotknul, že z důvodu absence nějakého univerzálního 

terminologického slovníku filmografie, se bude jednat převážně o mnou stanovené a pouze 

„pracovní“ názvy, které mi tak dopomohou k lepší přehlednosti a struktuře práce. 

Dokument je v zásadě definován jako film o aktuálních událostech, který využívá 

reálných postav, namísto herců
28

. Jak tvrdí Katz a Klein, panují dva různé názory. Jedním 

je, že dokument musí sdělovat společenské problémy a hodnoty a docílit tak toho, že bude 

dosaženo lepších sociálních i ekonomických podmínek. Jiní vidí dokumentární tvorbu jako 

formu publicistiky.
29

 Ve své práci se však nezabývám „čistou“ dokumentární tvorbou, 

nýbrž, jak uvádí Gauthier, tzv. fiktivním dokumentem/paradokumentem. Fiktivním 

dokumentem je totiž snímek, který se nesnaží divákovi ukázat, že jde o konstruovanou 

realitu, ale záměrem je využívat prvky dokumentární tvorby, aby byl celý film věrohodný a 

„tvářil se“ autenticky.
30

 Prvním klíčovým pojmem mé práce je tedy hraný dokument, 

který si z hlediska dokumentární tvorby klade nároky na jistou míru objektivity, ale 

zároveň je hraný profesionálními herci (v tomto případě by bylo nereálné, pokud by měl 

být dokument hraný reálnými postavami), tudíž není možné tento druhý aspekt vyloučit. 

                                                 
27

 ČULÍK, Jan. s. 9. 
28

 SINGLETON, Ralph S, James A CONRAD a Janna Wong HEALY. Filmmaker's dictionary. 2nd ed. 

Hollywood, CA: Lone Eagle Pub. Co., c2000, s. 94.  
29

 KATZ, Ephraim, Fred KLEIN a Ronald Dean NOLEN. The film encyclopedia. 4th ed. / rev. by Fred Klein 

and Ronald Dean Nolen. New York, NY: HarperResource, c2001, s. 377.  
30

 GAUTHIER, Guy. Dokumentární film, jiná kinematografie. 1. vyd. Překlad Ladislav Šerý. V Praze: 

Akademie múzických umění, 2004, s. 12 - 36. 



 

9 

 

Populární filmová tvorba se zde má vymezovat oproti dokumentu. Jde v podstatě o 

celovečerní filmy, jež jsou charakterizované jako fiction films
31

, často určené k uvedení do 

kin a trvají minimálně 34 minut (filmy kratší než tato hranice jsou označovány jako 

„krátkometrážní“).
32

 Publikace Singletona a spol. uvádí, že celovečerní film trvá většinou 

od devadesáti do dvou set minut a také zde odkazují na další možné rozdělení, ze kterého 

je pro mě podstatný termín tzv. theatrical film, jenž je určen k předvedení v kinech (na 

rozdíl od filmů dotovaných veřejnoprávními televizními kanály; v ČR známé pod názvem 

televizní inscenace).
33

 V mé studii tedy zkoumám filmy celovečerní, uvedené do kin a 

zcela zásadní je zde termín, že jsou často fiktivní. Přesto bych si pro tyto filmy nechal 

pracovní označení populární, jelikož jsou určené širokým masám lidí. Tímto bodem se 

budu v praktické části práce zabývat, respektive se zde do zásadní konfrontace dostává 

prezentovaný historický fakt a fiktivní filmová tvorba určená pro co nejširší masy 

populace. 

 

2.1.2 Charakteristika dokumentární filmové tvorby 

Jak jsem již výše uváděl, ve své práci se budu zabývat jen tzv. hraným dokumentem. 

U tohoto odvětví filmové tvorby je velmi problematické, že na rozdíl od populárních filmů 

se zde více klade nárok na objektivitu a nezkreslená fakta. Většina lidí vnímá historický 

dokument s očekáváním autoritativního výkladu. To znamená, že obsah dokumentu 

zabývajícího se historickou látkou je podle diváka pod dohledem autorit (školených 

odborníků). Stejně jak to uvádí Miloslav Kučera: „Filmový a televizní divák je zvyklý 

přijímat děj hraného filmu jako fikci. Naproti tomu, dokumentární film považuje zpravidla 

za realitu.“
34

 A právě z tohoto důvodu je právě dokument tak náchylný k využití pro 

propagandu. Otázkami však zůstává: Jak pracuje s dějinnou látkou v dokumentárním filmu 

režisér tohoto odvětví? Jak se k této tvorbě staví po roce 1989 produkce a veřejnoprávní 

televize (v mém případě Česká televize, která hraný dokumentární cyklus České století 

odvysílala)? Stejně tak, jaká je hranice mezi rekonstrukcí dějin a „režií“
35

? Za zmínku dle 

                                                 
31

 Termín autora, který zachovávám v originálním znění, jelikož je jeho překlad do českého jazyka 

komplikovaný a nejednoznačný. 
32

 KATZ, Ephraim, Fred KLEIN a Ronald Dean NOLEN. The film encyclopedia. str. 443. 
33

 SINGLETON, Ralph S, James A CONRAD a Janna Wong HEALY. Filmmaker's dictionary. 2nd ed. 

Hollywood, CA: Lone Eagle Pub. Co., c2000, s. 319.  
34

 KUČERA, Miloslav. Inscenační postupy v (historickém) dokumentárním filmu. In: BLAŽEK, Petr. Film a 

dějiny. Vyd. 1. Praha: Lidové noviny, 2004, s. 320 - 330.  
35

 Miloslav Kučera zde uvádí pojem „režie“ jakožto manipulaci s realitou před kamerou, kterou 

v dramatických žánrech bereme za samozřejmost, avšak její přítomnost v dokumentu už si příliš 

neuvědomujeme, jelikož ji neočekáváme. 
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mého názoru stojí, že na tomto místě Kučera uvádí, že se právě ona dělicí čára mezi 

realitou a fikcí již přesunula z jasné hranice dokumentárního a hraného žánru a dostala se 

do oblasti, která je těžko postižitelná – touto oblastí je autorova serióznost a etika. Stejně 

tak autor mluví o inscenování dokumentu, a to zejména pro účely propagandy, např. 

v období války – záběry z „bojišť“ a fiktivní útoky na nepřítele. Tato fikce se pak různě 

sestříhávala a kombinovala se záběry autentickými. Jako podstatné bych zde také uvedl, 

když se autor zmiňuje o příkladu „autentické“ nahrávky zachycující Pražské povstání 5. až 

9. května, přičemž tuto sestříhanou nahrávku (která je od roku 1945 považována za 

autentickou) dává do konfrontace s originální (neporušenou nahrávkou), jež je uložena v 

NFA
36

, a na které je možné vidět, jak se celá sestříhaná verze inscenovala.
37

 Tento příklad 

zde jen potvrzuje závažnost mnou zkoumané problematiky, tedy že dokumentární film byl 

vždy velmi náchylný ke zkreslování, a především k tomu, že jej společnost považovala za 

autentický.  

Pokud se budeme bavit v kontextu rekonstrukce a zinscenování reality, o to více se 

toto stává problematickým pro režiséra po roce 1989, jelikož se ve své práci zabývám 

tématem více jak půl století starým, je vcelku logické, že např. České století pro tuto 

historickou rekonstrukci muselo využít vícero prostředků, než by tomu bylo u dokumentu 

z konce čtyřicátých let.
38

 

Autor Kučera svým článkem taktéž podporuje moji otázku, „…kdy a do jaké míry je 

v dokumentárním filmu použití inscenačních metod přípustné.,“ a také dodává: „…právě 

propaganda hrála ústřední roli v totalitních systémech.“.
39

 Na základě dvou uvedených 

citací si tedy kladu otázku: Změnila se nějakým způsobem dokumentární filmová tvorba po 

roce 1989, která pracuje s tak citlivým tématem (myšleno pro českou společnost) jakým 

byl atentát na Heydricha? Zabývat se budu tedy pojmy – autorský záměr, autorská etika, 

objektivnost vs. vlastní stanovisko, ad.  

Jistým druhem kontroly je v dnešní době  skutečnost, že již autor hraného dokumentu 

nemá příliš možnost prezentovat sestřih autentických a zrekonstruovaných záběrů, jelikož 

by to i divák – laik byl schopen poznat na rozdílu kvality snímků. Jak opět uvádí Kučera: 

„Tyto rekonstrukce působí dnes natolik uměle, že už nikoho neklamou, a nejsou tedy tak 

                                                 
36

 Národní filmový archiv. Pozn. autora práce. 
37

 Tamtéž s. 320 - 323. 
38

 Myšleno tak, že prostředí, kde se atentát odehrál (křižovatka Kirchmayerovy třídy a ulice 

V Holešovičkách), či Resslova ulice poblíž kostela, kde se atentátníci ukrývali, bylo v té době stále ještě 

autentické, avšak v současnosti se tato místa vcelku zásadně proměnila.  
39

 KUČERA, Miloslav. Inscenační postupy v (historickém) dokumentárním filmu. In: BLAŽEK, Petr. Film a 

dějiny. Vyd. 1. Praha: Lidové noviny, 2004, s. 325. 
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„nebezpečné“ jako záběry, které dělají dojem reálně natočených záběrů.“
40

. Zcela jistě 

bych zde ještě rád vyzdvihl autorovu závěrečnou část o realitě v postmoderním digitálním 

věku, kdy se podle něj již kvůli digitálním technologiím setřela hranice mezi realitou a 

fikcí, které se tímto prolnou. Jak také na závěr kapitoly uvádí: Daleko spíše je možné 

pojímat dokument jako žánr, který pracuje pouze s fakty. Jeho tvůrci by se pak neměli 

zpronevěřit zásadám publicistické a vědecké etiky a pokud fabulují, měli by na to diváka 

upozornit.“.
41

  

 

2.1.3 Charakteristika populární filmové tvorby 

Na rozdíl od výše uvedené dokumentární tvorby, je tvorba populární zcela odlišná. Jak 

jsem však na konci předchozí kapitoly citoval Miloslava Kučeru, s postupem doby a 

rozvojem digitálních technologií se hranice mezi realitou a fikcí stírá. Populární filmová 

tvorba má však dle mého názoru velmi podobná (a přesto diametrálně odlišná) potenciální 

nebezpečí, např. co se týče propagandistického zneužití. Populární filmová tvorba, tedy jak 

jsem v úvodu uváděl celovečerní filmy určené pro předvedení v kinech, v sobě skýtá onu 

moc masovosti. I na neúspěšný film přijdou do kin minimálně tisíce diváků. Divák si sice, 

jak jsem v předchozí kapitole uváděl, na rozdíl od dokumentární tvorby uvědomuje 

přítomnost inscenačních prvků snímku, stejně tak jako „režie“, přesto však má na něj film 

jistý vliv (ať už negativní či pozitivní) a zanechá v divákovi „stopu“. Toto zanechání 

„stopy“ podmiňuje ve filmu určité množství faktorů, mezi kterými je významná například 

emocionalita, jež může být spojena i s traumatem. A právě v tom shledávám sílu populární 

filmové tvorby. Na základě výše uvedeného si tedy pokládám otázku: Jak zachází režisér 

s historickým faktem v populárním snímku? Chtěl bych zde především zjistit to, jak moc a 

na úkor čeho podřizuje obsah formě, či naopak.  

 

2.1.4 Základní předvedení filmových teorií možných k aplikaci 

Film je velmi rozsáhlým a neuspořádaným prostorem, ve kterém je velmi obtížné se 

správně orientovat. Tato skutečnost je také podložena tím, že existuje mnohem více 

filmových lexikonů nežli odborných publikací, které poskytují přesné definice filmové 

                                                 
40

 Tamtéž s. 326. 
41

 Tamtéž s. 330. 
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tvorby a filmových pojmů.
42

 Pokud nějaké z těchto knih, zabývající se analýzou filmového 

díla existují, tak je jich opravdu poskrovnu a většinou se definice různí a jsou vždy spíše 

stanoviskem daného autora. Z těchto důvodů si pro potřeby své studie vytvořím na základě 

několika publikací sekundární literatury vlastní nadefinovaný „soubor kritérií“, který 

využiji k rozboru filmových snímků. Výsledky rozboru budu následně komparovat 

s výstupy analýzy rozhovorů. Takový přístup shledávám relevantním především z toho 

hlediska, že se práce bude pohybovat čistě jen v hranicích mého bádání (tedy historicko-

filmografického) a nebudou „sklouzávat“ na tu či onu stranu.  

Jan Čulík hned v úvodu své publikace pojednává o filmu jakožto znakovém systému, 

který připodobňuje, na základě prací Christiana Metze a Jamese Monaca, k jazyku. Uvádí 

zde také to, že stejně jako se učíme jazyk, musíme se naučit číst filmový obraz. „Film tedy 

nenaznačuje, film prohlašuje, je v něm podstatně menší prostor pro představivost než 

v literatuře.“
43

 Dále zde rozděluje filmové znaky podle významu na denotační (předměty 

na plátně jsou tím, čím doopravdy jsou) a konotační (jde vlastně o jistý skrytý význam, 

např. metaforu – mobilní telefon může být jiným vyjádřením modernosti). Dále zde 

odlišuje tzv. paradigmatickou konotaci (tj. ten záběr, který filmař zvolil ze škály mnoha 

dalších) a tzv. syntagmatickou konotaci (tj. jak autor daný záběr sestříhá do sekvence 

předchozích a následujících snímků). Každý divák pak však tento soubor konotací může 

číst odlišně.
44

 

Dalším zásadním bodem, který bych z Čulíkovy knihy rád zdůraznil, jsou dva odkazy 

k autorům Benjaminovi a již zmiňovanému Monacovi: „Politika filmu určuje jeho 

strukturu: jakým způsobem se vztahuje ke světu. „Sociopolitika“ filmu popisuje, jak odráží 

lidskou zkušenost a jak je do ní integrovaný., míní James Monaco. Walter Benjamin 

poukazuje na obrovský význam „masovosti“ filmu, který svým vlivem „otřásá“ tradicemi“. 

Čulík zde pak dodává, že i v České republice se na utváření hodnotového systému podílí 

velmi silně právě vliv televize. Dále pak na základě citace z Jamese Monaca pojednává o 

při mezi historiky, zda filmy národní kulturu, která již existovala, odrážejí, či naopak si 

vytvářejí svoje vlastní fantasie, které společnost postupně přejala za skutečné. Na tomto 

místě bych zdůraznil myšlenku, že „Významný je tedy dialektický vztah mezi schopností 

filmu napodobovat realitu (jeho realismem) a jeho schopností ji měnit (jeho 

                                                 
42

 Nemluvím zde o terminologii filmu z hlediska technologie pracovního náčiní. 
43

 ČULÍK, Jan. s. 11. 
44

 Tamtéž s. 11 - 12 
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expresionismem).“
45

 Film je podle Monaca tím, co napomáhá k definici kulturně 

přípustného, a zároveň se stává sdílenou zkušeností společnosti. Čulík se pak dále zabývá 

tím, že by rád představil ucelený hodnotový systém, který sděluje česká kinematografie let 

devadesátých a nultých. Taktéž zde přiznává, že oblast mezi skutečností, kterou nám 

představuje kinematografie, a opravdovou realitou, je obtížně zmapovatelná. „Nevíme, do 

jaké míry je kinematografie odrazem hodnotového systému své éry a do jaké míry vytváří 

pouhou mytologii, jíž pak zpětně ovlivňuje to, co si o dané éře myslí současníci a co si o ní 

budou myslet budoucí generace. … Do jaké míry však česká kinematografie nabízí 

divákům virtuální svět, mytologii, kterou pod její sugescí veřejnost přijímá a nahrazuje jí 

realitu, a do jaké míry naopak skutečnost film odráží, se neodvažujeme soudit.“.
46

 

Následně se Jan Čulík pokouší o prezentaci a definování tematických okruhů, které se 

v českém filmu
47

 objevují v době od pádu komunismu. Z těchto mnoha okruhů, které zde 

autor uvádí, jsem si pro svoji studii vybral jen některé, které považuji za relevantní ve 

vztahu k mému bádání. Prvním tématem, které použiji je okruh „traumatická historická 

období“, které autor analyzuje např. ve snímcích Poslední motýl
48

, Je třeba zabít Sekala
49

, 

Tmavomodrý svět
50

 a Musíme si pomáhat
51

, většinou se jedná o filmy zabývající se 

obdobím nacistické okupace, proto některé poznatky Čulíkovy analýzy těchto filmů využiji 

v praktické části mé studie. Dále autor k hodnotovému systému uvádí skutečnost, že se 

české filmy zabývají především vztahem mužů a žen, přičemž a můžeme tak konstatovat, 

že si Čulík všímá genderové perspektivy snímků.
52

 Ženy jsou v českých filmech 

zachycovány v podřízeném postavení a muži jsou často zobrazováni v nehezkém „světle“. 

Na tomto místě bych zdůraznil především téma, které Čulík nazývá „rekordně nejčastějším 

motivem“ současného českého filmu, a to „motiv nepoužitelných, antiheroických, 

nepraktických, slabých a přitom autoritativních mužů.“
53

 Další motiv, který je pro mou 

studii poplatný, je „Muži hledají u žen sex, ne vztah. Čím více fyzických zážitků s různými 

ženami, tím větší je sebevědomí mužů – antihrdinů.“
54

 Posledními dvěma Čulíkovými 

motivy, které zde podtrhuji, jsou: „odcizenost“, jež má podle Čulíka kořeny v normalizaci, 

                                                 
45

 Tamtéž s. 13. 
46

 Tamtéž s. 12 – 14. 
47

 Celovečerních filmech. 
48

 Poslední motýl, 1990, režie Karel Kachyňa. 
49

 Je třeba zabít sekala, 1998, režie Vladimír Michálek. 
50

 Tmavomodrý svět, 2001, režie Jan Svěrák. 
51

 Musíme si pomáhat, 2000, režie Jan Hřebejk. 
52

 Autor na tomto místě uvádí příklad, že české ženy jsou většinou sice bezmocné, avšak jsou rozumné, na 

rozdíl od českých mužů, kteří jsou často prezentováni jako zbabělí, bezcharakterní, uvažující nelogicky. 
53

 ČULÍK, Jan. s. 34. 
54

 Tamtéž s. 37. 
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a dále „zpupnost, arogance a vypjatý individualismus“,
55

 což je zdůvodňováno tím, že 

jelikož se nemusíme stydět, není třeba, abychom dodržovali etické normy.
56

 

 

2.1.5 Obsahová analýza – schéma výzkumu 

 Obsahová (či věcná) analýza se používá k nalezení obsahů textu a následně k jejich 

vzájemnému propojování.
57

 Tento druh analýzy budu pro rozbor filmových snímků a 

rozhovorů využívat.  

