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Příloha 1: Transkripce rozhovoru – Najbrt, Marek 

 

Celkem: 4 nahrávky (Total volume: 00:59:88) 

MŠ = Martin Šimek (tazatel) 

MN = Marek Najbrt (respondent) 

 

MŠ: Tak, první okruh otázek je teda k látce, faktografii a k inspiraci a vůbec jako k tomu 

filmu. Takže proč jste si vybral k filmovému zpracování právě danou látku? 

MN: My jsme trojice scénáristů, ještě Tuček a Geisler a vlastně pro nás bylo přirozený se 

historií zabejvat v normálním hovoru. Je to takovej náš, ani ne koníček, jako spíš zájem. Že 

si uvědomujeme, že to je důležitý i pro posuzování a orientaci v současnosti. Protože ona 

ta válka není zas tak daleko, takže prostě nás to baví. A navíc válka je plná zlomovejch 

příběhů, vyhrocenejch, který v mírových dobách prostě nenastávaj. Tak to je první věc. No 

a druhá věc je ta, že prostě nás zajímá současná česká mentalita, národní mentalita. A 

myslíme si, že leccos z těch zdrojů toho současnýho stavu je právě v těchhle dobách. Nejen 

samozřejmě v tom Protektorátu, i v první republice, i v Rakousko-Uhersku, takže je 

přirozený zabejvat se historií pro nás. A z toho nás pak napadlo vlastně udělat film o 

Protektorátu, no a samozřejmě jeden z nejvýraznějších momentů je heydrichiáda. To je 

doba, kterou si můžeme jenom představovat, ale je jasný, že to byla doba jako velice 

temná, s velice silnou atmosférou. Takže proto jsme se dotkli tohoto zásadního zlomového 

dějinnýho okamžiku.  

MŠ: Dobře, takže tady k tomu bych se zeptal, v čem si myslíte, nebo vy jste na to teoreticky 

už odpověděl, ale proč právě toto téma shledáváte i pro diváka lákavým? Je to tou 

historicitou? Tím vlastně, tou látkou? 

MN: Ono je zvykem, myslet si, že ti filmaři a režiséři v první řadě myslej na diváka. Že 

přemejšlej, jak strašně by mu lezli do zadku. To není náš případ! My se zabejváme tím, co 

zajímá nás, jo a tím pádem, my jsme ani nijak zvlášť neuvažovali o tom, jak na to bude 

reagovat divák, maximálně v tý míře, že si myslíme, že je prospěšný takovýhle věci 

reflektovat právě proto, že se to vztahuje i k současnosti. Takže, to vlastně vzniká 

spontánně z našeho zájmu – to byl ten impuls.  

MŠ: Dobře, máte s tímto tématem vůbec nějaké „osobní“ zkušenosti? Tedy to myslím, 

jestli to znáte z autentického vyprávění, nebo příbuzní, nebo někdo z okolí. 

MN: No, tak moji rodiče se narodili těsně před válkou, ročníky 36 a 38. To znamená, že 

jejich přímá zkušenost je minimální. Prarodiče, ty vesměs zemřeli dřív, než jsem se na 

takovýhle věci začal ptát. Takže v tý rodině konkrétně úplně tyhlety věci nemáme. Jako 

vím jen, že babička někde pašovala v Ostravě z venkova prase a takovýhle, ale nikdo nebyl 

v odboji, nemáme v rodině žádný hrdiny, ani kolaboranty, takže… 

MŠ: Nepostihla je přímo heydrichiáda? 
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MN: Ne ne ne, pokud vím, tak tam nemáme… žádný oběti tohohle typu nejsou. Takže 

z toho přímýho rodinnýho okolí to není. No a potom samozřejmě jsem se dostal do 

kontaktu s paměťníkama, protože v rámci přípravy na film a vůbec jako kontaktu 

s historikama, tak to bylo jako logický samozřejmě. Byl jsem třeba v Mělníce za tím, teď 

jsem teda zapomněl jméno toho Sokola. To byl člověk, vlastně jedinej žijící – vím, že ještě 

žije pořád – kterej vlastně se přímo účastnil tý odbojový práce kolem atentátu, ačkoli 

vlastně nevěděl, čeho se účastní v tý době, protože byl součástí organizace. Takže jako 

zažil jsem i lidi, který prožili tu dobu.  

MŠ: Bylo Vaším záměrem, což už jste také částečně vlastně odpověděl, diváka v první řadě 

seznámit nebo přiblížit mu tuto historickou událost? 

MN: No, ono je to složitý. Jak už jsem to říkal, my jako neuvažujeme primárně o tom, co 

diváka zajímá, zároveň ani se nesnažíme někoho vzdělávat jako jo. Prostě ono to jde 

všechno jako ruku v ruce, s tím že nás to musí bavit i jako dramatická věc, jako fabule a 

musí nás to bavit jako, blbě řečeno, z uměleckýho hlediska. Abychom měli taky zájem 

vyprávět ten příběh, nejen jako sdělovat fakta, nebo naše dojmy o tý době, ale prostě udělat 

příběh, kterej bude mít nějakou dynamiku a bude zajímat určitý spektrum diváků.  