Abych mohl v praktické části přehledně uvést výsledky komparace dvou analýz 

(filmového díla + rozhovoru s režisérem snímku), musel jsem si nejprve připravit vlastní 

schéma, podle kterého jsem vytvořil systém hodnocení, abych tak mohl se zkoumaným 

materiálem vhodněji pracovat. Samozřejmě by bylo možné do mého schématu zahrnout 

spoustu dalších rovin zkoumání, ale to nebylo cílem mé studie. Na tomto místě jsem se 

především snažil o zachování všech zkoumaných rovin práce, avšak aby zároveň výsledky 

studie mohly být definovatelné/formulovatelné (z tohoto důvodu se v některých místech 

dopouštím redukcionismu a další možné vlivné faktory tématu již nezkoumám a ve studii 

je dále nerozpracovávám). 

Vlastní schéma jsem rozdělil do několika skupin, ve kterých dále zkoumám dílčí 

problémy. Hlavním a zásadním rozdělením je vůbec nejprve zkoumání dokumentárního 

hraného filmu (zde tedy rozhovor s režisérem R. Sedláčkem a epizoda Kulka pro 

Heydricha z dokumentárního cyklu České století; 2013) a poté na dokumentu nezávisle
58

 

populární filmové tvorby (tedy snímků Lidice (2011) a Protektor (2009) a rozhovory 

s jejich režiséry – v pořadí – P. Nikolaevem a M. Najbrtem), i přesto vycházejí tyto 

analýzy ze stejných či značně podobných okruhů otázek. Níže tedy uvádím, jaké oblasti 

budu u filmů a rozhovorů zkoumat: 

 

1) Výhody a nevýhody zpracování historické látky dokumentem (či naopak populární 

filmovou tvorbou) 

                                                 
55

 Tamtéž s. 42. 
56

 Tamtéž s. 24 – 45. 
57

 BALÍKOVÁ, Marie. Obsahová analýza. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a 

informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2014-06-10]. Dostupné 

z: <http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001586&local_base=KTD> 
58

 Studie analyticky zkoumá zvlášť díla (tedy filmové snímky) a komparuje je s rozhovory s režiséry filmů, 

avšak nezabývá se komparací dokumentární tvorby s tvorbou populární. I přesto, že se v závěru práce 

pokouším o jisté srovnání těchto dvou odlišných proudů filmové tvorby, považuji je přesto za obtížně 

porovnatelné, jelikož se každý z nich věnuje filmové tvorbě zcela zásadně jiným způsobem.  

http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001586&local_base=KTD
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2) Osobní vztah režiséra k danému tématu (a následně případné projevy tohoto vztahu 

ve snímku) 

3) Odborný dohled – spolupráce s historickou obcí, zdrojová literatura, rozhovory se 

současníky atentátu 

4) Hlavní záměr – vědomá/nevědomá indoktrinace potenciálního publika, zkreslování, 

„zamlčování“ faktů či další klamavé či lživé (z hlediska historického faktu) prostředky 

5) Preference obsahu nad formou (či naopak) 

6) Otázka současné cenzury, faktory ovlivňující tvorbu (státní, politické, ideologické, 

sociální, ekonomické
59

) a reprezentace 

7) Míra erotičnosti a milostných rovin ve snímku. 

Dalším způsobem, který k analýze (zde již pouze filmových snímků) využívám, je 

bodový systém, který se na základě níže uvedených okruhů snažím k jednotlivým 

snímkům přiřadit. Jedná se o jednoduchý bodový systém se stupnicí od 0 k 1 bodu, kde 

nula znamená, že se ve snímku daný okruh nevyskytuje, nebo se vyskytuje, avšak buď za 

zcela jiných okolností, či jen částečně (tedy podmíněně), a jeden bod snímek získává, 

pokud je ve snímku onen okruh jednoznačně a explicitně obsažen. V této části je v textu 

kladen důraz na výkladovou hodnotu, tudíž jsou body udělovány především pro 

přehlednost a na konci kapitoly jsou shrnuty ve společné tabulce. Bude se zde jednat o 

okruhy zkoumání: 

A) Autentické záběry doby  

B) Politické (mocenské) pozadí 

C) Každodennost
60

  

D) Společenské vztahy, struktura společnosti  

E) Národnostní, etnická či náboženská otázka 

F) Scény zahrnující vysokou míru intimity, erotiku, či přímo pohlavní styk  

G) Samotný akt atentátu na R. Heydricha 

H) Násilí a nátlak (mučení, vydírání, udávání, atd.) 

                                                 
59

 Nezabývám se zde výdělečností každého z filmů, či výši jejich nákladů. Tento okruh zkoumá zejména 

stanovisko režisérů k ekonomickému faktoru ve filmu po roce 1989. 
60

 Nejedná se o pojem využívaný v historiografii, tedy nezkoumám zde „historickou hodnověrnost“ výpravy, 

nýbrž každodennost jako pohled na všední události lidského života. Tento okruh zkoumá běžný a všední 

život v době protektorátu. 
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Na základě výše uvedených dvou analýz se v praktické části dále pokouším o 

výslednou interpretaci a bodové zhodnocení snímků, které zároveň porovnávám 

s informacemi z rozhovorů s režiséry. Jak jsem již v úvodu zdůrazňoval, cílem práce není 

postihnout všechny roviny filmu, stejně tak jako generalizovat výsledky a aplikovat je na 

ostatní filmovou tvorbu, jedná se spíše o případovou studii zkoumající práci s historickou 

látkou ve třech českých filmech natočených po roce 1989, které se tématem atentátu na 

Heydricha zabývají. 

 

2.2 Atentát na Heydricha z historiografické perspektivy 

V této kapitole se pokouším o základní nastínění problematiky historické vědy. Tato 

disciplína hraje již od pradávna významnou roli, jelikož stejně jako filmová tvorba, i ona 

může být snadno „zmanipulovatelná“ ze strany režimu, ideologie. Co je zde však 

skutečnou potenciální hrozbou, je ten fakt, že historiografie si s sebou nese autoritativní a 

exkluzivní postavení. Je totiž vědou, kterou běžná populace vnímá jako objektivní a 

pravdomluvnou. Pro českou společnost se tak čin atentátu na R. Heydricha a jeho následky 

stávají traumatičtějšími, podstatnějšími a celkově emocionálnějšími, jelikož zde přeci šlo o 

„boj“ vzniknuvší z  dlouholetých vztahů, z dlouholetého soužití.
61

  

Lze předpokládat, že téma atentátu na Heydricha (a následující akce – tzv. 

heydrichiády) je pro českou společnost stále velmi silné. Avšak tímto se zde nechci nadále 

zabývat. V této části bych rád představil základní literaturu, ze které jsem čerpal obecnější 

přehled celé této dějinné události. Zvolil jsem si monografii autorů Gebharta a Kuklíka
62

, 

jak jsem již v úvodu zmiňoval. Avšak ještě předtím bych zde rád na několika řádcích 

shrnul hlavní linii vývoje české historiografie – přesněji v letech 1945- 1989, a na tomto 

základě by mělo být očividné, z jakého důvodu jsem si za zdrojový materiál historického 

faktu vybral právě výše zmíněnou monografii. 

 

                                                 
61

 Vývoj česko-německých vztahů na našem území můžeme sledovat již od 11. století (v důsledku tzv. vnější 

kolonizace), avšak o opravdu národnostním pojetí vztahu v moderním slova smyslu jsem schopni pojednávat 

až od 19. století, kdy se také tyto národnostní otázky vynořují na povrch. Zejména pak u nás doba 

nacionálního konfliktu a po první světové válce i samostatná první československá republika. Vyhrocení 

těchto vztahů (zejména v pohraničních oblastech) probíhá před, během i po druhé světové válce. Dodnes 

ještě můžeme sledovat toto otevřené téma při různých jednáních. 
62

 GEBHART, Jan a Jan KUKLÍK. Dramatické i všední dny protektorátu. 1. vyd. Praha: Themis, 1996, 287 

s., [16] s. obr. příloh. Historie (Themis), sv. 2. 
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2.2.1 Vývoj historiografie před rokem 1989 

Za relevantní literaturu k tomuto stručnému přehledu vývoje české historiografie po 

roce 1945 považuji publikaci Josefa Hanzala Cesty české historiografie 1945-1989.
63

  

Autor v úvodu své práce představuje tři základní období, která vyčlenil, jimi jsou 

dějiny historiografie mezi léty 1945 (konec války) – 1948 (únor), dále dějepisectví do roku 

1968 a jako třetí vymezuje období až do listopadu 1989. Jako zásadní pro mou práci bych 

zde však zdůraznil Hanzalovo pojednání o nemožnosti úplné objektivity historikovy práci. 

Jak Hanzal uvádí, existují zde vždy nějací činitelé, které samozřejmě na badatelovu práci 

působí, ať už například místo narození, politická příslušnost, atd. Na druhé straně je však 

právě tato příměs subjektivity jistým obohacením a předností oné vědy, kterou je historie.
64

 

Hanzal se na tomto místě taktéž zmiňuje o významu dějepisectví, ve kterém spatřuje 

podstatnou „součást lidského myšlení a kultury“
65

, a zejména zde mluví o tzv. zesíleném 

vědomí, právě proto, že významnost historie spočívá v národotvorné a státotvorné složce.
66

 

Hanzal zde mimo jiné taktéž uvádí práci J. Gebharta, kterou charakterizuje takto: 

„Historii protifašistického odboje studoval objektivně a soustavně…“,
67

  což objasňuje 

mou volbu Gebhartovi práce k mé studii. Stejně jako se zde Hanzal zmiňuje o 

spoluautorovi J. Gebharta J. Kuklíkovi: „…psal o dějinách protifašistického odboje.“.
68

  

V závěru této práce pak autor dodává, že rokem 1989 končí nesvoboda posledních let, 

avšak vyrovnat se s fakty minulosti je vesměs obtížné dodnes. Zdůrazňuje zde především, 

že i přes veškeré nesnáze mnozí historikové na svou práci nezanevřeli a nezaprodali se 

režimu a jeho ideologii. V konvencích etiky tak tvořili, jak již bylo řečeno, v samizdatu, či 

se pokoušeli nesouhlas s režimem vyjádřit tzv. „mezi řádky“, nebo byli aktivní v disentu. 

Důležitým rysem je, že historická věda „nezaspala“ a snaha publikovat historickou pravdu 

přetrvala.
69
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 HANZAL, Josef. Cesty české historiografie, 1945-1989. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1999, 272 s. 
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 Tamtéž s. 7. 
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2.2.2 Atentát v monografii Dramatické i všední dny protektorátu 

V této podkapitole bych rád stručně nastínil základní faktografii týkající se atentátu na 

zastupujícího říšského protektora v Čechách a na Moravě, R. Heydricha. Zaměřím se 

zejména na tři roviny, a to: (1) jednání exilové vlády v Londýně, (2) samotný čin atentátu – 

tzv. akce Anthropoid a konečně (3) situace po atentátu – přesněji po smrti R. Heydricha. 

Ještě než však přistoupím ke stručnému přehledu, zdůvodním zde na pár řádcích výběr 

titulu, ze kterého jsem tento přehled zpracovával. Jedná se o již vícekrát zmiňovanou 

monografii autorů J. Gebharta a J. Kuklíka. Vzhledem k předchozí podkapitole 

předpokládám, že jsem dostatečně objasnil, proč jsem si nevybral literaturu vydanou dříve 

či od jiných autorů. Prvním důvodem je, že se jedná o publikaci, která vychází po roce 

1989, tudíž ji můžeme považovat za neovlivněnou politicky i ideologicky. Oba dva autoři 

jsou i z dnešní perspektivy nahlíženi jako historici, kteří se i v době tvůrčí nesvobody (tedy 

1948 – 1989) snažili o objektivní a ideologicky nezatíženou tvorbu. Druhým důvodem je 

celková absence monografií zabývajících se tématem atentátu (či alespoň obdobím 

Protektorátu) vydaných po roce 1989. A třetím z důvodů, který je však částečně relativní, 

je profesní zařazení obou autorů. Jan Gebhart je zaměstnancem Historického ústavu AV 

ČR (zabývá se dějinami 20. století), přednáší na Filozofické fakultě UK v Praze a 

publikuje své články ve vědecko-popularizační publicistice (např. časopisy, noviny i 

rozhlas). Jeho kolega a spoluautor, Jan Kuklík, působí jako docent českých dějin na 

Filozofické fakultě UK v Praze (opět zaměření na dějiny 20. století). Je autorem řady 

vědeckých prací, stejně jako spoluautorem několika monografií a taktéž spolupracuje na 

tvorbě vzdělávacího materiálu (učebnice dějepisu pro základní a střední školy). Stejně jako 

J. Gebhart i on se podílí na vědecko-popularizační činnosti prostřednictvím publikování 

časopiseckých či novinových článků a taktéž působí v rozhlase. Jelikož však tato 

monografie postrádá rozpracování samotného atentátu, tuto část nastiňuji na základě 

publikace Miroslava Ivanova
70

, jež využívá výpovědi očitých svědků a současníků, avšak 

ke strohému představení je postačující. Přesto je důležité uvést, že se jedná o 

publicistickou či populárně naučnou tvorbu. 

Atentát spáchaný na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha 27. května 1942 

dvěma atentátníky – J. Gabčíkem a J. Kubišem (výsadkáři RAF
71

) pod názvem operace 
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 IVANOV, Miroslav. Atentát na Reinharda Heydricha: atentát na Obergruppenführera SS Reinharda 

Heydricha. Vyd. 1. Překlad Kateřina Březinová. Praha: Hart, 2003, 384 s., [16] s. obr. příl. Documenta 

Pragensia, vol. 26/1.  
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 Royal Air Force. Tedy vojenské letectvo britských ozbrojených sil. 
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Anthropoid, byl řízen z Londýna, kde sídlila čs. exilová vláda v čele s dr. Edvardem 

Benešem. Působení a jednání vlády v exilu nastíním níže. Nyní k samotnému atentátu, ten 

byl spáchán dne 27. května 1942. Atentátníci (Gabčík a Kubiš) se setkali s dalším 

výsadkářem Valčíkem. Po půl jedenácté čekali již v Praze – Libni v zatáčce 

z Kirchmayerovy třídy do ulice V Holešovičkách, přijíždějící vůz (neopancéřovaný) 

s Heydrichem jel z Panenských Břežan na Pražský hrad, odkud měl zastupující protektor 

pokračovat na Ruzyni a letět za Hitlerem do Berlína. J. Gabčík vyskakuje před vůz (který 

mimochodem nejel s ochrannou vojenskou eskortou) a snaží se vystřelit ze samopalu, ten 

však nefunguje.
72

 V ten moment Heydrich z místa neujíždí, ale dává pokyn k zastavení 

vozu a stoupá si. Vůz se zastavuje před Kubišem, ten na to reaguje vhozením granátu do 

automobilu. Granát však do cíle nedolétne, padá vedle automobilu a exploduje. Exploze je 

tak silná, že praskají skla automobilu, stejně jako okna v tramvaji či některá okna domů 

v ulici. Následně se Heydrich a Klein (řidič vozu) rozeběhnou za Kubišem a pokouší se jej 

zastřelit. Heydrich se posléze navrací do vozu a lehá si na sedadlo (zlomené žebro mu 

porušilo slezinu). Kubiš nasedá na kolo a ujíždí směr Stará Libeň (kde měli atentátníci 

záchytný bod).
73

 

Nyní se vraťme o několik let zpět, abychom nastínili příčinu a zrod výše uvedené 

akce. 15. března 1939 byly Čechy a Morava obsazeny nacistickými vojsky A. Hitlera a byl 

vytvořen Protektorát Čechy a Morava. Bývalý prezident Československé republiky dr. 

Edvard Beneš odlétá po Mnichovském diktátu
74

 do USA, kde přednáší na chicagské 

univerzitě. Po vstupu německých vojsk na území Čech a Moravy se Beneš vrací do 

Londýna a začíná kolem sebe vytvářet československý zahraniční odboj. K uznání 

československé exilové vlády v Londýně Velkou Británií se čekalo až do roku 1940. 

Definitivní uznání Beneše nastalo až 18. července 1941, kdy byla uznána oficiálně čs. 

exilová vláda ze strany SSSR i Velké Británie. Beneš v Londýně jedná zejména 

s představitelem sudetoněmeckého sociálně-demokratického exilu, jímž byl Wenzel 

Jaksch. Tato jednání řešila otázku česko-německých vztahů, resp. otázky osudu 

Sudetských Němců a otázky o podobě hranic. Beneš byl v tomto směru zpočátku mírnější, 

ale postupem času (a pod vlivem tlaku protektorátního odboje) se jeho přístup k této 

                                                 
72

 Existovala a vyskytla se řada teorií, že např. Gabčík nechtěl vystřelit, aby nezranil cestující v protější 

tramvaji, atd. 
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 Tamtéž s. 35 – 346. 
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národnostní otázce začal radikalizovat. Odsun naprosté většiny německého obyvatelstva 

byl podpořen ostatními mocnostmi na postupimské konferenci.
75

 Beneš si v exilu snaží 

zajistit co největší podporu mocností, a tak uzavírá řadu smluv – významná je ta z roku 

1943 se SSSR. Beneš taktéž řeší na jednáních v Moskvě otázku budoucího uspořádání 

československého státu s představiteli exilové Komunistické strany Československa.
76

 

  

2.2.3 Kontext a následky atentátu 

O tom, že byl atentát na Heydricha událostí celoevropské úrovně, se můžeme dozvědět 

v řadě publikací, ať již českých či zahraničních
77

. V této podkapitole bych však rád opět 

zdůraznil, jak moc českým tento čin byl a stále ještě je. Z pohledu velmocí byla ČSR před 

druhou světovou válkou zemí, která byla zvyklá zůstávat pod nadvládou a její snaha o 

autonomii nebyla vyslyšena jen z důvodu české slabosti, popř. zbabělosti postavit se proti 

autoritě.
78

 Tato charakteristika okolních států nás provázela do doby atentátu. Spáchání 

tohoto činu bylo vrcholem odboje, zároveň zlomovým bodem v řešení české otázky, stejně 

jako otočení událostí (např. přístup Velké Británie k našemu „státu“
79

). O to větší byl čin 

vnímán v Evropě, jelikož se jednalo o atentát (a nakonec úspěšný) na jednoho z nejvyšších 

představitelů nacistické třetí říše.
80

  

Z Londýna byli vysláni parašutisté J. Gabčík a J. Kubiš, kteří s Benešovým 

„požehnáním“ mířili do Protektorátu Čechy a Morava, aby zde vytvořili zásadní milník jak 

v průběhu války, tak následnému znovuvytvoření a vývoji Československého státu. Po této 

úspěšné akci, kterou popisuji v prvním odstavci kapitoly, a která obletěla svět v podobě 

významné zprávy, následovalo pro obyvatele protektorátu traumatické období. Němci 
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rozjeli represivní aparát, a to v nejvyšší možné míře. Celou odvetnou akci vedl K. H. 

Frank, vyšší vedoucí SS a policie v Protektorátu Čechy a Morava. Nad Prahou byl 

vyhlášen výjimečný stav, který se po deváté večerní hodině rozšířil na celé území 

Protektorátu. Byl vydán zákaz vycházení na celou noc, zastavena veřejná doprava. Vedení 

nacistického Německa se nyní soustředilo na dopadení atentátníků. Nastává tak první vlna 

tzv. heydrichiády, kdy jsou bráni za rukojmí obrovské počty občanů. Odsouzeno bylo 

podle stanného práva několik stovek lidí. 4. 6. 1942 podlehl R. Heydrich zranění, což 

vyvolalo novou vlnu perzekucí. Všechny popravy a teror všeobecně měly odpovídat řešení 

české otázky (pro budoucí snazší germanizaci vyhlazení zejména vrstvy inteligence). 

Následuje tedy tato tzv. druhá vlna heydrichiády, během níž jsou např. vypáleny a 

vyhlazeny Lidice (11. 6. 1942) a Ležáků (24. 6. 1942). Vyhlazení Lidic byl akt, který se 

rozšířil do celého světa stejně rychle jako zpráva o atentátu na Heydricha, avšak případ 

české vsi byl celosvětově odsouzen. Symbolicky tak řada Latinskoamerických měst 

převzala jméno Lidice a děti po celém světě byly pojmenovávány Lidice.
81

 

 

2.2.4 Kontroverzní oblasti tématu 

Fakt, že je atentát na R. Heydricha opravdu dodnes velmi kontroverzním tématem, 

stejně tak jako tématem plným traumatu a emocí, dosvědčuje i to, že i po celých 

dvaasedmdesáti letech od tohoto činu je téma aktuální. Dosvědčují to mimo jiné dva 

internetové články, které byly publikovány na serveru Aktuálně.cz. První článek nese 

název Vzpomínky na hrdiny. Atentát očima dětí, které přežily
82

 a byl publikován 27. 5. 

2014 (tedy ve stejný den, kdy byl v roce 1942 atentát spáchán), na něj navazuje článek 

Dnešní Lidice? Trauma přeživších a jejich potomků trvá,
83

 jenž byl na internetovém 

serveru zveřejněn 10. 6. 2014 (tedy opět k výročí dvaasedmdesáti let od vypálení vesnice). 

Pominu-li obsah výše zmíněných článků, zdůraznil bych především fakt, který je pro mou 

studii relevantní, a to, že téma starší více jak půl století v lidské paměti stále přetrvává, 

stále je české společnosti připomínáno, jelikož se s touto skutečností identifikujeme. Že se 

autor článku Jan Gazdík pokouší o velmi emotivní příběhy, které jsou (samozřejmě) 

doplněny dobovými fotografiemi, stejně jako současnými fotografiemi přeživších, je už 

pro dnešní klima nejspíše běžné, jelikož tak je právě široká masa lidí „přinucena“ si článek 
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přečíst, přinejmenším alespoň nadpis, či si prohlédnout fotografie. Tuto rovinu však 

pomiňme a uvědomme si, že i přesto je nám i dnes prostřednictvím dalšího vlivného média 

(Internetu) publikována nějaká historická pravda. Avšak v jistém ohledu se „směr“ opět 

otočil, oproti komunistickému vidění odboje a atentátu „jako něčeho špatného“ jsou 

v článku J. Gazdíka již v nadpisu atentátníci J. Gabčík a J. Kubiš prezentováni jako 

„hrdinové“
84

.  

Na základě výše uvedeného v této kapitole tedy shledávám některé zásadní momenty 

atentátu (a událostí, které s ním souvisely) jako značně kontroverzní až dodnes. Tato místa 

v praktické části dále nezkoumám, využívám je však jako průvodní otázky k těm 

stěžejním.  

Jedná se obsahově o tato témata: 

1) hrdinství či jakákoliv další charakteristika atentátníků, 

2) jednání exilové vlády ve Velké Británii 

3) výsledek atentátu vs. následná (exilovou vládou očekávaná) akce tzv. heydrichiáda.  

 

2.3 Historické vědomí, kolektivní paměť a film jako médium 

 

2.3.1 Historické vědomí 

Tuto podkapitolu bych rád otevřel myšlenkou autorů Vaňka a Mückeho z jejich 

publikace Třetí strana trojúhelníku,
85

 která se sice zabývá studiem orální historie, přesto 

považuji některé poznatky za všeobecně aplikovatelné. Jistou analogickou podobu 

s filmovou tvorbou shledávám právě v části, kdy autoři pojednávají o interakci historik-

věda-společnost, a to tak, že se podle nich historik „za pomoci „objektivních faktů“ snaží 

rekonstruovat obraz minulosti „takové jaká byla“ a svou výslednou představu například ve 

formě dílčí studie nebo finální monografie předkládá odborné i laické veřejnosti.“.
86

 Jak 

uvádí autoři dál, tato veřejnost se pak k dílu vyjádří jeho přijetím či nepřijetím, a to 

v různých podobách (např. různá ocenění, vyprodání, ale i pálení), čímž „uzná fakta (nebo 
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jejich část) v díle obsažená za (ne)objektivní, (ne)pravdivá, a tudíž pro ni v různých 

ohledech (ne)směrodatná.
87

 Stejný, či přinejmenším obdobný postup přisuzuji i filmové 

tvorbě. Autor (režisér + tvůrčí tým) se pokoušejí historickou látku – a nyní nastává 

problém – rekonstruovat či konstruovat? – a tento svůj obraz minulosti dále interpretuje 

různými prostředky. Následuje stejný proces – tedy předložení odborné i laické veřejnosti 

a dále její přijetí, či nepřijetí. U režie jednoduše musíme akceptovat, že „rozmanitost 

pohledu je člověku vlastní a nelze ji unifikovat.“,
88

 avšak dále je toto již záležitostí 

etického ohledu. Práci zabývající se metodou orální historie zde využívám zejména proto, 

že se v případě atentátu na Heydricha ještě jedná o soudobé dějiny a řada současníků této 

historické události stále ještě žije a je schopna o ni podat jisté informace, vycházející ze 

vzpomínek a zážitků informátorů.  

 

2.3.2 Kolektivní paměť – Paměť „národa“ – „kolektivní trauma“ 

V názvu podkapitoly uvedené téma bych zahájil stručným přehledem autorů Vaňka a 

Mückeho, kteří ve své publikaci nejprve představují metamorfózy paměti. Jak uvádějí, 

důležitost paměti je podmíněna pouze přítomností zapomínání. Z oblasti pamatování i 

zapomínání si pak vytváříme svůj postoj k minulosti. Proti sobě tu stojí dvě složky – 

paměť „laická“, tedy ta, kterou disponují pamětníci a odborně zpracované dějiny (ze strany 

historické obce
89

). Od Halbwachse je přejímáno rozdělení na tzv. kolektivní paměť a 

paměť individuální. Tzv. sociální rámce paměti tvoří prolínání nejrůznějších struktur 

společnosti, kam jedinec patří (tedy např. jedinec je členem rodiny, stejně tak jako členem 

studentského spolku, atd.). Ve 20. století dochází ke vstřebání individuální a 

autobiografické paměti do paměti skupinové. Vznikají tak studie, zabývající se „dějinami 

traumatu“. Dále jsou zde prezentovány myšlenky P. Nory, který vidí problém 

v postmoderní společnosti. Rozlišuje tři období: v prvním je paměť tzv. tradiční primitivní 

formě, která je ahistorickou, další fází je přechod, který je charakterizován působením 

historické vědy na paměť. Třetí fází je pak postmoderní společnost, kde již není kolektivní 

(národní) paměť „dějinotvornou“, ale postupně zaniká a v tomto směru ji postupně 

nahrazuje odborně pojaté vidění dějin historiografické, které se však vždy potýká 
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s neúplnou rekonstrukcí uplynulého dění a také je oproštěno od všeho emočního, atd.
90

 Na 

Norovu práci navazuje i Miloš Havelka ve svém článku Paměť a dějiny, soužití a 

vyhnání.
91

 Autor textu se zde sice zabývá českoněmeckými vztahy, avšak v kontextu 

paměti, která je podle něj „fenoménem vždy aktuálním a pouze prožívaným,“
92

 zatímco u 

historie se vždy vyskytuje problém úplné rekonstrukce. Dějiny se podle Havelky pak 

proměňují „v něco definitivního a uzavřeného,“
93

 a vždy se z pohledu historiografie snaží 

zachytit minulé dění objektivně. Původní funkce individuální paměti se tak vytrácí, a to 

v důsledku podrobování se jednotícímu procesu, který redukuje (a zároveň zdůrazňuje) jen 

to, co vyhovuje politicko-ideologickým zájmům. Vypouští tak především to, co nemůže 

tento politický zájem prosazovat či to, co již není možné zpevnit tradicemi. Velkou váhu 

přikládá taktéž tzv. emocionalizaci paměti, a to v tom kontextu, že není možné vnímat 

fenomén zapomínání jen prostřednictvím zákazů a zábran, nýbrž i podporováním stimulu a 

tedy i stupňováním (emocionalizací) paměti.
94

 Dále je u Vaňka a Mückeho zmiňován 

model paměti manželů Assmannových, z něhož zdůrazňuji poslední dva druhy, které 

rozlišují, a to paměť komunikativní a paměť kulturní. Obsahově je značně proměnlivá 

paměť komunikativní, která je omezena rozsahem tří generací (jejím obsahem jsou 

neformální tradice a každodenní komunikace). Naproti tomu paměť kulturní překračuje 

výrazně časový horizont
95

 a je silně institucionalizovaná a externalizovaná (do jejího 

obsahového rámce patří stabilní, mytické/fundující dějiny, ad.).
96

 „Kolektivní (nebo 

národní) trauma“ můžeme následně sledovat jako výsledek institucionálního tlaku a 

formování „kolektivní“ paměti v postmoderní době, jelikož instituce jako je stát (např. 

prostřednictvím školství) prosazuje jisté stanovisko, které „kolektivní trauma prosazuje“ 

(př. vyhnání Němců z pohraničí je prezentováno jako oprávněné, jelikož Čechům bylo 

ublíženo ve větší míře a byli tím poškozeni), jak uváděl Nora. K tématu „kolektivního 

traumatu“ jsem taktéž čerpal z magisterské diplomové práce M. Janouškové, která ve své 

práci pojednává o „kolektivním traumatu“, jenž utváří tzv. „generační paměť“, jelikož 

účastníci (oběti, viníci, přihlížející) se stávají společně součástí tohoto traumatu, které se 

jim posléze ukládá do „kolektivní paměti“. Co však Janoušková zdůrazňuje, a co je pro 

mou studii důležité, že „kolektivní trauma“ nemusí existovat jen v rámci generace, která 
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má přímou zkušenost s událostí, nýbrž jeho prostředníkem může být například i médium
97

 

(tudíž film zejména). 

 

2.3.3 Film jako nástroj propagandy 

Fakt, že je film jedním z účinných nástrojů propagandy, je vcelku nezpochybnitelný. 

Tuto problematiku bych v této podkapitole rád stručně představil na základě kapitoly 

Ďáblův generál
98

 Welzera a kol. Autoři zde sice toto téma sledují na nacistické historii 

v Německu, avšak pro obecnou aplikaci formování paměti prostřednictvím filmu je 

inspirativní.  

Welzer a spol. ve výše zmíněné kapitole staví historickou látku ve filmu do 

dialektického vztahu s vnímáním minulosti. Zejména bych zde zdůraznil, že se ve filmové 

tvorbě mísí autobiografické prvky, s fakty, stejně jako s hranou (dramatickou) složkou 

filmu, a tato kombinace dále působí na společnost. Stejně však společnost utváří svoji 

paměť o věcech minulých právě na základě filmů (zejména hraných). Podstatné je, že 

autoři publikace vidí ve filmové tvorbě tzv. nadčasovost, i přesto, že se vždy film zabývá 

jen určitou částí dějin. Média a (především) film mají však svoji moc ve zdánlivé 

autenticitě.
99

 Film s historickým obsahem se tak stává „výplní“ matných míst, tedy míst, 

kde mají mladší generace ve vyprávění pamětníků mezery, a stejně tak pamětníci, které již 

paměť pomalu ale jistě zrazuje. Na základě testování zde taktéž autoři uvádějí, že právě 

lidé, kteří mají před očima zinscenované záběry, které působí dojmem dokumentárního 

filmu, přijímají tyto za realistické, na rozdíl od filmů autentických. Jelikož film pomáhá 

doplňovat interpretační rámec pro události (v textu zejména rodinná paměť), může být 

podobně využíván na dokazování „skutečného“ historického faktu. Welzer a kol. dále 

uvádějí, že hrané filmy a televizní seriály pak v  interakci lidí „fungují jako důkazy pro 

historickou skutečnost.“.
100

 Autoři na konci této kapitoly uvádějí pro mou studii velmi 

zajímavou myšlenku, a to, že je zvláštní, že právě hraný film je lidmi vnímán jako médium 

pro přenos skutečných minulých událostí, i přesto, že je založen na fikci a postrádá 
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původní didaktický účel. Naproti tomu dokumentární filmová tvorba, která v sobě tento 

didaktický účel obsahuje již tak populární (a populárně vnímaná) není.
101

 

 

2.3.4 Reprezentace – pojítko mezi historií a filmem 

Poslední podkapitolou teoretického základu mé studie je pojem reprezentace. Tento 

pojem se snažím vysvětlit (a zpoplatnit také pro filmovou tvorbu) z příspěvku Mileny 

Bartlové s názvem Reprezentace.
102

 Tento pojem považuji pro svou studii za relevantní, a 

to zejména z toho důvodu, že v něm spatřuji jisté zásadní pojítko mezi filmovou tvorbou 

(součást umění) a historiografií. 

I přesto, že Bartlová aplikuje pojem reprezentace zejména na umění ve smyslu 

malířství a sochařství (dále pak na kategorii tzv. vladařské reprezentace), považuji její 

výklad za relevantní k mé studii, jelikož se v mnohém tyto rysy umění výtvarného a 

sochařského překrývají s uměním filmovým. Bartlová pojednává o reprezentaci jako o 

procesu, „jímž se zastupuje nějaká skutečnost ve formálním aparátu lidské komunikace a 

vnímání; rozumí se, že tím dochází k určité redukci či jiné proměně výchozí 

skutečnosti.“.
103

 Problém však podle autorky zůstává ve vědomém poznávání skutečnosti. 

Jak je dále uváděno, sám „historický fakt“ je již reprezentací. Zdůraznil bych zde 

především myšlenku o reprezentaci jako interpretaci, tedy že reprezentace nemohou být 

nevinné, stejně jako není možné, aby byly pasivním obrazem – vždy jsou tedy nástrojem 

(prostředkem) interpretace.
104

  

Na základě myšlenek z textu Mileny Bartlové bych rád nadefinoval pojem 

reprezentace, tak aby byl relevantní a vhodně aplikovatelný v mé studii. Reprezentace je 

tudíž procesem a výsledkem interpretace jistého subjektu (zde režiséra a dalších 

spolutvůrců, stejně jako dalších, filmovou tvorbu ovlivňujících činitelů. Reprezentace poté 

působí na masy lidí (tedy širokou veřejnost), které ji přijímají (ať pozitivně, či negativně). 

Reprezentace má formu nečasovosti, respektive může být „živá“ (stále aktuální) i přesto, 

že její symbol, hodnoty a význam mohou být již „mrtvé“. A v neposlední řadě, velmi 

významnou se stává, jelikož se může společnosti jevit jako historický fakt (historická 

skutečnost), ale přesto vždy bude jen něčí interpretací, která bude redukovaná, bude 
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subjektivní a bude produktem naší paměti a zároveň naše paměť bude reprezentací 

formována zpětně.   

O jistém druhu reprezentace (zde spíš filmové interpretace) hovoří Dudly Andrew ve 

svém příspěvku Film and history ve sborníku Film studies: critical aprroaches,
105

 kde 

uvádí, že problém kulturní interakce (zde ve smyslu stálého vzájemného působení filmu a 

společnosti) dává podnět k neustálému udržování cenzury, a to i v rozvinutých 

demokratických společnostech (jako příklad uvádí Francii), jde totiž o rozpor mezi tím, co 

požaduje k prezentaci stát a tím, co je ve společnosti tzv. populární.
106

 K tématu cenzury se 

dále vyjadřuji v kapitole 3.2.6 na základě výpovědí informátorů (režisérů). 

 

2.3.5 Film jako médium 

Z předchozích kapitol vychází najevo, proč shledávám filmovou tvorbu zásadní pro 

prezentaci filmové látky. Je to zejména specifický způsob prezentování „reality“ a zároveň 

vysoká míra masovosti, tudíž veliké množství potenciálně indoktrinovaných. Stejně tak je 

zásadní dialektický vztah mezi filmem a kolektivní pamětí společnosti (zde národa). 

Nazval bych to jistým stále opakujícím se potvrzováním identifikace sebe sama (ve smyslu 

společnosti). Pokud v nějakém bodě tato identifikace selhala (např. film prezentoval něco, 

co je ve společnosti zakořeněné zcela obráceně, či by společnost toto téma nezahrnovala do 

„své minulosti“, nevznikl by film). Film je natolik silným médiem, že je snadné jej 

využívat jako nástroj politické propagandy, jak jsem nastínil v kapitole 2.3.3. Film a 

historickou látku je tedy možné sledovat z několika perspektiv. Já jsem si pro svou práci 

zvolil úhel pohledu historické látky ve filmu ze strany tvůrců, zejména tedy osoby režiséra. 