MŠ: Jo, dobře. Historii jste studoval, nebo je to čistě Vaše „hobby“, nebo jste se jí nějak 

dotknul? 

MN: Historie je čistě moje záliba, nějakej můj přirozenej zájem. Nikdy jsem to seriozně 

nestudoval.  

MŠ: Co obecně považujete při zpracování nebo zpracovávání historické látky ve filmu, a 

teď to myslím jako všeobecně ve filmu, za podstatné? Co tam si myslíte, že by to…? 

MN: Myslím si, že …Bavíme se i o současnejch látkách?  

MŠ: Ano, ano. 

MN: Myslím si, že prostě tvůrce by měl vycházet z nějaký poctivosti, z toho, že dělá něco, 

co ho primárně vnitřně zajímá. Protože já se prostě…pro mě film je nejzajímavější tím, že 

to je možnost k reflexi a sebereflexi, k tomu zobrazování věcí kolem vás a to bez ohledu na 

to, jestli to děláte prostřednictvím historický látky nebo současný látky, takže mám pocit, 

že tam je potřeba, nutná, je tam nějaká spontaneita, která tady byla. My jsme si to 

nevymysleli proto, abychom pak s tím vyhrávali festivaly. Jako samozřejmě to je příjemná 

nadstavba věci, ale ten příběh nás bavil, a proto jsme ho dělali.  

MŠ: Teď teda k dalšímu z těch okruhů. V pozici režiséra by celé dílo mělo být „ve Vaší 

režii“. Bylo tomu opravdu tak, a nebo konečná podoba filmu ještě je…. Je opravdu tou, 

kterou jste prosazoval? Nebo jsou tam nějaké další faktory, které jako ovlivňují? 

MN: Ano, u nás je to tak, že já spolupracuju s negativem, což je producent, tedy konkrétní 

producent Milan Kuchyňka a všechny tři filmy celovečerní vznikly v naprostý svobodě. A 

to dokonce i v tom smyslu, že koproducenti, tam je, nevím, Česká televize zásadově, 

menšinově HBO, a kdo ví ještě, to už si nepamatuju. Tak nikdo z nich do toho výsledku 

nezasahoval a tady jako za mě, v mý zkušenosti je naprostá svoboda. Mě nikdo nenutí, 

abych dělal ty věci víc po srsti případnýmu diváckýmu zájmu. My to opravdu děláme 



III 

 

proto, že to chceme, a to je to, že i ten producent Kuchyňka je součástí toho týmu. My 

pracujeme kolektivně. Mě baví to, že film je jakoby forma syntetická, a to nejen z hlediska 

výrazovejch prostředků, ale i z hlediska kooperace lidí. Prostě bez toho to nejde. Mě baví, 

když do toho přinášejí lidi svoji kvalitu. Já nepotřebuju všechno vymyslet. Mě baví, když 

někdo přinese nápad, kterej se mi líbí. Já jsem koordinátor s nějakou, samozřejmě 

zastřešující představou, která je dominantní – to je pravda, ale mě ta kolektivita filmu baví 

a takhle to bylo i u Protektora. 

MŠ: Teď jsem chtěl přeskočit jinam. Do jaké míry je dle Vašeho názoru v dnešní době, Vy 

už jste to také částečně řekl, ale potom teda po roce 1989, výrazný vliv produkce u filmu? 

A teď jako všeobecně, jestli jako nejen čistě u Protektora. 

MN: Jako producentů myslíte? 

MŠ: Ano. Jak si myslíte, jestli ten vliv je tam nějak výraznější, nebo…? 

MN: Film je jakoby hrozně širokej pojem. Jako já ani třeba jsem tvůrce, který některý věci 

nepreferuje, ale zároveň si nemyslí, že by neměly existovat. Třeba když se bavíme o 

nějakým druhým pólu toho spektra, jako lidový komedie, „crazy“ komedie – proč ne? – 

Když to ty lidi baví, tak ať to dělaj, ať to ty lidi vyráběj. Já to nedělám prostě, protože mě 

by to nebavilo dělat. Takže ale, abych se vrátil k tý otázce. Jde o to, že ten, 

že….samozřejmě to producenství tady celkově jako má nějakou roli. V okamžiku, kdy ten 

film vzniká jako zboží, což je naprosto legitimní, no tak je jasný, že ten producent se snaží, 

aby ty peníze se mu vrátily zpátky, což vůbec není lehký, že jo, samozřejmě a z mnoha 

důvodů a je to dokonce čím dál tím těžší dokonce. Takže je jasný, že do toho zasahuje 

podle svýho přesvědčení, který nemusí bejt a může bejt to nejlepší. To nikdo neví, kdo má 

pravdu, protože ono na to žádný extra pevný recepty nejsou, na diváckej úspěch. Ano, jsou 

občas určitý věci, víme, že když starej Svěrák píše scénář a mladej to natočí, tak na to 

opravdu přijde určitej počet lidí, ale taky to nevychází tak absolutně. Ale tak, abych to 

zbytečně nerozvlekl, myslím si, že ano, producenti mají výraznej vliv, ale je to koneckonců 

správně, protože do toho vkládají, pak-li že do toho vkládají teda vlastní peníze, tak je to 

jako logický. Poslední dobou vzniká to, co je asi běžný ve světě, že se v televizní výrobě to 

producenství začíná bejt až trošku jako debilní, že jako najednou se toho ujímají lidi, který 

mají jako dementní, jako podle mýho názoru, jako požadavky a názory, ale to je prostě 

věc, to je realita, no. Kdo má peníze, rozhoduje o věcech, ale náš případ to není, my si tu 

děláme autorskou tvorbu. A ještě teda k tomu dodám, když dělám něco jako teda 

komerčního, nebo účelovýho, teda spíš užitýho než komerčního, tak to zároveň respektuju. 