Možné by však bylo, sledovat stejný záměr z pozice publika, tedy zkoumat více 

návštěvnost, ohlasy a kritiku filmu. Třetí výraznější rovinou by pak mohla být komparace 

filmu a historického faktu na základě studie paměti (jedince, kolektivu, ad.), tedy výzkum, 

během něhož by se např. formou rozhovorů zkoumalo, jak lidé vnímají dějiny a jakým 

způsobem vnímání ovlivňuje právě filmová tvorba (s historickou látkou), či jak film 

formuje paměť. Posledními dvěma rovinami se však ve své práci zabývat nebudu. Na závěr 
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této kapitoly cituji o síle filmového média: „Film byl vždy, již od svého vzniku, 

transkulturním fenoménem, který kvůli tomu má schopnost překračovat „kulturu“…“
107
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3 Praktická část – analýza – rozhovory – 

komparace 

 

3.1 Bodové ohodnocení snímků 

Na základě vypracovaného schématu analýzy filmu (teoretická část, kapitola 2.1.5) 

jsem všechny tři snímky podrobil rozboru. Jak jsem již uváděl, v první řadě zde zkoumám 

osm okruhů (tematických obsahů), jejich přítomnost, nepřítomnost či podmíněnou 

přítomnost zde hodnotím bodovým systém (v prvním případě bod 1, u následujících dvou 

možností 0 bodů). Jedná se tedy o tyto okruhy: (A) autentické záběry doby, (B) politické 

pozadí, (C) každodennost, (D) společenské vztahy, struktura společnosti, (E) národnostní, 

etnická a náboženská otázka, (F) intimita, pohlavní styk, nevěra, (G) samotný akt atentátu, 

a konečně (H) Násilí a nátlak (mučení, vydírání, udávání, ad.). Přičemž, jak jsem již 

v teoretické části uváděl, na konci rozboru uvádím výsledky v přehledové tabulce. Tím 

získám především přehled o tom, jakým spektrem témat a okruhů se každý z filmů zabývá. 

Podstatnější než toto bodové ohodnocení, které je spíše orientační, je samotné přidělování 

bodů ke každému jednotlivému okruhu při provádění analýzy. Níže uvedený rozbor 

zdůrazňuje výkladovou hodnotu, která je podpořena tabulkou s rozmístěním bodů dle 

tematických okruhů. 

 

3.1.1 Hraný dokument – Kulka pro Heydricha 

Nejprve jsem tedy podrobil této analýze epizodu z dokumentárního cyklu ČT Roberta 

Sedláčka.  

(A) I přesto, že se jedná o hraný dokument, autor se zde nijak nesnaží kombinovat 

inscenované záběry s autentickými. Jaký byl jeho záměr s tímto cyklem, se dozvíme 

z analýzy jeho rozhovoru. Tato absence dobových záběrů může mít dva protichůdné 

motivy. Jedním z nich je, že se autor kombinaci s autentickým materiálem snaží vyhnout, 

aby tak mohl tvořit „svoji pravdu“. Druhým z motivů může být skutečnost, že autorovým 

záměrem nebylo divákovi nutit pravdu o tom, „jak to bylo“, ale chtěl mu pouze ukázat 

svoje stanovisko. Přesto v tomto ohledu přiděluji 0 bodů.  
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(B) Oblastí, na kterou se snímek zaměřuje je právě politická scéna a vůbec politické 

pozadí přípravy atentátu z exilu. Celá epizoda se odehrává v Anglii a jedinou spojnici 

s Protektorátem Čechy a Morava tvoří v závěru odlétající letadlo s parašutisty Gabčíkem a 

Kubišem. V tomto ohledu přiděluji tedy bod 1. 

(C) Každodennost je ve snímku zastoupena několika momenty, například když je 

Edvard Beneš se svou chotí v krytu, kde si v době bombardování dopřávají večeři. Ale 

tento moment se spíše snaží nastínit danou situaci a Benešovo stanovisko k válce, stejně 

tak pocity jeho ženy. Naopak jisté „zprávy o každodennosti“ přináší plk. František 

Moravec (přednosta zpravodajské ústředny čs. exilové vlády), který divákovi přibližuje 

„jak to vypadalo v protektorátu“ a zejména hodnotí domácí odboj. Každodennost, tak jak ji 

ve své studii zkoumám, zde však postrádám, tudíž přiděluji 0 bodů.  

(D) Otázka společenské struktury ve snímku přes mnohé možné interpretace 

zastoupena není a nijak se s ní nepracuje. Tudíž opět bodů 0.  

(E) Národnostní motiv je zde zcela přítomen, avšak jen k účelům přiblížení 

historického faktu (jednání o podobě nového Československého státu a zejména jeho 

národnostní diferenciace a otázka menšin). Tato otázka jistě k celému tématu atentátu na 

Heydricha patří a je legitimní. Režisér ji nevyužívá pro dramatické či jiné účely tohoto 

typu, proto uděluji bod 1.  

(F) Intimita, erotické scény, či přítomnost milostného trojúhelníku atd. ve snímku 

nijak nefigurují. Na tomto místě tedy vidíme, že není do popředí (a vůbec) postavena 

rovina milostného vztahu, která by se odehrávala na historickém pozadí (jak toho často 

využívá populární filmová tvorba). Tento přístup k látce lze interpretovat jako 

upřednostnění historické látky na filmovém plátně, a také jako snahu o identifikaci 

s dokumentární tvorbou. Zde tedy přiděluji 0 bodů.  

(G) Naprostá absence samotného atentátu na R. Heydricha může mít opět několikero 

vysvětlení. Jedním je, že autor tím vyjadřuje souhlas s dosavadní reprezentací atentátu, a 

tudíž už se tímto motivem nezabývá. Dalším vysvětlením může být skutečnost, že se autor 

chtěl zaměřit jen na politickou přípravu atentátu a již předpokládal, že divák samotný akt a 

výsledek atentátu zná. V tomto případě režisér nepovažuje za nutné atentát prezentovat 

znovu. Na tomto místě tedy opět přiděluji 0 bodů.  

(H) Jistý nátlakový systém je cítit z atmosféry velmi často. Nejedná se o vyslýchání, 

mučení, či explicitně vydírání, ale přesto jsou zde jisté náznaky „dusné“ atmosféry. Ihned 
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zezačátku snímku je to nátlak na Edvarda Beneš v Anglii po napadení Polska. Tento nátlak 

je ze strany Anglie, která zřetelně bývalému čs. prezidentovi říká, že by neměl chtít válku, 

jelikož Slovensko je uznaným státem a protektorát už státem jistě není (jedná se tedy o 

vyjádření podpory Mnichovské dohodě). Toto stanovisko Velké Británie k Benešovi a 

bývalé ČSR se během celého pobytu mění. Zásadní a zlomový moment však jistě sehrálo 

rozhodnutí o uskutečnění atentátu na Heydricha. Úspěšné splnění atentátu pak změnilo 

mnoha státům dosavadní pohled na český národ.  V tomto bodě uděluji 0 bodů. 

 

3.1.2 Lidice 

Z oblasti populární tvorby bych na tomto místě začal analýzou filmu Lidice
108

 v režii 

Petra Nikolaeva. 

(A) Autentické záběry snímek využívá pouze v jednom případě, a to když nastupuje 

do úřadu zastupující říšský protektor R. Heydrich, přičemž tento záznam je promítán 

v kině, kam přichází lidické postavy (Vašek a Karel – syn hlavního hrdiny Františka 

Šímy). Tento záběr je černobíle a evokuje opravdu autentický záběr, přesto že je nahraný 

stejně jako další scény kolem R. Heydricha. Z tohoto důvodu zde přiděluji 0 bodů. 

Autentické byly jen postavy filmu, což však v tomto směru nepovažuji za relevantní. 

(B) Politické pozadí je divákovi zřetelně předáváno a není zde téměř možnost si 

vytvořit vlastní názor, jelikož je divákovi politické pozadí předloženo jako hotové. Zde se 

jedná zejména o momenty dialogů mezi německým velitelem a povýšeným českým 

poručíkem Vlčkem. Ten je v Lidicích dále považován za zrádce a kolaboranta a je 

stigmatizován. On a hlavní postava filmu, František Šíma (je v roce 1938 uvězněn) 

přežívají jako jediní lidičtí muži válku. Zcela zásadním je pak vůbec hlavní důvod vypálení 

Lidic, ten je zde založen na neprůkazných spekulacích a řečech, které se donesly až 

k německému vedení – jelikož Němci potřebují záminku a jsou z vrchních pozic „tlačeni“ - 

použijí falešný důkaz v podobě nastrčené vysílačky do jednoho z domů v Lidicích. Stejně 

tak lze politické pozadí sledovat v jedné z poslední scén filmu, kdy se hlavní postava, 

František Šíma při příležitosti výročí vypálení Lidic 10. 6. 1945, dostaví na tuto akci, aby 

pomohl s výstavbou nových Lidic, je však vyhozen s důvodem, že se jedná o pietní akci a 

on by se tak stal narušitelem. Je vcelku nutné uvést, že na politickém pozadí je vlastně celý 
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příběh Lidic, stejně jako stejnojmenný film, postaven. Tato linka historického faktu je zde 

jako jedna z mála výrazná. V této oblasti filmu přiděluji 1 bod. 

(C) Každodennost je v Lidicích vcelku potlačena. I přesto, že se jedná o tzv. příběh 

osudu jedné vesnice, spíše je zde v tomto směru potlačena linka každodennosti jejích 

obyvatel na úkor síly příběhové linky. V tomto smyslu zde tudíž obraz každodennosti 

postrádám a boduji tento okruh nulově.  

(D) Společenské vztahy a struktura společnosti snímku sou opět vcelku komplikované. 

Setkáváme se zde samozřejmě hned zpočátku filmu s nevěrou, následným zavražděním 

syna vlastním otcem (ve filmu se postupem času dovídáme, že to nebylo úmyslné zabití, 

ale spíš shoda nešťastných náhod, podobně jako celé vyhlazení Lidic). Hlavní postava je 

tak odsouzena ke čtyřem letům vězení, a tím se též film částečně přesouvá do oblasti 

věznice. Toto místo je prezentováno jako místo, kde je podvod podporován (např. padělání 

pasů pro Židy), kde se Češi v době války do jisté míry „semknou“ a jsou schopni se 

vzájemně krýt (vztah českých vězňů a českých dozorců). Jako sociální by se též dala 

považovat stigmatizace povýšeného četníka Vlčka, milenky Františka – Marie Vaňkové. 

Stejně tak je vykreslována společenská kontrola, která na vesnici funguje, jelikož se zde 

tzv. každý dozví o všem a nic není možné skrývat, což ve své podstatě zapříčiní vyhlazení 

obce (Karel (syn Františka Šímy a bratr zavražděného) se snaží získat dívku, která se mu 

líbí – Annu Marusczakovou – avšak, kvůli své stydlivosti vymyslí plán jeho kamarád, 

ženatý mladík Václav; nevinný plán o jisté akci pro parašutisty však přeroste ve veliké 

nedorozumění a záhy záminku pro vyhlazení). Společenská otázka jako taková hraje tudíž 

v příběhu zcela zásadní roli, a proto přiděluji v tomto ohledu snímku 1 bod.  

(E) O národnostní, etnickou či náboženskou příslušnost se tvůrce až tolik neopírá, ale 

spíše zde dává do opozice stranu německou a stranu českou. Němci jsou za tento čin 

obecně vykreslováni jen negativně. Jedinou výjimkou v tomto ohledu je sebevražda 

mladého nacistického vojáka, který 2. 7. 1942 při plynování lidických děti ve speciálních 

automobilech vystoupí z auta a běží se do pole zastřelit. Odlišení původu hraje roli taktéž 

například při povýšení četníka Vlčka, kterému je velitelem německého gestapa nabídnuto 

povýšení z důvodu árijského původu (jeho matka byla Königová), nejistý Vlček ho požádá 

o rozmyšlení a Němec na to odvětí: „Ne. Vy jste divný národ. Sami sobě nechcete 

pomoct.“.
109

 A stejně tak, když je při výslechu mučena postava Anny, která nakonec 

prozradí, že záminkou bylo, aby předala vzkaz rodině Horákových, jejichž syn byl členem 
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odboje v Anglii (podobně jako rodina Stříbrných). Tyto dvě rodiny jsou pak přednostně 

nacisty uneseny, vyslýchány, mučeny a nakonec popraveny. Stejný osud čekal i Annu 

Marusczakovou a Václava – oba popraveni. Lze tedy říci, že tyto aspekty nejsou v díle 

představeny odděleně, jelikož otázka česko-německá je na tomto místě vcelku logicky 

nepostradatelná. V tomto případě tedy 0 bodů.  

(F) Okruh intimity, erotiky, atd. se ve filmu vyskytuje ve vysoké míře. Vlastně hned 

v úvodu filmu přichází jedna z hlavních postav (Marie Vaňková) za hlavní postavou 

(Františkem Šímou), která leží na místě, kde stával před vypálením jeho dům. Příběh se 

pak retrospektivně vrací do roku 1941 a zachycuje nevěru Františka právě s Marií. Otázku 

lásky zde řeší zejména postava Karla Šímy, který kvůli své stydlivosti není schopen 

žádnou dívku oslovit, což vede jeho kamaráda Václava (který je mimochodem ženatý a má 

malé dítě), aby za něj vymyslel „plán“, který se posléze převrátí v záminku, pro kterou 

budou Lidice vypáleny. Intimita, erotika a záležitosti týkající se „milostného trojúhelníku“ 

atd. jsou ve filmu zastoupeny a lze tvrdit, že představují hlavní zápletky dějové linie. 

Z tohoto důvodu uděluji 1 bod. 

(G) Atentát na R. Heydricha je ve filmu natočen. Začíná detailními záběry na kolo 

jedoucího Heydrichova vozu, na jedoucí cyklistické kolo, dále na obličej muže 

skrývajícího pod pláštěm samopal, zapaluje si cigaretu. Druhý muž mu dává znamení tím, 

že kývne hlavou. Gabčík vstupuje do vozovky před Heydrichův automobil, vytahuje 

samopal a hodlá střílet, samopal však nefunguje. Heydrich se beze slova ve voze postaví 

(řidič bez jakéhokoli pokynu zastaví). Mezitím přibíhá zezadu k vozu druhý muž a hází 

granát, který spadne k zadnímu kolu vozu, následuje slabá detonace, trochu dýmu a 

Heydrich padá v bolestech do vozu. Tímto scéna o atentátu na R. Heydricha končí. Jelikož 

byla do filmu vložena zvlášť přímo jako scéna zabývající se rekonstrukcí atentátu, dávám 

zde 1 bod. 

(H) Mučení, vydírání, vyslýchání, udavačství a celkově násilí, to jsou aspekty, které 

jsou ve filmu zastoupeny neustále. Pokud pominu celkové násilí spáchané v souvislosti 

s vyhlazením a vypálením Lidic, tak již předtím předcházely výslechy s Annou 

Marusczakovou, Václavem, které končí mučením a nakonec popravou. Násilí je zde 

pácháno již v úvodu filmu, a to když František Šíma zabije (ať úmyslně či neúmyslně) 

svého syna Eduarda. Dále je to vyslýchání rodiny Horákových a Střbrných, ad. Vícekrát je 

zde také prezentováno, jak jsou Němci krutí a Češi mírumilovní – to je zobrazeno 

například ve vězení, když čeští vězni oddělují venkovní prostor na český a na německý 
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tím, že staví plot z ostnatého drátu a jeden z českých dozorců říká českým vězňům, aby 

byli rádi, že jsou na té české straně, jelikož tam to je oproti tomu, co bude na straně druhé, 

ráj.
110

 Tento okruh motivů je však ve snímku zastoupen ve vysoké míře, proto přiděluji 1 

bod. 

Film Lidice
111

začíná citátem Franka Knoxe (ministra námořnictva USA v letech 1940-

44): „Když se budoucí generace zeptají, zač jsme bojovali, připomeňte jim příběh 

Lidic!“.
112

 Je tudíž zřejmé, jakým směrem se po tomto citátu snímek ubírá.  

 

3.1.3 Protektor 

Posledním ze tří filmů, který zde budu analyzovat je Najbrtův Protektor. 

(A) K otázce autentických záběrů je u Protektora
113

 nutno říct, že je natočen „ve stylu 

autentických záběrů“. Vlastně divákovi občas připadá, jako by se díval na onu dobu – je to 

tím, že tvůrci využívají ne tak sytých barev, a tím se obraz zda místy částečně černobílý, 

což u diváka, jak jsem uváděl v teoretické části, vždy vyvolává jistý pocit autenticity. 

Zásadní však je, že Najbrt využívá dobové rozhlasové zprávy, které prostupují celý film a 

mísí se tak se zprávami smyšlenými, které jsou určeny pro účely filmu (děje). Dobové 

rozhlasové zprávy jsou například využívány jako objasnění situace – například krátce po 

atentátu na R. Heydricha, při vyhlášení stanného práva, či při pohřbu zastupujícího 

říšského protektora. Stejně tak režisér Najbrt využívá dobových nápisů, které opět mají 

objasňující funkci – jde o různé titulky, vyhlášky, atd. Titulky začínají obsazením 

nacistickými vojsky: „Praha v zatemnění,“ „Německá armáda nadšena krásou Prahy.,“ 

„I v Praze se jezdí nyní jen VPRAVO!“.
114

 Zásadní jsou však titulky s antisemitskou 

tematikou, které určují vývoj hlavní postavy, kterou je prvorepubliková herecká osobnost, 

která je však židovského původu – „Židé nesmějí na plovárny,“ „Židé nesmějí mezi 

árijce!,“ „Židé nesmějí do kin!“ a dále se tyto titulky zostřují v důsledku doby: „Achtung, 

Achtung,
115

 generál Heydrich nastoupil úřad“ „Označení Židů zavedeno!,“ „Pozor na 

Židy bez hvězdy!,“ „Manželství se židovkou je peklo!,“
116

 přičemž jsou v momentě těchto 

dobových nápisů taktéž promítány dobové fotografie R. Heydricha. Za autentické také 
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shledávám, že film využívá, jak českého, tak i německého jazyka, což opět naznačuje jisté 

odlišení, vyjádření vztahů mezi Čechy a Němci. Černobíle je zde stále promítán smyšlený 

prvorepublikový snímek, jehož hlavní představitelkou je právě Hanka (hlavní role), který 

se však autenticky může jevit. Celkově bych v tomto okruhu přiřadil za dobovou 

autenticitu snímku 1 bod, jelikož se domnívám, že i přesto, že jsou titulky či rozhlas 

používány jistě pro účely dějové, stejně tak přijatelným a nenásilným způsobem prezentují 

dobovou atmosféru v Protektorátu Čech a Morava a stejně tak obsah zákazů a omezení ze 

strany říše.  

(B) Politické pozadí je v tomto snímku přítomné, ale spíše „vykonstruované“ pro 

účely filmu, a pro historický fakt nijak zásadní. Jedná se zde spíše o prostředí politického 

vlivu nad zásadními body protektorátu, kterým byl samozřejmě i rozhlas, kde se po 

okupaci shodou okolností stane předním hlasatelem právě hlavní hrdina, manžel Hanky, 

Emil Vrbata. Zde bych zmínil pouze situaci, kdy na oslavě v bytě Emila Vrbaty, kam jsou 

pozváni i mladíci z veslařského týmu, kteří po nocích tajně cvičí a píší různé nápisy na 

veřejná místa (jsou vlastně představiteli českého odboje), a Emil na jejich reakci, že nikoho 

neprovokují odvětí: „Nosíte trika se znakama státu, který už neexistuje a nikoho 

neprovokujete?“.
117

 Přesto bych filmu přidělil za tuto oblast 0 bodů, jelikož zde politická 

klíčová jednání prezentována nejsou nikde až tak explicitně. 

(C) Film se zaměřil právě na každodennost. Vesměs celý film je prostoupen různými 

charaktery lidí, které můžeme nalézt od minulosti až po současnost v lidské společnosti – 

zde to jsou například prospěchářská Vrbatova kolegyně, se kterou také Hanku podvádí, ale 

která Emila přesto nakonec (opět díky neúspěchu, zradě) zavrhne. Je vlastně symbolem 

kolaborace a zrady. Naproti tomu její původní přítel (taktéž zaměstnanec rozhlasu – hlavní 

hlasatel před Emilem), Franta Vrána se proti nacistické nadvládě snaží aktivně bojovat. 

Tento jeho boj však končí jeho popravením. Franta totiž již od začátku příběhu (začíná 

v roce 1938 po odtržení pohraničí Československa) hájí myšlenku, že má právo na svůj 

vlastní názor, jelikož jak říká: „Já jsem tady doma.“.
118

 Jeho přítelkyně v této době ještě 

odpovídá: „My si taky myslíme svoje, ale každej o tom snad nemusí vědět.“,
119

 na což 

reaguje ještě Emil se slovy: „Nám se tady otevírá možnost dávat najevo svůj názor, a 

přitom se tvářit, že máme názor úplně opačnej. Lidi to pochopí.“.
120

 Každodennost je zde 

například vykreslena i scénou, kde se u Emila v bytě (již slavného hlasatele) ve spíži 
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schová jeho kolegyně s mladým odbojářem, který je překvapen, kolik dostává Emil 

potravinových lístků, a kolik másla zde skladuje. Každodennost je ve snímku vyjádřena i 

scénou, která je narážkou na dobovou naraci – tedy mýtus o tzv. pérákovi, což byl tajemný 

hrdina, který v době protektorátu útočil po nocích na nacisty, kteří z tohoto mýtu dostali 

strach. Pérák proto, že měl údajně na nohou péra, za jejichž pomoci byl schopný 

přeskakovat i nádraží. Každopádně oblast každodennosti (přinejmenším alespoň snaha o co 

nejvěrnější přiblížení) je zde maximálně pokryta, tudíž 1 bod.  

(D) Otázka společenských vztahů a struktury společnosti je také vesměs základem 

tohoto filmu, avšak konkrétně bych zaprvé opět zmínil část s potravinovými lístky, zadruhé 

situaci Petra (promítač filmů v místním kině, se kterým se Hanka začne scházet), jenž je 

kvůli okupaci a zavření vysokých škol nucen přerušit studium medicíny a pracuje tak na 

patologii. Zásadní je zde ale všeobecně proměna sociálních statutů, a to jak v případě 

Hanky a Viléma, jejichž postavení se zcela zásadně převrátí, tak i dalších postav (např. 

kolegyně a milenka Emila, Franta Vrána, herecký kolega Hanky, Arnošt). Je zde zobrazen 

jistý „normální“ stav ještě v roce 1938, kdy je Emil tím, kdo žárlí na Hanku a vlastně si 

vnitřně tento Hančin úspěch nepřeje, a naproti tomu v roce 1939 absolutní Hančin propad 

na dno a Emilův vzestup na vrchol (zatím ještě bez jakékoli zrady či kolaborace). 

S příchodem R. Heydricha (tedy v roce 1941) se však situace zostřuje a Hanky život začíná 

být v ohrožení a stává se již pro Emila nebezpečím, stejně jako ohrožením jeho kariéry. 

Emil již však přistupuje na stranu říše (naznačeno jeho vztyčenou pravicí – tzv. heilováním 

– při reportáži mezi dělnictvem vzdávajícím hold Hitlerově třetí říši). Vše se dostane do 

absolutní krajnosti tím, že je po atentátu Emil nucen zbavit se Hanky, pokud chce 

pokračovat ve svém zaměstnání. Emil si svoje jednání, které mu je proti vůli uvědomuje na 

konci filmu, kdy se postaví proti režimu tím, že nedočte při příležitosti pohřbu R. 

Heydricha slavnostní projev v rozhlase a běží za Hankou (tímto svým aktem si nejspíše, 

můžeme se domnívat, zajistil popravu). Naproti tomu Emilova kolegyně a milenka 

z rozhlasu se po rozchodu s Frantou Vránou poohlíží po jiné „cestě k úspěchu“, a tak končí 

vdaná za německého ředitele rozhlasu a očekává s ním potomka, i přesto že s Emilem 

v době jeho slávy udržuje poměr, po jeho pádu jej taktéž zavrhuje a obrací se k němu zády. 

Sociální otázku bych opět ve filmu ohodnotil 1 bodem.  

(E) Problematika etnicity, národnosti a náboženského vyznání je pro tento snímek 

zcela zásadní. V prvé řadě se po celou dobu jedná o otázku česko-německých vztahů a 

v druhé řadě je příběh o životě herečky židovského původu (a o soužití s ní v manželském 
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svazku v době okupace nacisty). Židovská tematika se zde tímto stává zcela základním 

kamenem celého filmu, jelikož se o ní opírá celá historická skutečnost, resp. její 

reprezentace ve filmu (tedy zacházení s Židy v Praze od roku 1938 až po rok 1942). 

Zásadní je zde tedy nejdříve herecké výsluní Hanky společně s jejím kolegou (taktéž 

židovského původu) Arnoštem, který po okupaci uprchne, avšak v průběhu filmu se opět 

s Hankou setkává, jelikož se mu útěk nepodařil. Z výše uvedených důvodů a jsem 

přesvědčen, že oprávněně zde uděluji 1 bod.  

(F) Míra intimity a erotiky ve filmu je sice přítomna, avšak zcela zásadní je především 

v momentu, kdy je zobrazena Emilova nevěra právě s rozhlasovou kolegyní. Ostatní scény 

jsou již bezvýznamné – jako např. odhalené tělo Hanky ve vaně jako trik na odlákání 

pozornosti nacistů při domovní prohlídce, či Emilova nahota při další z jeho nevěr. Přesto, 

že se zde tyto momenty zobrazují, dodal bych samozřejmě, nejsou pro vývoj filmu až tak 

zásadní, a především, nejsou upřednostňovány před obsahovou stránku filmu – jsou spíš 

jakýmsi dobovým doplňkem, potřebou současné populární kinematografie. Tuto potřebu 

lze vidět na zásadním momentu filmu (resp. na samém konci příběhu) kdy se Hanka, 

potom co se dozví o další z Emilových nevěr, jde sama přihlásit do transportu. Kvůli výše 

uvedenému však přiděluji 0 bodů.  

(G) Samotný atentát na zastupujícího říšského protektora v Čechách a na Moravě R. 

Heydricha v atentátu ztvárněn není, avšak je zpřítomněn zcela jinak. Záběr na ranní Prahu 

27. 5. 1942 a zazní exploze granátu a následně dva výstřely, poté slyšíme z rozhlasu 

ohlášení o provedeném atentátu. K tomuto se budu zmiňovat v druhé části, kde analýzu 

filmu porovnávám s analýzou rozhovorů s režiséry. Každopádně akt atentátu je zde 

zpřítomněn, avšak dalo by se říci, lidskému oku nezpřístupněn, tzn. přiděluji 0 bodů. 

(H) Posledním okruhem motivů jsou násilí, mučení, vydírání a udávání. Všechny tyto 

složky jsou zde zastoupeny, a to především na pozadí rozhlasového prostředí, jelikož se 

zde jednalo o významné funkce v protektorátu. Udavačství můžeme spatřovat 

v „bezpáteřním“ chování Emilovy kolegyně a milenky, která se prospěchářsky snaží 

z každého neúspěchu někoho cizího něco vytěžit. Výslechy a mučení jsou zavedeny do 

krajností v případě Franty Vrány a stejně tak mladých odbojářů (někdejších Vrbatových 

sportovních kolegů). Z filmu je celkově cítit ponurá atmosféra plná strachu doplněná 

krutým utlačováním ze strany nacistické říše, což koresponduje s obsahem Gebhartovy a 

Kuklíkovy publikace. Tedy za tento poslední okruh přidávám 1 bod. 
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Na závěr analýzy tohoto snímku bych rád uvedl citát, který je ihned na počátku filmu 

obsažen: „Čech je cyklistou, jenž se nahoře hrbí, dole však šlape.“ Adolf Hitler.
121

 Tento 

citát vystihuje pěkným způsobem podstatu filmu, a to v jeho vícero perspektivách. 

 

3.1.4 Závěry a vyhodnocení 

Epizoda Kulka pro Heydricha v dokumentárním cyklu České století
122

 režiséra 

Roberta Sedláčka se zdá být přinejmenším hraným dokumentem, který se nesnaží stavět 

dějinné události do pozadí milostného příběhu. Na základě analýzy je zřejmé, že se snímek 

zabývá striktně politickou přípravou exilové vlády na atentát na Heydricha, stejně jako 

Benešovou koncepcí nového uspořádání státu. Jsou zde tedy zdůrazněny otázky politické a 

národnostní sféry. Myslím si tudíž, že snímek je přijatelným reprezentantem českého 

hraného dokumentu zabývajícího se historickou látkou.  

Snímek Lidice zrežírovaný Petrem Nikolaevem je na základě předchozí analýzy 

především snímkem, který se zaměřuje na problematiku obce Lidice, a který se pokouší 

zasadit tento příběh do širších souvislostí. Přesto v jeho popředí figuruje jedna hlavní 

postava, kolem které se příběh vyvíjí. Film tedy sleduje všední životy lidí jedné vesnice, 

které jsou narušeny atentátem. Poté je na základě nevinné lži nalezena záminka pro 

zaměření nacistické moci právě do Lidic, a nakonec je vesnice obětí nacistické msty.  

Film Protektor v režii Marka Najbrta je snímkem, který se nenásilným způsobem 

snaží divákovi poskytnout pohled do doby protektorátu. Snaží se přiblížit každodenní život 

a dobové události na pozadí příběhu jedné dvojice, avšak tento vztah spíše podléhá 

společenským, dobovým, národnostním, náboženským a charakterovým (ve smyslu 

postav) okolnostem. Film se taktéž nepokouší o nějakou odlišnou teorii atentátu, a z tohoto 

důvodu se můžeme domnívat, že byl samotný atentát představen jako pohled na ranní 

Prahu a zvuky výbuchu a dvou výstřelů. I přesto, že poslední část filmu je založena spíše 

na problematice nevěry, lásky a příběhu kola (po kterém nacisté pátrali), drží si film jistou 

preferenci divákovi předat pohled na jedno období českých dějin.  

Vyhodnocení analýzy všech tří snímků zobrazuji v tabulce (viz. níže), ve které je poté 

přehlednější zaměření filmových děl k různým oblastem tématu (problematiky).  
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 Epizoda Kulka pro Heydricha z dokumentárního cyklu České století, režie Robert Sedláček, 2013 
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Okruh/Film Kulka pro Heydricha Lidice Protektor 

Okruh (A) 0 0 1 

Okruh (B) 1 1 0 

Okruh (C) 0 0 1 

Okruh (D) 0 1 1 

Okruh (E) 1 0 1 

Okruh (F) 0 1 0 

Okruh (G) 0 1 0 

Okruh (H) 0 1 1 

Tabulka 1 - Bodové ohodnocení jednotlivých snímků za každou tematickou oblast. 

 

3.2 Analýza a komparace snímků s rozhovory 

V druhé části praktického úseku studie se věnuji komparaci analýzy filmových snímků 

s analýzou rozhovorů s režiséry, a to vždy v hranicích jednoho tématu či jedné perspektivy. 

 

3.2.1 Výhody a nevýhody zpracování historické látky dokumentem vs. 

populární filmovou tvorbou 

Marek Najbrt (režisér Protektora) se k tématu hraného dokumentu vyjadřoval tak, že 

jej má rád, avšak i hraný dokument by se měl brát s rezervou a určitě by neměl být 

považován za historickou pravdu. Jak Najbrt uvádí: „Dokument není publicistika.“,
123

 a 

tím pádem by podle něj také společností neměl být brán jako jakési zpravodajství. Režisér 

ale taktéž tvrdí, že u Protektora se určitě o žádný hraný dokument nejedná. Najbrt se 

zmiňuje o dokumentárním cyklu České století R. Sedláčka, ke kterému uvádí: „Myslím si, 

že i ten Sedláček v první řadě chce rozvířit jako nějakou debatu o těch věcech a chce 

ukázat aspekty, který jsou v nějakým rozporu s tou obecnou…124
obecně uznávanou 

mytologií, jako historickou.“.
125

 Najbrt považuje za dokument autorskou tvorbou, která je 

vždy výpovědí autora o jisté době či nějakém tématu. Pro předvedení historické látky ve 
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 Transkripce rozhovoru s Markem Najbrtem – Příloha č. 1., s. X. 
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 Tři tečky ohraničené hranatou závorkou značí informátorovu pauzu v rozhovoru, nikoli vynechání části 

textu. 
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filmu neupřednostňuje režisér ani jednu z forem (tedy hraný dokument či populární film), 

jelikož to podle něj nejde zobecnit a je to variabilní. Taktéž však zmiňuje, že téma je pro 

diváka vždy lákavější, pokud ví, že se dívá na pravdivý příběh,
126

 resp. jak uvádí: „…o 

něčem se obecně soudí, že se to tak stalo.“.
127

 

Petr Nikolaev se k danému tématu vyjadřuje především z hlediska finanční záštity 

dokumentu a populárního filmu, kdy uvádí, že u práce na celovečerním filmu je vždy 

potřeba mnohem větší dotace. Co je však podstatné, režisér tvrdí, že na zpracování 

historické látky může být kvalitní i dokument i celovečerní film, závisí na kvalitě 

zpracování, přesto: „…podstatný je to, jak je to umělecky silný, ale každej ví, že ten hranej 

příběh má mnohem větší potenciál ty diváky přilákat a oslovit. Ty dokumenty jsou proti 

tomu kvalitnímu hranýmu filmu vždycky v nevýhodě.“.
128

 

Dokumentarista Robert Sedláček popisuje nečastější uchopování historické látky ve 

filmu jako „…ty velké historické události, ty nás zajímají, jsou spjaty s velkým patosem. No 

a ono nám to ulehčuje v těch dramatech umístit…hodí se jako kulisa pro romantické 

příběhy.“.
129

 Na základě výše uvedeného pak zmiňuje příklad snímku Pearl Harbor, kde 

diváka, podle slov pana Sedláčka, zajímá hořící přístav jen proto, že tam dva piloti chtějí 

mít pohlavní styk s jednou dívkou.
130

 Populární tvorbu Sedláček definuje jako „podbízet 

se“.
131

 Rozdíl ve zpracování historické látky hraným dokumentem a populárním filmem 

shledává nepodstatným, a to z toho důvodu, že je právě důležitá existence obou forem 

vedle sebe, protože tato rozmanitost dělá život zajímavým.
132

 

Srovnání výpovědí režisérů s jejich snímky je velmi obtížné, jelikož jak jsem 

v předchozí části ukázal, každý ze snímků se zabývá jinou rovinou tématu. Hraný 

dokument Roberta Sedláčka řeší pouze otázku jednání představitelů exilové vlády a je 

zakončeno letícím letadlem, na jehož palubě jsou budoucí atentátníci J. Gabčík a J. Kubiš. 

Snímek Marka Najbrta se zaměřuje na široké období od roku 1938 až do posledních 

květnových dní roku 1942 (tedy chvíli po atentátu na R. Heydricha). A konečně film Petra 

Nikolaeva je zaměřen na prostředí obce Lidice (i přesto že se několika záběry dostáváme 

do Prahy – zejména scéna atentátu) a její příběh v průřezu let 1938 – 1945. 
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 V tomto smyslu – filmy založené na skutečné události. Tamtéž s. I – XVIII. 
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3.2.2 Osobní vztah režiséra k danému tématu  

Tato část by měla nastínit záměr režisérů ke zpracování daného tématu ve filmu. Dále 

najít promítnutí (či absenci promítnutí) tohoto vztahu (popřípadě osobního stanoviska 

k určitým aspektům tématu) ve filmu.  

Marek Najbrt v rozhovoru zmiňuje, že má především osobní zkušenost s některými 

pamětníky, jako například člověkem z Kladna, který byl aktivním účastníkem odboje. 

Historie Najbrta vždy zajímala, ale nikdy ji nestudoval. Znalost dějin považuje za 

přínosnou zejména pro orientaci v současnosti a využití období protektorátu ve filmu 

zdůvodňuje tím, že válečné období je na rozdíl od mírového období plné zlomů, zvratů a 

vyhrocených příběhů. Na co bych zde však spíše zaměřil pozornost, je část, kde měl pan 

Najbrt vyjádřit svůj názor na atentátníky, exilovou vládu, českou společnost za atentátu, 

atd. V atentátnících vidí jednoznačně mladé, odvážné hrdiny, avšak když se zmiňuje o 

společnosti, dostává se spíše k pojmům, jako je relativita. Tvrdí totiž, že v každé době a 

každé společnosti můžeme nalézt hrdiny i kolaboranty a také lidi, kteří jdou prostě 

s proudem. Taktéž uvádí, že jej mrzí, že vlastně neudělal film o hrdinech, jakými byli 

Kubiš a Gabčík, či ostatní, kteří se podíleli jakýmkoli způsobem na českém odboji.
133

 

V komparaci s Najbrtovým snímkem shledávám jeho výpověď velmi korespondující 

s podobou filmu. Jak jsem v analýze uváděl, film totiž sleduje jistou každodennost za doby 

protektorátu. Je zde vykreslována proměna úspěchu a neúspěchu založená na náboženském 

vyznání, společenském statutu, a i to, jak jsou různé charaktery lidí právě v těžkém období 

války odkryty a „testovány“. 