Když teďka dělám, budu dělat seriál pro televizi, tak prostě já je respektuju jako 

producenty, chápu, že mají dobrý zájmy, ale není to můj volnej, není to moje volná tvorba. 

Tyhlety věci já odděluju. 

MŠ: A když už jsme teda u týhle otázky, tak se tam pak ještě zeptám na konci trochu jinak, 

ale myslíte si teda, že když se tvoří historická práce, nebo pracuje se s historickou látkou, 

že ta produkce by měla mít to slovo, jak říkáte, „aby se to prodalo“. Jakože přece jen je to 

nějaká historická reálie nebo faktografie, která by se měla zobrazit nějak… 

MN: Pravdivě? 

MŠ: No, pravdivě, to už je právě ono, jako jestli, no… 
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MN: Pravdivě, no to je už jiný téma. Tady jednak, co to je pravdivost při zobrazování 

minulosti? Jako my máme nějaký zdroje, na kterých můžeme stavět, ale nejsou to 

absolutní. A Protektor není snaha o 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. Já nevím no, máme třeba případ Habermannova mlýna
1
, což je, ale 

toho se asi taky dotýkáte, předpokládám, nebo nevím. Tak to je film, kterej používá 

naprosto konkrétní jako kriminální jako kauzu, jako kriminálně politickou kauzu, jako 

druhoválečnou, ale … Takže Habermannův mlýn a prostě on tu kauzu zobrazuje, alespoň 

myslím si, v rozporu s tím, co já vím jako a co mi říkali určití historici,s tím co už je 

dostupný informačně. Takže a využívaj to proto, že chtěli zobrazit prostě na tomhletom 

případu jako excesy odsunu, vyhnání jako jo. Takže co tady vlastně je důležitější? Že 

ukázali nějakou, poměrně čím dál tím zobrazovanější jako historickou pravdu, to je to, že 

došlo opravdu k  hnusnejm věcem v rámci odsunu. A nebo je důležitější to teda, že jako, že 

tzv. překroutili fakta konkrétního lidskýho příběhu. Já nevím, upřímně řečeno. Jo… 

MŠ: To je otázka… 

MN: No, to je otázka, protože jako udělali něco čím škodlivýho? Nebo vlastně, jako ono je 

pravda, že ty věci se staly na jinejch místech a touhletou formou. Tady podle všeho šlo o 

skutečně kriminální čin jako nějakýho psychopata, kterej  vlastně jako využil situace.  

MŠ: Jde spíš pak asi o to, jak k tomu přistupuje ten filmař pak z hlediska jako, jestli to 

reprezentuje jako tady jsou historická fakta, tady je historická pravda a pak překrucuje i 

jinej příběh, kterej třeba mohl vzniknout a nebere si na to ten nárok, teda neklade si nárok. 

MN: No, je to otázka. Já to, prostě nemám ve zvyku někoho mentorovat a ani tady nemám 

ten názor tak vyhraněnej jako některý historici, jak jsem pochopil, který se proti tomu 

vyloženě bouřili vlastně jo. To samý nastalo vlastně kolem toho Silver A
2
, toho filmu, kde 

zase určitá část historiků dokonce psala jakože petice, protože i tam je vlastně určitý 

fabulativní jako zacházení s faktem….jo…je to sporný. Jako myslím, že ani jeden z filmů 

v tomhle smyslu není jako negativní, nemá žádnej negativní dopad. Prostě to, že ano, že se 

může znalej historik rozčilovat, že je to v rozporu s historickou realitou jako, to je pravda 

no.  

MŠ: Tady bych teda narazil na další otázku. Ta otázka je obecně jako které faktory 

režiséra v jeho práci omezují? Ale zrovna se tady zeptám na to, jak vy jste třeba 

přistupoval u toho Protektora? Jelikož řada historiků jako, jsou nároční diváci, který jsou 

schopný se „rejpat“ v tom, že ten člověk neměl na sobě reálně oblečení, který v tý době 

prostě bylo. Jak moc jste se tady tou mírou tohohle jakoby zabýval? 

MN: No, my jsme se tím zabývali hodně. Protože jednak nás to baví a myslíme si, že je to 

možný a bylo to možný. Tam, já neříkám, že tam nemůžete najít nějaký jakoby chyby. 