Petr Nikolaev zde vyjadřuje osobní vztah k tématu prostřednictvím svého prarodiče, 

který byl v důsledku heydrichiády popraven. Jak také dále uvádí, aby začal na nějakém 

filmu pracovat, je pro něj důležité, najít si k tématu právě určitý osobní vztah. Na otázání 

se na názor ohledně atentátu na Heydricha, pan režisér zmínil, že při natáčení filmu nastal 

spor o to, zda scénu s atentátem ve filmu točit. Nakonec se scéna točila v dotáčce 

s minimální finanční podporou a pan Nikolaev uvádí, že na ni není příliš hrdý, avšak 

prosazoval její dotočení, zejména z důvodu srozumitelnosti tématu pro zahraničního 

diváka, který nezná naše dějiny.
134

 Na tomto místě se setkáváme s pojmy „kolektivní 

paměť“ či „paměť národa“ a „kolektivním traumatem“. Nikolaev s těmito pojmy obratně 

zachází a v celém snímku Lidice je vlastně využívá. Jak budu dále uvádět, Nikolaev 
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 Transkripce rozhovoru s Petrem Nikolaevem. Příloha č. 2, s. XIX – XXVI. 
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považuje za zcela legitimní, že se jeho tvorba orientuje na diváka, a také si je vědom 

potřeby „milostného příběhu“ současného populárního filmu.
135

 Z toho lze vyvozovat, že 

autor s výše uvedenými pojmy („kolektivní trauma“ ad.) zachází nejen obratně, ale i 

promyšleně, avšak z pozice dramaturgicko-režijní, nikoli historiografické. Lze také říci, že 

Nikolaevův snímek je právě na „kolektivním traumatu“ založen.  

Konečně osobní vztah režiséra Roberta Sedláčka k tématu vychází, jak uvádí, 

„z celkového zadání,“
136

 které se spoluautorem Pavlem Kosatíkem rozřadili do devíti 

témat, přičemž hledali období československých dějin, která společností otřásla, a ke 

kterým dodnes nezaujala jednoznačné stanovisko, což je podle Sedláčka důvod, proč jsou 

pro nás témata důležitá (pokud k nim nezaujmeme žádné stanovisko). Režisér také uvádí, 

že osobní vztah k tématu má, stejně jako každý, jelikož je toto téma součástí „každé 

rodinné historie“.
137

 Ve své podstatě na tomto místě Sedláčkova výpověď koresponduje 

s Welzerem a kol., kteří se tématem „rodinné paměti“ zabývají. Sedláček totiž ještě uvádí: 

„A ta témata přijímaná, společenská, jsou i optikou členů rodiny, kteří mají tuto 

historickou, konkrétní historickou zkušenost.“.
138

 K atentátu se Sedláček vyjadřuje jako 

k velmi důležitému kroku a následně tato citace jeho názor shrnuje a vystihuje: „A oni se 

nám vždycky všichni okolo smáli, jak kdo zadupe, tak toho Češi poslouchaj, no tak zjistili, 

že to tak úplně neplatí. Jako gesto to bylo strašně důležité.“.
139

 Dále se režisér vyjadřuje 

vcelku velmi vyhraněně jak k atentátníkům (uvádí pojem kamikadze), tak k Čurdovi (uvádí 

zrádce a zbabělec). K exilové vládě však tak pevné stanovisko nenachází.
140

 Souvislost 

mezi projektem Roberta Sedláčka a jeho názory a osobním stanoviskem je vcelku znatelný. 

Edvard Beneš se nám v jeho snímku (tedy v díle Kulka pro Heydricha) může jevit jako 

velmi silná a rozhodná osobnost a taktéž můžeme ve snímku sledovat Sedláčkův názor, že 

atentát byl důležitým gestem, abychom již nebyli vnímáni okolními státy jako neodvážný 

národ, který jen poslouchá „svého pána“. Tento názor je nejzřejmější při jednáních 

Edvarda Beneše s představitelem českých Němců v pohraničí, kdy je Beneš ve svých 

rozhodnutích ohledně nového uspořádání hranic a otázky Němců nekompromisní.  

 

                                                 
135

 Tamtéž s. XIX. – XXVI. 
136

 Transkripce rozhovoru s Robertem Sedláčkem. Příloha č. 3, s. XXVII. 
137

 Tamtéž s. XXVII. 
138

 Tamtéž s. XXVIII. 
139

 Tamtéž s. XXXVI. 
140

 Tamtéž s. XXVII – XXXVIII. 



 

43 

 

3.2.3 Odborný dohled – spolupráce s historickou obcí, zdrojová 

literatura, rozhovory se současníky atentátu 

Tato část především mapuje, zda a jak pracuje filmař při zpracování historické látky ve 

filmu s odborníky – tedy historickými poradci. Jakou výchozí literaturu pro vznik scénáře 

volí, a proč. Stejně tak, jaké historiky si vybírá, a z jakých důvodů. Jedná se tedy spíše o 

přehled přípravné fáze režiséra pro práci s historickou látkou. 

Marek Najbrt uvádí, že se při výběru odborných poradců snažili vše mít nějak 

podložené a uvádí jména jako např. Šustek, či Čvančara. Zásadním zdrojovým materiálem 

byl pro ně nacistický film, vytvořený při hledání kola, na kterém odjíždí Kubiš po spáchání 

atentátu. Režisér dále přiznává, že si je samozřejmě vědom názorové mnohosti i na půdě 

historické obce, a proto se snažili všech těchto aspektů využít. Tvrdí, že Šustek z pozice 

archiváře byl schopen zeširoka faktograficky příběh zaštítit, a tam kde byly mezery, se 

pracovalo s fabulí – jako např. okolnosti kolem kola. Najbrt uvádí, že odborní poradci 

pomáhali i s celou výpravou (např. kostýmní výtvarnice měla své poradce), a to za účelem 

dotažení všeho „k maximální pravdivosti“.
141

  

Za zdrojový materiál pro tvorbu Lidic zvolil Petr Nikolaev již zmiňovanou publikaci 

Zdenka Mahlera (zároveň scénárista) a dále knihu Eduarda Stehlíka Lidice: příběh české 

vsi,
142

 která byla, jak Nikolaev uvádí, „biblí“ celému tvůrčímu týmu, jelikož obsahovala i 

bohatý fotografický materiál. Historičtí poradci již byli, v době nástupu Petra Nikolaeva do 

funkce režiséra, ke snímku přiřazeni, avšak Nikolaev uvádí, že byli minimálně tři hlavní.
143

  

Robert Sedláček se na žádnou zdrojovou literaturu neodkazuje, naopak mluví o 

nabývání zkušeností v průběhu života a také z konfrontací s různými osobnostmi – př. 

partyzány, politiky, chartisty, Husákovým synem, předními komunistickými prominenty, 

atd. Odkazuje však zejména na spolupráci s Pavlem Kosatíkem, který působí ve funkci 

spisovatele a Sedláček zastává režisérské místo. České století pak vnímá jako „pohled na 

svět a komentář k tomu světu,“
144

 přičemž tento pohled vznikl na základě ucelených 

myšlenek autorské tvorby výše zmíněných. Historickým poradcem k dokumentárnímu 

cyklu byl taktéž filmový historik Petr Koura a dále, jak uvádí Sedláček, měl své vlastní 

poradce (přední historiky) k dispozici i Pavel Kosatík (např. Kaplan). Co však režisér 
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několikrát v rozhovoru zdůrazňuje, a já to ještě připomenu v souvislosti s tématem 

cenzury, historické poradce si vybírali tvůrci sami, a tudíž se jednalo o autorský výběr.
145

 

 

3.2.4 Hlavní záměr – vědomá/nevědomá indoktrinace potenciálního 

publika, zkreslování, „zamlčování“ faktů či další klamavé či lživé (z 

hlediska historického faktu) prostředky 

V této části se pokouším odkrýt, zda autor vědomě či nevědomě indoktrinuje 

potenciální publikum, dále jaký názor má na práci s historickou látkou ve filmu – zejména 

její zkreslování, či „zamlčování“ historických faktů, ad.  

Marek Najbrt se v prvé řadě snaží stranit všeobecně zažité mylné představy, že práce 

filmařů je původně orientována na diváka. Tvrdí, že toto jejich případ nebyl, a že film 

tvořili, jelikož je tato látka zajímala, a jelikož je dle jejich názoru prospěšné tyto látky 

reflektovat z toho důvodu, že se vztahují k současnosti. Dále Najbrt uvádí, že jeho 

záměrem nebylo diváka vzdělávat ani mu představovat, co chce vidět, ale na projektu ho 

bavila i dramatická složka a fabule, se kterou se ve snímku zahrávají. Jako další režisér 

zmiňuje, že je pro tvůrce vždy důležité, aby jej látka primárně vnitřně zajímala, což Najbrt 

nazývá poctivostí. U Protektora pak mluví o demonstrování dějin na soukromém příběhu, 

a o tom, jak je se spolutvůrci bavilo to, „jak můžou dějiny ovlivnit i ten základní jako 

lidskej vztah.“.
146

 K filmové tvorbě se také vyjadřuje, že byla dříve produktem, až teprve 

časem se do ní dostává snaha o výpověď. A tento fakt, že je film širokým pojmem, se 

Najbrtovi na jeho práci líbí. K otázce práce s dějinnou látkou ve filmu režisér odpovídá, že 

není možné úplné a korektní historické pojednání, jelikož film vždy musí na úkor 

dynamiky (a také, aby diváka udržel) redukovat jistá historická fakta. Není schopen 

problematiku postihnout v celé své šíři, jako to dělá historik, a to už jen z toho důvodu, že 

nemůže uvádět bibliografii. Výběr titulu snímku byl podřízen preferenci mnohoznačnosti 

nad jednoznačností (původně se měl jmenovat Protektorát, ale tento název prý neměl více 

rovin, jako tomu je u Protektora). Když se zmiňuji o tématu indoktrinace, pan Najbrt 

uvádí: „Já nechci nikoho indoktrinovat. Já prostě ten svůj obraz dějin předkládám jako 

svůj obraz dějin a neříkám…nevydávám ho za historickou pravdu.“.
147

 Mluví zde o 

podstatné přítomnosti plurality a stejně tak myslícího diváka, který je schopen si řadu věcí 

dohledat a zdůrazňuje možnost člověka na vytvoření si vlastního názoru. A ke konci 

                                                 
145

 Tamtéž, s. XXVII – XXXVIII. 
146

 Transkripce rozhovoru s Markem Najbrtem. Příloha č. 1, s. VII. 
147

 Tamtéž s. XVII. 



 

45 

 

rozhovoru se ještě vymezuje proti R. Sedláčkovi a jeho dokumentárnímu cyklu: „Na rozdíl 

tady od Sedláčka, ten chce… Neřikám, že chce indoktrinovat, ale ten obecnej společenskej 

dopad je pro něj rozhodující. On chce vyvolat diskusi. My jsme filmem Protektor nechtěli 

vyvolávat diskusi. Chtěli jsme prostě vyprávět příběh.“.
148

 

Petr Nikolaev vycházel k natočení Lidic z knihy Zdenka Mahlera Nokturno,
149

 která se 

stala předlohou pro filmový scénář. Film měla původně natáčet režisérka Alice Nelis 

(podílela se také na tvorbě scénáře), ale ze zdravotních důvodů musela z projektu odstoupit 

a tak byl vybrán právě Petr Nikolaev. Historickou látku ve filmu shledává podstatnou, 

jelikož právě tyto filmy předávají společnosti jistý poznatek lidských dějin, který není až 

tak známý. Je velmi důležité správné uchopení (jak scénáristické, tak režijní), a výsledek 

(snímek) může mít pro národ, komunitu veliký vliv. Při práci s historickou látkou ve filmy 

shledává režisér zcela zásadním zpřítomnění látky, tedy že film musí být „atraktivní pro 

současnýho diváka, pro současnost“
150

 a diváci musí být „nejenom zasaženi, ale 

vtaženi.“
151

 Jak dále Nikolaev uvádí, je práce s historickou látkou velmi obtížná, jelikož 

jako filmař musíte pracovat umělecky a máte nějakou vizi, avšak film kontrolují historici, 

ad., tím pádem si nemůže režisér „dovolit vše“, a přesto má režisér právo v jistý moment 

vystoupit z historické pravdy. Toto omezení uvádí Nikolaev na příkladu, kdy natáčel film 

Cyril a Metoděj. Nikolaev tak zastává stanovisko, v němž chce být „pravdivý“
152

 a 

používá Vláčilův pojem pravdivost fikce. Dále režisér prosazuje, že je podstatné, aby 

tvůrce přesvědčil diváka o tom, že jeho snímek je pravda. Ale zároveň dodává, že 

přesvědčování diváka o pravdivosti snímku není ve smyslu deformace dějin pro atraktivitu 

film, nýbrž je to pozice, ve které by měl být snímek „lidsky pochopitelnej.“
153

 Režisér 

Nikolaev se dále vyjadřuje k tomu, že jeho cílem je dělat film pro diváky, což neshledává 

ostudným, pokud je režisér poctivý sám k sobě, tedy přikládá toto k otázce etiky. K tématu 

indoktrinace režisér uvádí, že film vznikl za naprosté ideologické svobody a nebyla zde 

potřeba nějak deformovat látku historicky. Naopak ovlivnění vidí v tom směru, že se chtěli 

vymezit komunistickému vidění tohoto tématu, tedy zaujmout přesně opačnou pozici, 

neboli jak říká Nikolaev, chtěli „ukázat tu druhou stranu mince, nebo prostě tu jinou 

pravdu než komunistickou.“
154

 Předchozí Nikolaevovo tvrzení tudíž lze interpretovat jako 
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„indoktrinaci“. Jistou váhu přikládá Nikolaev i titulu filmu, který spoluutváří podobu filmu 

a stává se tak klíčovým.
155

 

Jak jsem již uváděl, režisér Robert Sedláček se spoluautorem Pavlem Kosatíkem 

vycházeli z jasného zadání – mělo být vybráno několik klíčových témat československých 

dějin dvacátého století. Téma atentátu na Heydricha shledává Sedláček spíše drásavým, 

což rozvádí takto: „…když chcete zamávat červeným hadrem před Čechem, tak určitě 

otázka Němců, vztahu Čechů a Němců, ta otázka tam patří.“
156

 Dále se vymezuje ve 

směřování své tvorby, tedy že nikdy nebyl tvůrcem historických filmů, ale 

dokumentaristou. Sedláček také nesouhlasí (u atentátu na Heydricha) s pojmem historická 

látka a nazývá jej látkou společenskou, což zdůvodňuje tím, že se staršími látkami již jsme 

již schopni pracovat, nějak s nimi nakládat. Problém nastává u látek mladších, jelikož ještě 

stále žijí současníci těchto událostí, což dělá z látky látku společenskou, neuzavřenou a 

žijící. Sedláček nazývá látku společenskou právě proto, že pamětníci těchto dějů jsou stále 

naživu a mohou působit na všeobecné vědomí o dané události. Látka je tedy stále ještě 

„živá“, stejně jako její současníci. Tedy na základě Sedláčkovy myšlenky lze dedukovat, 

že např. za dvě stě let bude témat atentátu na Heydricha již „mrtvou“ a historickou látkou, 

jelikož se již k tématu nebudou moci vyjadřovat pamětníci této události. Dále režisér tvrdí, 

že objektivita není v tvorbě nikdy možná a přirovnává ji k vakuu, které existuje jen v 

laboratoři. Jak dále uvádí, se spoluautorem Kosatíkem se snažili nezpronevěřit se zejména 

sami sobě a dodává: „Snažili jsme se nezkreslovat věci, neubližovat, nezesilovat vinu a 

nepatetizovat vítězství.“
157

 Hlavním záměrem obou spoluautorů bylo předložení této látky 

divákovi v atraktivní podobě, aby jej látka zaujala, avšak také aby při jejím sledování 

musel přemýšlet a aby měl šanci vytvořit si vlastní interpretaci. Záměrem autorů tudíž 

nebylo předložit většině tzv. pohodlných diváků hotovou věc, kterou jen vstřebají a 

přijmou nějaký soud. Sedláček a Kosatík naopak vyžadují, aby se divák dějinami trápil. 