Nicméně, naše kostýmní výtvarnice Andrea Králová k tomu přistoupila tak, že se snažila 

vlastně nasbírat historický oblečení. Dokonce se účastnila různých jako bazarů a sama 

iniciovala bazary, kam starý paní nosily prostě šatníky, kde opravdu byly jako kusy z tý 

                                                 
1
 Habermannův mlýn, režie Juraj Herz, 2010; pozn. autora práce 

2
 Silver A, režie Jiří Strach, 2007, televizní inscenace, pozn. autora práce 
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doby, který pak přešívala a nebo jinak měnila. Šlo mimo jiné o to, že ta látka je 

neopakovatelná. To se dneska strašně špatně jakoby replikuje. Jde to, ale je to vidět. Takže 

to byl třeba jeden z těch. Architekt, Nekvasil, to je špičkovej filmovej architekt, kterej dělá 

s hollywoodskýma produkcemi, tak ten prostě z podstaty, taky ho to baví prostě, ty věci 

dělal tak, aby odpovídaly době. Tam, kde to bylo možný samozřejmě. V tý době se 

rekonstruoval rozhlas, ta hlavní budova – nebylo možný v ní natáčet tím pádem, takže jsme 

museli, udělali jsme vestibul rozhlasu v Zemědělským muzeu, což je budova, která dobově 

naprosto odpovídá, skvěle to evokuje, ale není to realnej vestibul Rozhlasu na Vinohradský 

třídě. Takže někde jste limitovanej okolnostma, někde penězi samozřejmě, ale snažili jsme 

se teda velmi. Vím třeba, že tam se řešilo, že máme autobus, kterej je typově jakoby špatně 

jakoby o tři roky. Jakože už je poválečnej, ale na první pohled v podstatě je to identická 

jako, identickej design. Ale odborník to pozná, že to je autobus z roku ´47. Ale to už je 

nepodstatný, pro normálního diváka je to jako jedno. Tam daleko zajímavější problém byla 

mluva. Protože jsou určitý filmy, který tu historii ukazujou tak jako šroubovaně, dávaj 

důraz na tu formu, na ty naše představy o formálnosti tý doby, a že všichni hovořili 

jako…to je nesmysl…lidi mluvili hovorově, dneska jsou pro to naprosto jasný doklady, 

třeba mluva, nahrávky Voskovce a Wericha, který ten jazyk používaj. Takže nám bylo 

jasný, že musíme ty naše postavy nechat mluvit normálně. Téměř jako současným 

jazykem. A naopak třeba v kontrastu k tomu tehdejší oficielní projevy byly velice 

šroubovaný, to víme, na to je X dokladů. To znamená, že lidi když stáli před mikrofonem, 

tak začali hovořit…i intonačně…začali hovořit jako blázni. Zatímco v reálným kontaktu, 

jako pokud víme, a víme to, prostě mluvili běžným a normálním způsobem. 

MŠ: To je právě ta každodennost, kterou, jak říkáte, se snažíte… 

MN: No, ano. To je právě, to co mě zajímá nejvíc. Protože znova říkám, ta doba není příliš 

vzdálená. Co to je?! Vemte si i první světovou válku, teďka máme stoletý výročí. Co to je 

sto let?! To není nic jako.  V podstatě. 

MŠ: A přitom se to zdá jako největší minulost, a přitom je to fakt… 

MN: To jsou lidi, ti kteří žijou, ještě z tý doby. Je to sice už opravdu jako minimum, ale 

prostě... Bavíme se o první válce…a druhá..no to jako je…a tak dále. 

MŠ: Přesně tak. No, zrovna s tímhle tedy napojím na to, jestli jste byl něčím inspirován, 

mimo to, že jste teda, to co už jste říkal, tak ještě nějaké další věci k použití této látky a 

následném natočení toho snímku?  

MN: No, jsou tam vizuální inspirace. Jsou tam jakoby inspirace atmosférou. Protože na 

fotkách a na záznamech. Třeba zásadní inspirační moment byl ten film, který natočili 

Němci s těma předmětama, který se našly na místě činu atentátu. Tak ten má fantastickou 

atmosféru. To je samozřejmě diletantskej, jako zpravodajskej, propagandistickej kousek, 

no účelovej, že jo…vlastně…jo. Ale má neuvěřitelnou atmosféru. Samozřejmě, je to i 

důsledek kontextu, ale kdyby to byl reklamní film, tak vás to tak nezasáhne, ale tady jde o 

život, tak… ale to je jedno. To je konglomerát všech těch věcí, to je prostě úžasná věc, tak 

to nás inspirovalo například. No a fotky různý a tak.  

MŠ: Pak teda, jestli jste čerpal z nějaké odborné literatury? Popřípadě jaké? A pak se 

ještě zeptám dál. 
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MN: Jo, my jsme…teďka vám asi neřeknu úplně seznam. My jsme… Co je důležitý říct, 

je, že na všechno tam byla celá jako řada odborníků, jo?! Odborník na rozhlasový dějiny, 

byl tam Šustek, což je, myslím si, sice to je archivář a ne historik, ale to je úplně jedno, 

protože v jeho případě on je tím, tou heydrichiádou, myslím si, že to je jeden z největších 

odborníků. Jako ale dávali jsme to číst i dalším historikům, v titulcích je tam najdete, já 

teďka už nevím přesně. Myslím, že třeba Čvančara. Takže všechny dostupný lidi my jsme 

vytěžovali a všechno jsme se snažili nějak podložit.  

MŠ: A tady se teda zeptám rovnou, protože já jsem se chtěl zeptat na ty historiky, jestli je 

měli, jako se většinou k historickým filmům berou historičtí poradci, takže jste si vzal. A 

měl jste jich tedy celou řadu. A zeptám se, bral jste to nějak z hlediska třeba té literatury a 

těch poradců jako z více aspektů, že jste zkoušel,aby nebyl jeden, prostě čistě jedna… 

MN: Ano, je to jako můj typický obor. No, promiňte, já jsem Vás nenechal domluvit, ale 

asi vím, co chcete říct. Je typický pro ten obor a logický, že tam jsou různý názory, že 

spousta věcí není doložitelná, a že tím pádem jsou to jenom dedukce, to je samozřejmě 

součást toho atentátu, i když zrovna ten Šustek udělal, myslím, hodně práce i 

faktograficky, tím, že je archivář, tak se mu podařilo najít určitý věci, jak víme, tak ten o 

tom opravdu ví hodně. Tak ano, jsou na to různý pohledy a my samozřejmě zacházíme 

s nějakou fabulí. Tam třeba věci ohledně toho kola nejsou úplně přesný a doložený. My to 

vlastně využíváme. Tam, kde je ta historická mezera, i mezera jako v pramenech, tak tam 

my se narveme s tou fantazií. 

MŠ: A pracujete tedy, dá se říct s nějakou narací? S tím kolem, jestli to má původ v naraci, 

myslím. 

MN: Ano, určitě! To je…Tady vidíme zajímavej aspekt v tom…v tý reálný historický 

události, vyhrocený, významný. Tak tam se hnedka naremplujem. To nás na tom bavilo, že 

jo. Představit si, co to jako obnáší. Jako vytvořit kolem toho…jako taky je tam docela 

důležitý to, že to kolo, a to souvisí s tím filmem, o kterým jsem mluvil, s tím kriminálním 

jako. Tak to jsou ty konkrétní předměty, který psaly ty dějiny. Bezvýznamný kolo se 

najednou stává předmětem až jako fetišistický důležitosti z hlediska dějin, nebo mytologie 

vlastně národní, protože sehrálo roli, a tak dále. To už je ve vztahu k archeologii jako. 

Najdete blbou vázu, ale představujete si jako archeolog nebo laik, si představujete, že ten 

člověk ji držel v rukou a najednou se vám zpřítomňuje doba, která je minulá, a to je na tom 

vzrušující. Takže to my taky používáme. Ještě k těm poradcům vám řeknu, že samozřejmě 

další poradci fungujou v těch vizuálních složkách, v tý výpravě. Že kostýmní výtvarnice 

má taky svý poradce a jiný zdroje. Takže to všechno se tak snažíme, v tý mojí míře, se 

snažíme to dotáhnout jako k maximální pravdivosti.  

MŠ: Tak, tohle bych asi opustil. Teď se Vás teda zeptám, snažil jste se se do popředí filmu 

postavit jakoby formu, nebo spíš obsah? Co bylo Vaším záměrem? 

MN: No, jak jsem říkal, to je. Film je zajímavej tím, že je syntetickej, že prostě spojuje 

formy, obsahy…takže já je chápu jako jednotnej celek. Pro mě, já nedělám nic 

formalistního, mě nebaví dělat klipy, protože mě to nezajímá. Mě nezajímá, že pak nějaký 

věci na sebe pak rychle nastříháte, a je to jako svým způsobem efektní. To mě nebaví. A 
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my to děláme tak, že máme látku, obsah, kterej chcem nějakým způsobem vyprávět, 

sdělovat a hledáme k němu adekvátní formu. Že to je naprosto integrální, spojitá věc. 

MŠ: Jo, dobře. Je dle Vašeho názoru v současné populární filmografii stále více potřebné 

postavit do popředí historického příběhu nějaký „dojemný příběh zamilovaného páru, 

milostný trojúhelník“, nebo prostě nějakou takovouhle zápletku? Nebo jak se na to díváte? 

MN: No, je to logický. Je to tak, že to jsou určitý žánrový zvyklosti, který se vyvinuly 

v dějinách…prostě zjistilo se, co lidi baví na příbězích. No a jako máte tady silnou, jakoby 

ženskou, silnej ženskej vliv. Ženy jsou ty, který vesměs rozhodujou o tom, na co se půjde 

do kina, protože tam jdou ty lidi v páru. Takže je vždycky důležitý mít tam nějakou 

emocionální linku, jo. Ono je to i zajímavý, protože lidskej život se jakoby odehrává 

v emocích a bez toho jako to úplně nejde. Takže zase, jde o tu míru tý křečovitosti. Když 

tam budete za každou cenu cpát něco takovýho a ta látka tomu bud nasvědčovat, no tak 

stejně to nedopadne dobře, jo?! Máte jakoby, já nevím…to máte jako…ten ten…takový ty 

válečný filmy slavný. Jako jednou z výrazných poslední doby byl Tmavomodrý svět
3
, a 

k tomu šel ten Pearl Harbor
4
, který se sešly v tom podobným schématu. No prostě logicky, 

protože to byly hollywoodský, nebo zas nebyly to hollywoodský, byly to anglosaský filmy, 

no a oni v tuhletu chvíli mají nutně tu potřebu, musej to mít. My tam tu lásku máme taky, 

ale zase v takových jinejch formách. Ne takhle, jinými slovy. Já se tomu vůbec nebráním, 

jenom to nesmí bejt křečovitý.  