Seláček taktéž pojednává o tom, jak je zaujal film Konference ve Wannsee,
158

 který jej 

ovlivnil natolik, že si řekl že chce dělat režii v tomto smyslu: „Budovat hrůzu jenom mezi 

lidskýma tvářema, víte?! Že…bez těch kabaretních prvků, jo?! Výbuchy, hořící domy, 

nálety…já vím, že lidé to mají rádi, ale mě to trošku obtěžuje.“
159

 Dále se Sedláček 

vyjadřuje k rekonstrukci dějin v tom smyslu, že se snaží použít Beneše – jeho ideje – které 
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promítá do dramatické postavy a snaží se vystavět rekonstrukci daného konfliktu. Posléze 

však velmi zásadně tvrdí, že konstruuje dějiny a dodává: „Je to drama o dějinách, ne 

rekonstrukce dějin.“
160

 Sedláček taktéž pojednává o tom, že jde do projektu vždy s jasnou 

vizí, tedy že je autorským režisérem, a je tedy producenty buď odmítán či přijímán. Vždy 

má tedy svůj pohled na situaci, ví, jak danou látku ohne, kam bude věc směřovat. Za 

zásadní úskalí práce s historickou látkou ve filmu považuje fakt, že „tvorba je vždycky 

fikce.“
161

 Jakmile snímek pracuje s reálnými jmény a událostmi, nastává riziko, že divák 

začne věřit, „že to takhle bylo.“
162

 Této skutečnosti nejvíce podle Sedláčka využívala 

propaganda, a využívá jí dodnes. Sedláček však hovoří o rozumném tvůrci, který věří 

v rozumného diváka, přičemž obě tyto strany jsou si uvědomělé v té skutečnosti, že se 

jedná jen o model, nikoli o rekonstrukci. Problém pak shledává v negramotnosti veliké 

části populace, která věří médiím. Vyzdvihl bych zde zejména Sedláčkovu myšlenku: „Ten 

film umí dokonale zprostředkovat emoce za cenu žonglování s fakty, to je důležité vědět, 

když se díváme na historické filmy.“
163

 K této problematice se dále vyjadřuje v souvislosti 

se snímkem Schindlerův seznam
164

 v režii Stevena Spielberga. Mluví tak o morálním 

relativismu snímku, žonglování s fakty v souvislosti s holocaustem, který je zde využit, 

aby emočně zasáhl a měl dopad. V historii Sedláček spatřuje odvěkou studnici příběhů a 

pojednává tak o „žonglování s fakty za účelem vytvoření silné emoce.“
165

 Sedláček je 

taktéž přesvědčen, že je možné podat korektní informaci o historické látce prostřednictvím 

populární filmové tvorby stejně jako prostřednictvím hraného dokumentu, za podmínek, že 

„nepřetáčí kompas a neříká, že dobro je zlo a zlo je dobro.“
166

 

  

3.2.5 Preference obsahu nad formou (či naopak) 

Tato podkapitola zkoumá, z jakého důvodu (z jakých důvodů) se režiséři snímků 

snažili postavit do popředí obsah a upozadit tím formu (či naopak). 
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Na tuto otázku Marek Najbrt odpovídá, že na filmu ho zajímá a baví právě jeho 

syntetická schopnost, a z toho důvodu chápe formy a obsahy jako jednotný celek. A 

způsob práce v jeho týmu je přiřazování vhodné formy k již připravenému obsahu.
167

 

Podle Petra Nikolaeva je podstatné respektovat obsah, tudíž by podle něj 

„forma…vždycky měla sloužit tomu obsahu.“
168

  

Otázka preference obsahu či formy nebyla panu Sedláčkovi vůbec v rozhovoru 

položena. Lze však předpokládat, že u dokumentární tvorby (stejně u hraného dokumentu) 

by měl být vždy do popředí vložen obsah na úkor formy.  

 

3.2.6 Otázka současné cenzury, faktory ovlivňující tvorbu (státní, 

politické, ideologické, sociální, ekonomické) a reprezentace 

Na tomto místě sleduji názory režisérů na faktory, jež podle nich ovlivňují současnou 

filmovou tvorbu (po roce 1989), a zároveň, co si myslí o filmografii (která pracuje 

s historickou látkou) před rokem 1989. Tudíž se jedná o pojetí filmové cenzury před rokem 

1989 a následně po tomto roce. Současně je zde zkoumáno nahrazení dosavadní 

reprezentace (dosavadních reprezentací) novou reprezentací (novými reprezentacemi), 

jelikož k tomuto nahrazení mohlo dojít v důsledku měnící se cenzury (jen např. dříve zde 

mohla existovat cenzura ideologická, která mohla být nahrazena cenzurou ekonomickou, 

atd.). 

Marek Najbrt vyzdvihuje to, že jejich producentem je Milan Kuchyňka, který je 

zároveň jejich kolegou. Všechny Najbrtovy filmy tak vznikaly v naprosté svobodě, jak 

informátor uvádí. Dokonce i zásah ze strany koproducentů, (většinově) České televize a 

(menšinově) HBO byl nulový a i v tomto případě vidí Marek Najbrt ve své práci naprostou 

svobodu. Zejména si váží toho, že může dělat věci, které ho baví a není nucen pracovat na 

projektech určených předně diváckému zájmu. Sám svoji pozici režiséra vidí jako 

vedoucího koordinátora, který celou tuto koordinaci ostatních spolutvůrců završuje 

konečným názorem. Vliv ze strany produkce (všeobecně) shledává zejména v aspektu 

ekonomickém, tedy pokud producent platí „ze svého“ nějaký projekt, logicky očekává, že 

se mu peníze vrátí, a v tomto smyslu také jedná s tvůrci. Stejně tak však Najbrt poukazuje 

na nestálost „receptu“ na divácký úspěch. K otázce práce s historickou látkou a s jejím 

možným „prodáváním“ publiku se režisér vyjadřuje takto: „Protektor není snaha o 
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rekonstrukci tý doby, ani těch událostí. To je fikce prostě. To je naše představa o tý době a 

naprosto to je…to myslím k věci patří. Myslím si, že….teda nenarazil jsem na případ, že by 

nějakej producent nutil v tom historickým smyslu ty tvůrce lhát.“.
169

 Jako omezující faktor 

zde shledává např. proměnu prostředí (zde se zmiňuje o přestavbě budovy rozhlasu v době 

natáčení). Při srovnávání filmografie před rokem 1989 a po roce 1989 naráží Najbrt na 

paradox bolševického státu
170

, kde umělecký film, na který by dnes přišlo okolo pár tisíců 

lidí, získal dotaci na sto natáčecích dní. Tedy vysoká míra dotace státem byla té době 

vlastní a také byla pozitivní pro filmaře, což však na druhé straně bylo vyvažováno tím, že 

film musel obsahovat a prezentovat komunistickou ideologii. O filmu Atentát režiséra J. 

Sequense st. (z roku 1964) se Najbrt vyjadřuje vcelku kladně. Zdůrazňuje na něm velikou 

možnost právě v tom, že v té době nebyla omezení změnou prostředí ještě tak veliká, ale na 

druhou stranu samozřejmě vidí snímek kriticky, jelikož Sequens byl jedním z režimních 

tvůrců, který pracoval s komunisty dlouhodobě. Najbrt přesto tvrdí, že snímek shledává 

jedním z nejméně postižených dobovou ideologií (vyjma perspektivy, která zobrazuje 

atentát jako něco špatného kvůli tomu, že po něm následovalo mnoho obětí a jako 

neuvážené bylo vnímáno jednání exilové vlády). Dnes již nevidí takovou možnost v ideové 

mnohosti historických témat, jelikož existuje řada faktů, které jsou podloženy a všude 

zpřístupněny, tudíž existuje vysoká míra kontroly. Finance neshledává omezujícími, z toho 

důvodu, že vás nenutí lhát, což uvádí na příkladu bohatého člověka, který by za ním dnes 

přišel a za vysoký obnos by žádal natočit film propagující „atentát jako špatnou věc.“.
171

, 

na to Najbrt reaguje s tím, že dnes tohoto člověka může odmítnout, aniž by za to 

následoval nějaký postih. K tématu nahrazení reprezentace (reprezentací) odpovídá 

důrazně: „Ne, ne. Pluralita názorů, to je to, co za komunistů nebylo. Naprosto striktně 

nebylo a je potřeba to zdůraznit“
172

 a zastává tak názor, že v době demokracie bychom 

měli mít tu svobodu natočit si film, který „je celej v duchu toho původního výkladu 

jako.“
173

 Není zcela zřejmé, co informátor mínil původním výkladem, avšak lze z kontextu 

rozhovoru vyvodit, že Najbrt zastává možnost, aby dnes režisér mohl natočit taktéž 

snímek, který bude vyjadřovat ideje původní reprezentace, která zde mohla být 

v současnosti nahrazena, doplněna či ponechána.  

                                                 
169

 Transkripce rozhovoru s Markem Najbrtem. Příloha č. 1, s. IV. 
170

 Tamtéž s. VIII. 
171

 Tamtéž s. XVIII. 
172

 Tamtéž s. XVI. 
173

 Tamtéž, citace s. XVI., jinak s. I – XVIII. 



 

50 

 

Omezení při zpracování historické látky ve filmu shledává Petr Nikolaev především, 

jak jsem již uváděl výše v „kontrolních institucích“ typu církev (jedná-li se o snímek 

s náboženskou tematikou), historická obec (jedná-li se o historickou látku), atd. Na 

příkladu snímku Cyril a Metoděj tedy ukazuje svazování ze strany historiků i církví 

(katolická i pravoslavná). Ekonomický aspekt režisér připouští, avšak neshledává jej tím 

nejvíce omezujícím faktorem. V případě snímku o Lidicích pak měli zásadní a rozhodující 

slovo k jeho podobě producent a střihač v jedné osobě, Adam Dvořák (což podle 

Nikolaeva nijak snímek nezměnilo), dále autoři scénáře Zdeněk Mahler a Alice Nelis (jejíž 

některá původní rozhodnutí Nikolaev údajně zachoval). Vliv produkce zde vnímá jako 

zásadní zejména z toho důvodu, že bez finančních prostředků Adama Dvořáka by prý 

vůbec nebylo možné, aby film vznikl. Ve filmové tvorbě před rokem 1989 vidí Nikolaev 

zejména tlak politický a tlak cenzury, ale pozitivní zde byla záštita státu. Ideál shledává 

v 60. letech, kdy chvíli existovala možnost svobody tvorby a přitom dotace ze strany státu. 

Přesto však upřednostňuje dnešní svobodu tvorby, a to i navzdory potýkání se s finančními 

problémy. Když se Nikolaev baví o filmu Atentát režiséra Sequense st. (1964), zmiňuje, že 

scénu atentátu zkoumal a opravdu rozebíral, a i přesto, že Sequens měl mnohem větší 

finanční prostředky, domnívá se, že scéna atentátu v jeho Lidicích není až tak nezdařilou. 

Film J. Sequense shledává na svou dobu velkorysým, a i přes negativní vidění parašutistů, 

v něm nevidí ideologické překrucování pravdy. Nikolaev má v reakci na téma reprezentace 

dojem, že by se mělo převyprávět to, co tu bylo prezentováno. Například příběh Lidic je 

podle něj deformován, a tak by bylo nezbytné „ukázat jako jinej pohled na svět“
174

 

Robert Sedláček vnímá jako nejvíce omezující faktor při natáčení práci s tzv. živým 

materiálem, tedy v tom smyslu, že omezující mohou být tváře herců, věci, které se 

nepovedou, věci, které se povedou, věci, které prostě vyplynou, atd. Zcela jistě zmiňuje 

také faktor ekonomický, který má dle jeho názoru zásadní vliv. Zdůrazňuje však i faktory 

neovlivnitelné, jako například počasí, jak se herec vyspí, v jakém rozpoložení je režisér, 

atd. Na tomto místě taktéž nastiňuje rozdíl mezi režií divadelní a filmovou, kdy filmová je 

vázaná na bezprostřední rozhodnutí, která už nejdou vrátit, a v důsledku se režiséři 

dopouštějí chyb, které však jsou podle něj pro toto zaměstnání zcela běžné. Vliv produkce 

pak shledává omezujícím pouze finančně, což jak uvádí, zůstalo stejné již z dob před 

rokem 1989. Vztah režie a produkce znázorňuje následovně: „Produkce křičí, že je to 

drahé a režisér křičí, že na něm šetří.“
175

 Rozdíl je však v oblasti produkce z hlediska 
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ideologického. Zatímco dnes ponechává režisérovi produkce ideologicky naprostou 

svobodu, před rokem 1989 byl producentem režisérovi přidělen historik, či konzultant, 

který už razil směr ideologie. Zejména zde pak vyzdvihuje přístup České televize, která se 

podle Sedláčka zachovala opravdu jako veřejnoprávní instituce, jež dala tvůrcům Českého 

století naprostou tvůrčí svobodu a do tohoto projektu investovala více jak 100 milionů Kč, 

a přesto pokud by Sedláček a Kosatík své příležitosti nevyužili (nebo ji popř. zneužili), 

odpovědnost by nesla právě Česká televize. Tento přístup Sedláček velice oceňuje. 

Demokratického ducha taktéž ukazuje na příkladu, že pokud by chtěl kdokoli natočit stejný 

dokumentární cyklus, který by se vůči Sedláčkovi a Kosatíkovi naprosto vymezoval, Česká 

televize by tento projekt přesto přijala. V tomto kontextu označuje ČT za garanta, který 

zaručuje zdravost mediálního prostoru. Problém filmové tvorby pracující s historickou 

látkou před rokem 1989 shledává zejména ve státní (ideologické) kontrole, která se rokem 

1989 rozpadá a první, kdo se pokouší experimentovat, je právě dokument. U filmu Atentát 

pana Sequense st. (1964) dává Sedláček do kontrastu Sequensův charakter, který byl 

pokřivený a poznamenaný marxistickou ideologií, se Sequensovou tvorbou (zde tedy 

Atentátem), který hodnotí jako kvalitní a věrohodný. Konkurenci po roce 1989 shledává 

podobnou jako před rokem 1989, avšak jistým způsobem přehlednější. K tématu 

reprezentace si Sedláček myslí, že by neměla být stávající reprezentace nahrazena, ale 

měla by vedle ní být postavena reprezentace nová. K tomu se zmiňuje o evolučním prvku, 

který je zde rozhodující. Režisér totiž spatřuje v komunistické ideologii jisté zatěžkání 

jazyka a nazývá jej „nějakou nemocí, rakovinou…rakovinotvorného komunismu, toho 

třídního pohledu na svět. Oni se diskvalifikují sami, to nemusíte udělat ani sám.“
176

 O 

podstatě výběru titulů filmů se zmiňuje v kontextu snímků Lidice, kde spatřuje název 

pouze jako atraktivní kulisu pro melodrama na pozadí vypálení vesnice a Nikolaeva 

v tomto směru označuje za mainstreamového, naproti tomu u Najbrtova Protektora 

spatřuje jistý hravý náboj, dvojsmysl, který vyvolává otázky. Najbrtův název snímku 

označuje jako mrknutí na diváka, avšak Nikolaevovu volbu vidí jako čistou blamáž.
177
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3.2.7 Míra erotičnosti a milostných rovin ve snímku. 

Tato oblast zkoumá v současné filmografii zabývající se historickou látkou již 

zmiňované upřednostňování formy nad obsahem. Jde o problematiku využívání historické 

látky jako atraktivního pozadí pro milostný příběh, nebo naopak představení historického 

faktu divákovi prostřednictvím atraktivnější formy (tedy milostného příběhu) za pomoci 

zprostředkování většího emočního zážitku. 

Marek Najbrt v této souvislosti hovoří o několika aspektech. Prvním je žánrová 

zvyklost, při které se prostě v průběhu času zjistilo, jaké žánry lidi zajímají. Druhým 

aspektem je ženský vliv, tedy že do kin chodí lidé většinou v párech, a tudíž je důležitý 

emocionální vliv, který je zároveň potřebný, jelikož lidský život se odehrává v emocích. 

Zdůrazňuje však, že jde vždy o přijatelnou a nepřijatelnou míru, jelikož pokud je tato míra 

přesažena, i divák pozná, že je film křečovitý. Uvádí zde příklad Pearl Harboru, kde tato 

míra je přesažena, ale zároveň je současnou společností požadována. Nakonec uvádí, že 

v jeho snímku jistě tato linie milostného trojúhelníku obsažena je, avšak tento druh lásky je 

v něm v jiných formách.
178

 Poslední Najbrtovo tvrzení lze uznat za odpovídající výsledku 

mé analýzy filmu v tomto bodě (tedy u míry erotičnosti, intimních scén, atd.). 

K tématu potřeby milostné zápletky (milostného trojúhelníku, atd.) na popředí 

historického snímku se Nikolaev vyjadřuje následně: „bohužel tomu tak je!“
179

 Ale 

následně to obhajuje tím, že při dnešních výdajích na celovečerní snímek (uvádí minimální 

částku 15 milionů Kč) si režisér musí rozmyslet, zda na film přijde stěží několik tisíc 

diváků, či takový počet, aby se výdaje alespoň pokryly. Dále však uvádí, že postavení 

příběhu na dramatických konstrukcích shledává legitimním, a to z toho důvodu, že právě 

prostřednictvím těchto konstrukcí je historická látka zpřístupněná divákovi, který by se o 

ni jinak nejspíše ani nezajímal. Odkazuje tedy na historii vyprávění příběhů a také na větší 

podstatu formy než obsahu (Nikolaev říká: „někdo, někdo prostě o tom, o tý věci, o tý látce 

může vědět obrovský množství detailů, a to a není schopnej zaujmout“).
180

 

Důležitou funkci milostného příběhu na pozadí historické události jsem u Roberta 

Sedláčka zmiňoval již výše na příkladu milostného trojúhelníku, který zesiluje pozadí dějů 

ve válečném Pearl Harboru. Zde Sedláček linii intimity a milostného vztahu porovnává u 

filmů Protektor a Atentát. Najbrtův snímek považuje za čistou telenovelu. Považuje zde 

jinak banální příběh umocněný právě tématem židovství a atentátem na Heydricha, což se 
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stává atraktivní kulisou celého příběhu. Kolegu Najbrta tak zařazuje k proudu tzv. 

hollywoodského stylu. Dále však Sedláček zdůrazňuje, že obojí cesta je možná, a to jak 

v podání Sequensova Atentátu, který nedává do pozadí atentát, tak druhý způsob 

reprezentovaný Najbrtovým Protektorem, kde je naopak zesilující na pozadí právě 

zavraždění R. Heydricha. Oba tyto způsoby považuje režisér za možné a legitimní, stejně 

tak jako dodává, že oba budou nejspíše v budoucnu hrány jako kvalitní snímky.
181
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4 Výsledky výzkumu 

Na tomto místě bych rád shrnul výsledky mé studie, a to pomocí komparace analýzy 

filmových snímků s analýzou rozhovorů s režiséry. Výsledky proto předkládám 

v základních rovinách, které jsem si v úvodu práce stanovil jako stěžejní.  

 

4.1 Zpracování látky 

Podněty ke zpracování historické látky ve filmu byly u každého z režisérů odlišné, a 

přesto se shodovaly v mnoha ohledech. Sedláček, Najbrt i Nikolaev pracovali na mnou 

zkoumaných snímcích z vlastního zájmu. Sedláček uvádí zpracování zakázky, Nikolaev 

mluví o shodě náhod a osudu a Najbrt zase o zájmu tvůrčího týmu. Všichni tři režiséři si ke 

své práci pozvali odborné poradce (historiky). K výběru všichni tři zdůrazňují a vyzdvihují 

fakt, že se jednalo o volbu svobodnou a autorskou. K otázce upřednostňování formy nad 

obsahem (či naopak) se vyjadřují pouze tvůrci populárních snímků, tedy Najbrt a Nikolaev. 

Najbrt spatřuje ideální stav ve splynutí formy s obsahem, naproti tomu Nikolaev prosazuje 

myšlenku o podmanění formy obsahem. Pana Sedláčka jsem se na toto téma netázal
182

 a 

ani on sám nikde otázku obsahu a formy nerozvíjel.  

 Tvorbu všech tří výše uvedených režisérů lze považovat za autorskou a svobodnou, 

což také oni sami zdůrazňují. Otázka upřednostnění obsahu či formy ve filmu pracujícím 

s historickou látkou je zodpovězena každým individuálně. Lze se tak domnívat, že každý 

další zkoumaný režisér by k tomuto problému přicházel opět s vlastním názorem (ať méně 

či více vyhraněným). 

 

4.2 Možnosti a omezení filmové tvorby po roce 1989  

V této části se snažím postihnout výčet možných faktorů, které režiséra při tvorbě 

ovlivňují (ať ve smyslu omezování, či naopak podporování). Pokouším se tak nalézt 

cenzurní prvky v dnešní filmografii po roce 1989. Naproti tomu se pokouším o krátkou 
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sondu do doby před rokem 1989. Tento pohled zpět je zpřístupněn pouze prostřednictvím 

výpovědí režisérů. 

Marek Najbrt zmiňuje faktor, který nutí režiséra pracovat s látkou takovým způsobem, 

aby vyhověla diváckému zájmu. Takovému směru se Najbrt vyhýbá a je rád, že může se 

spolutvůrci tvořit autorsky. Jeho časté argumentování o autorské tvorbě lze podpořit 

analýzou snímku Protektor. Ve filmu je totiž patrná především práce s narací a trochu 

jinak prezentovaná každodennost v protektorátu. Vliv produkce vnímá zejména ve finanční 

stránce, což však není jeho problém, jelikož producentem je zároveň jejich kolega střihač. 

Omezujícím faktorem shledává například proměnlivost prostředí, tedy možnost natočit 

scény bez jakýchkoli úprav tam, kde se ve skutečnosti události odehrály. Vysokou míru 

kontroly spatřuje taktéž ve všeobecně rozšířené dostupnosti materiálů, a to především 

odborných. V této mnohosti informací již není tak obtížné mít určitý přehled a stát se tedy 

„kontrolní institucí“ filmové tvorby. Před rokem 1989 vidí zejména cenzuru ideologickou, 

která znemožňovala ideovou mnohost, avšak na druhé straně dotace filmu ze strany státu 

byly tak vysoké, že v té době zažívala filmová tvorba obrovský boom. Pan Najbrt 

neshledává tak zásadním omezení ze strany financí, jelikož tvrdí, že na rozdíl od doby před 

rokem 1989, ekonomický faktor režiséra nenutí lhát. Režisér Petr Nikolaev zde zmiňuje 

cenzurní faktory, jakými jsou u historického snímku např. instituce typu církve, historická 

obec, atd. Vliv produkce vnímá stejně jako Najbrt zejména z finanční stránky, která byla 

nezbytná například při tvorbě Lidic. Znatelná je ve filmu jistým způsobem velmi „úsporně“ 

natočená scéna atentátu na Heydricha, což mohlo být zapříčiněno tím, že scéna, jak 

Nikolaev uvádí, byla dělána v dotáčce a s malými finančními prostředky. Robert Sedláček 

hovoří o ovlivňujících faktorech u filmové tvorby zejména v kontextu práce s tzv. „živým 

materiálem“, což v důsledku vyvolává pozitivní i negativní výsledky. Mezi tyto faktory 

patří to, jak se herec daný den vyspal, jak se cítí režisér, ad. Dalšími neovlivnitelnými 

faktory jsou např. počasí, či (jako u Najbrta) proměny prostředí. Zásadní vliv však stejně 

jako Petr Nikolaev přikládá ekonomickému aspektu. Produkce má pak v dnešní době vliv 

právě jen ve finanční stránce. Tento dialektický vztah produkce a režie Sedláček spatřuje 

už v době před rokem 1989. Co však považuje za odlišné právě v době před rokem 1989 je 

fakt, že byl k režisérovi přidělen konzultant, který již byl ideologicky orientovaný. Nebyla 

tak žádná možnost vybrat si svobodně historické poradce a další odborníky. Sedláček 

spatřuje sebedestruktivnost komunistické ideologie především v jejím vlastním zatížení 

jazyka, který se stává nečitelným a nestravitelným.  
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Malou, ale přesto významnou poznámku bych zde rád zmínil o přístupu České televize 

(dále jen ČT). K této otázce se vyjadřuje režisér Robert Sedláček, jehož dokumentární 

cyklus České století byl pod záštitou již zmíněné ČT, která cyklus také na svých 

obrazovkách uvedla. Sedláček mluví o doslova přelomovém přístupu vedení ČT, které 

podle něj nemá obdoby. Tvůrcům Sedláčkovi a Kosatíkovi byla do rukou svěřena obrovská 

zodpovědnost, která stála ČT více jak 100 milionů Kč. Pokud by se autoři nějakým 

způsobem provinili, odpovědnost by nesla ČT a její vedení. Sedláček tak v případě ČT 

mluví o garantu zdravosti mediálního prostoru, který potvrzuje demokratického ducha 

společnosti a představuje ČT jako ryze veřejnoprávní instituci. 

 

4.3 Vědomá/nevědomá indoktrinace 

Marek Najbrt se snaží o vyvrácení zažitého mýtu, že jsou filmaři prvotně orientováni 

na diváka. Tento přístup Najbrt odmítá, preferuje autorskou tvorbu. Jejich záměrem nebylo 

diváka vzdělávat, ale předvést mu dramatickou hru s fabulí. Protektor je podle Najbrta 

demonstrováním dějin na soukromém příběhu a vzájemné ovlivňování těchto dvou faktorů. 

Film není odbornou publikací, a tudíž vždy redukuje na úkor dynamiky snímku. Najbrt 

nechce nikoho svým filmem indoktrinovat, jelikož předkládá jen svůj obraz dějin, nikoli 

historickou pravdu. V dnešní době shledává míru potenciality indoktrinace nižší 

v důsledku všeobecné plurality, možností, a také věří v kritického diváka. Petr Nikolaev 

zdůrazňuje významné postavení historické látky ve filmu, jelikož je tak společnosti 

předáván jistý dějinný poznatek. Potenciálně veliký vliv na diváka shledává také v tom, 

jakým způsobem je snímek uchopen, a tudíž je pro něj důležité, aby byl film (zejména tedy 

jeho obsah) uchopen správně. Zásadní je zpřítomnění látky a snaha o přesvědčení diváka, 

že sleduje pravdu, nikoli však za cenu deformace dějin. Indoktrinace je dnes 

zkomplikována taktéž střetem umělecké vize s odborníky, kteří téměř na vše dohlíží. 

Nikolaev se netají tím, že tvoří filmy pro diváka. Za zásadní považuje poctivost k sobě 

samému (tedy otázka autorské etiky). Lidice byly podle pana režiséra vytvořeny v naprosté 

ideologické svobodě a nenastala zde tudíž žádná deformace historického faktu. Jediné 

omezení skýtala snaha vymezit se komunistické vizi, resp. zaujmout obrácené stanovisko. 

Robert Sedláček nazývá atentát společenskou látkou, nikoli historickou, jelikož jsou stále 

naživu současníci, atd. Nemožnost objektivity je v tvorbě legitimní. Sedláček s Kosatíkem 

se především nechtějí zpronevěřovat sami sobě, což lze interpretovat tak, že nechtějí, aby 

museli tvořit něco, co je v rozporu s jejich přesvědčením a ideami. Záměrem bylo 



 

57 

 

předložení látky v atraktivní formě divákovi, který o látce bude muset přemýšlet. Riziko 

indoktrinace předvádí na příkladě pohodlného diváka, který jen přijímá soudy vložené do 

filmových snímků. Riziko spočívá v tom, že tvorba je vždy fikcí, a že pokud se pracuje 

s reálnými jmény a fakty, divák snadno upadne do domněnky, že jde o pravdu – což 

využívala a využívá propaganda. Nebezpečí spočívá v tom, že filmová tvorba žongluje 

s fakty za účelem zprostředkování největšího množství emocí. Sedláček (podobně jako 

Najbrt) věří v rozumného diváka, stejně jako rozumného tvůrce, přičemž si obě tyto 

rozumné entity uvědomují, že jde jen o model, o rekonstrukci dějinné události. 

 

4.4 Reprezentace – komparace se snímkem Atentát (J. Sequens 

st., 1964) 

K pojmu reprezentace a její případné náhrady se vyjadřuji prostřednictvím režisérů 

zde. Reprezentace dosavadní byla „vtělena“ do snímku Atentát z roku 1964 v režii J. 

Sequense st. a režiséři na tento film reagují. 

Vesměs se všichni tři režiséři setkávají v pojetí práce s historickou látkou ve filmu 

před rokem 1989, kdy všichni jsou zajedno ve spatřování pozitiva v podobě dotací od státu. 

Stejně tak se všichni tři shodují na tom, že zásadní pro minulé období byla cenzura 

politicky ideologická (vedená státem). Stávající reprezentace by neměla být nahrazena. 

Najbrt totiž prosazuje pluralitu názorů, která tu před rokem 1989 nebyla. Podobné 

stanovisko zaujímá i Robert Sedláček, který požaduje postavení vedle sebe. Naproti tomu 

opačné stanovisko zastává Petr Nikolaev, který požaduje převyprávění toho, co tu bylo 

prezentováno. 

Sequensův snímek Atentát je všemi třemi režiséry přijímán vesměs kladně. Najbrt 

v něm vyzdvihuje stále ještě neproměněná místa
183

 (problém faktoru proměny prostředí), 

avšak ke snímku se staví kriticky, i přesto, že jej neshledává tak postiženým ze strany 

komunistické ideologie. Robert Sedláček považuje dokonce snímek za kvalitní a 

věrohodný. 

 

   

                                                 
183

 Tento argument bych však zařadil spíše do oblasti objektivních podmínek tvorby. 
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5 Závěr 

 V závěru své práce bych rád shrnul výsledky mého bádání a celkově zhodnotil svůj 

výzkum. V další podkapitole pak ještě nastiňuji další možná směřování studie. 

 V úvodu svého výzkumu jsem si stanovil základní tři tematické roviny, kterými 

jsem se v práci zabýval. Jmenovitě to byly: (1) dramaturgicko-režijní zpracování látky, 

kam jsem zahrnul režisérovo upřednostnění obsahu nad formou (či naopak) a celkově 

zpracování historické látky ve filmové tvorbě. (2) Možnosti a omezení filmové tvorby 

v současnosti byl oddílem, v němž jsem zkoumal především problematiku cenzury (a to 

v porovnání před rokem 1989 a po něm) a také celkově možná omezení filmové tvorby. 

Třetí rovinou zkoumání byla (3) vědomá či nevědomá indoktrinace potenciálního publika, 

kde jsem se pokoušel nastínit mj. i problematiku nahrazení dosavadní reprezentace. 

 Práce byla především založena na vystavění teoretického základu, podle něhož 

jsem se poté pokusil o analýzu filmových snímků (Lidice, Protektor, Kulka pro Heydricha) 

a posléze o komparaci výsledků analýzy s výpověďmi dotazovaných režisérů výše 

zmiňovaných filmů.  

 K prvnímu okruhu se všichni tři režiséři (i když s malými odlišnostmi) vyjadřují 

jako o svobodné tvorbě, v tomto smyslu svobodné zejména autorsky a tzn. ideologicky. 

Každý z autorů chtěl totiž prezentovat svoje vlastní (popř. kolektivní ve smyslu kolektivu 

tvůrců) stanovisko, svůj náhled na problém. Všichni tři taktéž shledávají historickou látku 

(Sedláček hovoří k tématu atentátu na Heydricha ještě o společenské látce z důvodu stále 

žijících a k tématu se vyjadřujících současníků události) jako velmi důležitou a citlivou na 

zpracování (práce s fakty může snadno sklouznout do propagandistické sféry), avšak 

zároveň v tomto směru věří v kritického diváka, který je schopen rozlišit fakta, jež jsou 

v dnešní době snadno přístupná, a filmovou tvorbu, která pracuje taktéž s fabulí a fikcí. 

Problematickým pak lze shledat právě hraný dokument (zde Sedláčkova Kulka pro 

Heydricha), který kooperuje s reálnými postavami a událostmi, avšak nese s sebou zatížení 

pocitu větší důvěryhodnosti, a tak se stává nebezpečnější zbraní pro překrucování a 

zkreslování faktů (stejně jako špatné vyložení si obsahu ze strany publika). Všichni tři 

shodně tvrdí, že filmová tvorba je vždy fikcí, a toho by si měl být divák vědom, i přesto, že 

cílem populární filmové tvorby, jak uvádí Nikolaev, je právě přesvědčit diváka o 

pravdivosti snímku. Tímto se vlastně dostávám k druhé rovině zkoumání, kterou je vědomá 

či nevědomá indoktrinace potenciálního publika, kterou vesměs všichni tři autoři opět 
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spojují s tzv. myslícím divákem, které je charakteristický svým aktivním přijímáním 

informací (i z film), jež si dále ověřuje, a nezaslepenou důvěrou v pravdivost filmové 

tvorby. V existenci takového diváka režiséři věří. Najbrt se na základě vyjádření o 

nahrazení dosavadní reprezentace jeví jako nevědomě indoktrinující, jelikož uvádí, že 

zastává pluralitu názorů, které by v dnešní demokratické společnosti vedle sebe měly stát. 

K Protektorovi zároveň uvádí, že je to snímek pracující s narací a fabulí, ale zároveň 

s historickým faktem. Film však prezentuje jako pohled na životní příběhy, které byly 

ovlivněny právě dobou událostí. U režiséra Nikolaeva lze naopak říci, že indoktrinuje 

vědomě, jelikož tvrdí, že se v případě Lidic snažili vůči předešlé reprezentaci vymezit (což 

je také v jistém smyslu omezovalo) a ukázat druhou stranu mince. Režisér Sedláček, 

podobně jako pan Najbrt, prosazuje názor, že by reprezentace měly stát vedle sebe, aby 

měl divák možnost vidět různé pohledy na věc a srovnávat je. Především Sedláček totiž 

preferuje to, aby divák musel u sledování filmu přemýšlet a aby v něm byl vyvolán zájem 

o látku. Toto stanovisko se liší od Nikolaevova, který zpracovává film takovým způsobem, 

že jej orientuje primárně na diváka. Najbrt se jeví jako autor, který si chce z vlastního 

zájmu (a zájmu svého tvůrčího kolektivu) pohrát se zajímavou érou českých dějin, kde 

mimo faktografické body používá taktéž fabuli a narativní složku.  

 Oblast cenzury a omezení sledují všichni tři režiséři společně v ekonomickém 

aspektu. Tento druh omezení tudíž lze interpretovat jako jistou současnou (po roce 1989) 

cenzuru, která zde nahradila cenzuru ideologickou. Ideologickou cenzuru totiž režiséři 

spatřují v době před rokem 1989 a shledávají proto toto období jako nesvobodné a 

neautorské, naproti tomu finanční podpora filmu (ze strany státu) byla v té době 

nesrovnatelná s tou současnou. Najbrt se jediný vymezuje, a i přesto že je podle něj taktéž 

ekonomický aspekt rozhodující, není stejnou měrou cenzurující jako ideologické omezení, 

jelikož finanční cenzura nenutí autora lhát. Kromě tohoto aspektu shledávají režiséři ve 

filmové tvorbě také omezení objektivního typu, tedy počasí, proměna prostředí, atp. Za 

omezení taktéž považují to (především Sedláček), jak se režisér vyspí, jak zrovna hrají 

herci a další shody náhod a okolností, které filmovou tvorbu dělají zajímavější, jelikož se 

pracuje s tzv. „živým materiálem“, což je zároveň omezováno v důsledku financí časově 

(počet natáčecích dní a rozepsaný počet záběrů, které se musí v natáčecím dni stihnout).  

 Na závěr bych zde rád uvedl, že dle mého názoru studie postihuje základní tři 

roviny problému, který jsem zkoumal. Práce si, jak již v úvodu zdůrazňuji, neklade nárok 

na aplikovatelnost a zobecnění výsledků, jelikož se jedná o výběr tří zástupců, které sice 
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jsou reprezentativními příklady k tématu, avšak ne jedinými. Problematickou se stává i to, 

že se jedná taktéž o analýzu rozhovorů, kdy každý z režisérů je zatížen vlastním viděním 

věci, což však bylo mým záměrem a pro mou práci taktéž přínosné. Připouštím, že by se 

studie mohla zabývat dalšími okruhy, či některými tématy hlouběji, avšak to nebylo mým 

záměrem, jelikož jsem za podstatné a významné považoval ty roviny zkoumání, které jsem 

zde zvolil. Níže tedy uvádím další možná směřování studie. 

Jak jsem již v úvodu uváděl, práce se zaměřovala na práci s historickou látkou ve 

filmové tvorbě (populárních snímcích a hraném dokumentu) po roce 1989, a to se 

zaměřením na tematiku atentátu na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha. Pro 

svou studii jsem zvolil metodu analýzy vybraných filmových snímků, a to na základě 

několika tematických okruhů, dále jsem podrobil analýze i rozhovory s režiséry 

zkoumaných snímků (tedy Lidice, Protektor a epizoda Kulka pro Heydricha 

z dokumentárního cyklu ČT České století). V práci jsem zkoumal především režisérův 

záměr ke zpracování této látky, možné faktory omezující tuto tvorbu po roce 1989 (s 

krátkou sondou do let před rokem 1989). Dále jsem zkoumal vědomou/nevědomou 

indoktrinaci potenciálního publika, nahrazení stávající reprezentace (stávajících 

reprezentací), a to ve smyslu reagování na film Atentát v režii J. Sequense st. z roku 1964, 

jelikož právě tento snímek je zde vnímán na pozici reprezentace tématu z let před rokem 

1989. Další zkoumaná hlediska jsou již obsažena ve výše uvedených analýzách. Na tomto 

místě bych však rád uvedl, že jsem si vědom faktu, že by práce mohla být rozšířena a 

posílena o další možné přístupy a zkoumání, avšak pro přehlednost a také z kapacitních 

důvodů jsem si vymezil hranice zkoumání takové, jaké je uvádím výše. Dalšími možnými 

směřováními studie by však mohl být např. aspekt ekonomický, který by zkoumal i 

výdělečnost snímků, návštěvnost v kinech, či míra stažení snímků, atd.   
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