MŠ: Ne, tak určitě, tam naopak u Vás musím říct, že ten film se tváří mnohem více 

dokumentárněji, než je populární, takže tam bych to až ne to…ale rovnou teda přeskočím 

k tý otázce, kterou tak jen doplňte spíš. Jaký byl Váš záměr jakoby vložit hlavní postavy do 

role židovské herečky, jejíž sláva v době Protektorátu samozřejmě absolutně propadá a 

najednou balancuje na hraně života a smrti, se dá říct, a naopak hlasatele rozhlasového, 

který v té době okupace, že jo…má, vlastně z toho profituje. Takže byl to nějaký záměr? 

Nebo vůbec? 

MN: No, tak tam jde o to, že na tom jako soukromým příběhu demonstrujete ty dějiny. Oni 

jsou, to je vlastně dvojice lidí, který by za normálních okolností, kdo ví, jak by to s nima 

bylo, tam ona by ho asi opustila, protože její úspěch by jí asi otevřel takový možnosti, kdy 

on už by jí jako nestačil. Tak ten příběh koneckonců vlastně začíná. Že on je v nějaký 

depresi, v tom stavu a ona naopak dominuje. Pak se to totálně otočí, ale je to jenom vlivem 

dějin. Takže nás právě bavilo to, jak můžou dějiny ovlivnit i ten základní jako lidskej 

vztah. No a pak jde samozřejmě o to, že tím vyprávíme, v případě toho reportéra, 

vyprávíme takovej obecnej příběh, kterej, koneckonců, v nějaký míře, daleko míň 

vyhrocený, odehrává i dneska. Prostě člověk má před sebou různý volby a někde prostě 

zrazuje třeba, v dnešní době zejména kvůli penězům, nebo nějakejm jinejm existenčním 

jistotám, ale spíš jako nadstavbovejm, luxusním, zrazuje svý přesvědčení. Jako je to prostě 

o tom, jak filmař může mít, že filmař nechce dělat reklamy, protože je považuje za 

manipulativní a nesmyslnej žánr, ale prostě kvůli penězům je dělá, a tak dále. Takže to tam 

                                                 
3
 Tmavomodrý svět,  režie Jan Svěrák, 2001; pozn. autora práce 

4
 Pearl Habor, režie Michael Bay, 2001; pozn. autora práce 
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vyprávíme na tomhletom příběhu v kontextu dějin, ale mělo by se to vztahovat i 

k současnosti.  

MŠ: Dobře. Tak zpátky teda ještě…Vy jste autorem, který se začal režii věnovat až po roce 

1989, jestli jsem to správně našel? 

MN: No, jako takhle, mně bylo dvacet v roce ´89, ale já se tzv. režii, ono jde o to, že 

samozřejmě člověk začíná – já jsem začínal v šesté třídě na ZŠ dělat osmičkový filmy, ale 

to není žádná režie, to je prostě hraní si s nějakým médiem, který ve mně vyvolalo zájem o 

to médium, takže já jsem k tomu směřoval. 

MŠ: Takže tím líp jakoby pro mě, že máte zkušenost s režií, v tomhle smyslu už před rokem 

´89. 

MN: No dobře, ale netvrdím, že to byla režie. Dělali jsme divadlo. Já jsem se pak nějak 

kvůli bratrovi, kterej byl součástí Pražský pětky, taková skupina divadel, nevím, jestli 

znáte, neznáte…jako tak jsem od útlýho mládí, jsem byl mezi lidma, který byli zvyklí se 

vyjadřovat tímhle způsobem. A líbilo se mi to, takže jsem k tomu logicky inklinoval, takže 

zkušenosti jsem měl a pohyboval jsem se v tom.  

MŠ: Dobře. A teda, myslíte si, že ta filmová tvorba po tom roce ´89 je něčím jakoby 

výhodnější, nebo naopak nevýhodnější a jestli se to nějak liší a čím? 

MN: No, je to strašně jako složitá otázka. Prostě šedesátý léta, z hlediska teďka výrobního, 

producentskýho se nikdy opakovat nebudou. Protože tam došlo k děsnýmu paradoxu, že 

jako něco, něco jako bolševickej stát nebo totalitní prostě financoval v rámci dobovýho 

kontextu, financoval něco, co se vyjadřovalo proti němu, tak to je jako fantastický, 

rozumíte? Když dělal Pavel Juráček film Případ začínajícího kata
5
, tak točil 100 

natáčecích dnů a točil naprosto ryze uměleckej film, na kterej by dneska do kin přišlo třeba 

dva tisíce lidí. Nebo teď kecám jako, ale určitě ne třicet tisíc. To vám jako…a to je málo. 

Rozumíte? Takže takovýhle věci se budou opakovat jenom tam, kde to prostě dotuje 

systém grantovej, a nebo to zadotuje nějakej entusiasmus těch tvůrců jako, ale systémově 

stoupat to nebude jako, logicky. Prostě s tím nemůžeme nic dělat….O tom,jo,po roce ´89 a 

před ním. No, tak prostě, tyhle věci se opakovat nebudou. Zároveň zas tam bylo jako v 70. 

a 80. letech takovej ten jako totální, no a o 50. ani nemluvím, totální tlak tý jako režimní 

struktury, který zas jako naopak tam bylo velice obtížný prosadit…a prosadit ty dobrý 

věci, ale taky jich pár vzniklo, samozřejmě, jako třeba Chytilová a i ten Menzel udělal pak 

několik jako velice solidních…a jiný taky jako, já jako nechci, teďka asi není účelem 

vyjmenovávat. Nicméně ta situace je naprosto jiná jako a musí se na ni nějak reagovat a 

ono se to nějak vyvine. Taky ty doby minulý se lehko, lehce kritizujou…jako rozumíte… 

Co znáte z 60. Let? Víte, kolik se natočilo filmů v tý době? A kolik jich…takže prostě o 

těch sračkách se jako nemluví, protože je nikdo nezná, nebo kromě odborníků. Takže 

pohled zpátky je vždycky selektivní. A výborný věci vznikly, já to mám rád, ale to prostě 

nemá skoro cenu o tom nějak extra přemýšlet, protože to je neopakovatelný.  

                                                 
5
 celý název: Případ pro začínajícího kata, režie Pavel Juráček, 1969; pozn. autora práce 
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MŠ: Jasně. No a ještě se zeptám, v čem shledáváte výhody dokumentární, tím myslím 

hraný dokument, dokumentární filmové tvorby, a v čem populární? A popřípadě jejich 

nevýhody. 

MN: No, počkejte, tak jako…já vám ještě řeknu jednu věc. Já se k tomu, ještě k tomu 

předtím, k tý otázce. Jenom, všichni asi známe Vyšší princip
6
, což je film, kterej se přesně 

heydrichiádou zabejvá. Představte si, že by v tomhletom stylu jako herectví a všeho, 

stylizace, by dneska natočil někdo film o týhle době, no tak by se vám smáli. Prostě to jsou 

neopakovatelný věci, prostě to jsou formy, který patřej do určitýho období a vy je taky 

jako divák v tom dnešním kontextu vnímáte. Že ten patos a tyhle věci tomu filmu 

odpouštíte, respektive necháváte to na sebe působit. Kdyby vám to dal někdo jako 

současnou věc, tak je to absurdní. 

MŠ: Dobře, tak já se teda tady…pardon…přizeptám k otázce, jestli jste viděl film Atentát
7
 

od Jiřího Sequense, nebo pana Sequense, z roku ´64?… 

MN: No, no, viděl.  

MŠ: …který si bere nárok na tu pravdivost té historické látky v té době samozřejmě za 

okupace tady. 

MN: Viděl jsem  ho, no… 

MŠ: A jak se na něj popřípadě…Jak byste ho zhodnotil? A jestli jste se v tom Protektorovi 

třeba snažil od tohohle filmu nějak vymezit, nebo nějak naopak se k němu přiblížit? 

MN: Ne, vůbec. My jsme tím, že se atentátu dotýkáme v Protektoru jakoby druhoplánově, 

záměrně to máme jako okolnost. To tam je vyjádřený tím, že tam slyšíte, vidíte záběr na 

město a slyšíte ty výbuchy…netušíte..nevíte, o co jde a to takhle je nějak symbolicky 

v celým tom filmu. My prostě to bereme jako historickou okolnost, na jejíž pozadí 

rozvíjíme náš vlastní příběh. Zatímco Sequens prostě rekonstruuje, jako rádoby 

rekonstruuje události kolem atentátu. Možno říct, že ten film je velice dobrej, jako 

z hlediska formálního. Taky tehdejší Praha byl té protektorátní velice podobná, na rozdíl 

od té dnešní. Taky si mohl dovolit leccos, jako včetně využití Resslovy ulice, to bych chtěl 

dneska vidět…vlastně by to nešlo, že jo, tam už….vlastně stavebně by to nešlo…jako 

velice složitě….jako šlo by to, ale složitě. Takže to je velký plus toho filmu. Jsou tam 

dobrý herci, má to dobrej příběh, ale samozřejmě, je to film, kterej vznikl za komunistů. 

Tak komunisti se snažili vytvářet dojem, že atentát bylo něco negativního, co bylo jako 

zejména …jako jehož důsledkem byly prostě oběti, což je pravda, ale naprosto pomíjeli 

význam atentátu v politickým smyslu, takže v tomhletom je ten film samozřejmě blbej. 

Takže kdo ho bere jako pravdu, tak se mílí a nemůže…takže já ho tak nevnímám, něco na 

něm vyzdvihuju a něco mě na něm irituje a další věc je, že Sequens je známej režimní 

režisér. To je člověk, kterej kolaboroval s komunistama a dlouhodobě. V tomhle filmu 

ještě relativně ještě únosným způsobem.  

MŠ: Dobře a zpátky teda k tý otázce toho rozdílu, těch výhod a nevýhod té populární a 

dokumentární filmové tvorby. 
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 Vyšší princip, režie Jiří Krejčík, 1960; pozn. autora práce 

7
 Atentát, režie Jiří Sequens st., 1964; pozn. autora práce 
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MN: No, já to úplně … těm termínům ne tak úplně rozumím, protože jak jako vy to vlastně 

myslíte? 

MŠ: Populární…no… 

MN: No, jako já vidím rozdíl jako mezi hraným a dokumentárním filmem. 

MŠ: Jo a já bych potřeboval ve svý podstatě právě to, co natočil ten pan Sedláček v tom 

Českém století
8
, jako hraný dokument, který se bere tady nějakou…nějaký nárok na to, že 

dokument by měl být teoreticky co nejvíce objektivní, co nejvíce na to nahlížet…tak právě 

na tohle jak se díváte? Když se pracuje s historickou látkou, teda… 

MN: Jo, tak tomu rozumím. Takže bavíme se o jako hraným dokumentu, což je dneska 

velice používaná forma, kterou já mám koneckonců taky rád, ale třeba s filmem Protektor 

nesouvisí – to není žádnej hranej dokument. Takže nejde o srovnání hranýho a 

dokumentárního, ale jde vyloženě o tuhletu kombinaci?! 

MŠ: Ano, přesně tak! 

MN: No, já to…jako já se na to rád dívám na tyhlety filmy všeho možnýho druhu, o 

jakejchkoli historických období a baví mě to a jako beru je s rezervou, prostě nepovažuju 

je za historickou pravdu. To tak není, to ani nikdo nemůže předpokládat. 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…obecně uznávanou mytologií, jako 

historickou. To znamená, že samozřejmě jako například rok 1918, ten má v sobě , jako ten 

je…jako dnešní pohled na ten rok je takovej ten národoveckej vesměs, ale to má v sobě 

obrovský množství aspektů jako.  Můžete dodneška, dodneška můžete pochybovat o tom, 

že vznik republiky byl jako správnej. Taky jsou tady monarchisti, který jako říkaj, že ne a 

maj to podložený celkem logicky, jo prostě…ale to jsem se dostal úplně někam jinam… 

Takže prostě, myslím si, že je naprosto dobrý, že zakládají…že vznikla, protože rozviřuje 

nějakou diskusi…jakoby zaměřuje pozornost na ty témata, jo… 

MŠ: Dobře, takže si myslíte,… 

MN: …ale jako pravda, to je nesmysl. 

MŠ: …že spíš dokument teda nemá nám ukazovat nějakou pravdu, ale má nám ukázat to, 

abychom o tom přemýšleli. 

MN: Dokument není publicistika. Dokument prostě… Publicistika je něco, co má teda…to 

je něco, co souvisí s novinařinou, kde teda se máte jako snažit podávat jakejsi objektivní 

pohled na fakta, na události, čehož dosahujete tím, že jste tzv. vyvážení. To ale není případ 

dokumentu! Dokument je vždycky, alespoň z mýho hlediska a já myslím, že obecně, prostě 

dokument je výpověď autora o nějaký době, o nějakým fenoménu, o něčem prostě, a to 

platí i u historických dokumentů, takže nemůžeme úplně chtít…takhle divák by měl, proto 

taky se to jmenuje dokument a ne zpravodajství, prostě by měl chápat, že to je pohled toho 

autora, pořád…a u hranýho dokumentu o to víc.  

                                                 
8
 Dokumentární cyklus ČT, režie mimo jiné i R. Sedláček, 2013; pozn. autora práce 
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MŠ: A tady se teda zeptám, jestli je pro Vás výhodnější na předvedení historického tématu 

na plátně ta dokumentární filmová tvorba, nebo ta populární a teď teda, jak jste o tom 

mluvil, tak spíš z toho hlediska, co si myslíte, že…jak to říct…co si myslíte, že víc přitáhne 

ty lidi, aby se podívali na to historický téma? Jestli víc ten dokument, nebo naopak to 

populární, ten celovečerní film prostě? 

MN: Je to různý. Ta forma toho dokumentu, hranýho dokumentu, je hodně oblíbená a lidi 

se na to rádi dívaj, protože ono vždycky máte u toho ten pocit, že to je vlastně, a to platí i u 

hranýho filmu, když to je jako o něčem, o čem se obecně soudí, že se to tak stalo, tak je to 

pro vás zajímavější. Když se koukáte, jak támhleten jako ….teď nevím, jako ta Coco 

Channel, jak ke svýmu úspěchu přišla, tak vás to prostě baví už z podstaty. Dokonce i ten 

příběh, ten film může být trochu blbej, ale vás to bude bavit, protože se díváte na 

rekonstrukci nějakýho, tady v tomhle případě ještě úspěchu, což je zábavný, jo… 

--- PAUZA --- 

MN: …Kde jsme to skončili? 

MŠ: Jestli je jakoby pro Vás, a nebo jestli si myslíte, že je to lepší pro to předvedení té 

historické látky ta dokumentární, nebo ta populární… 

MN: Jako, já se vždycky jako… Mě zajímaj všechny formy v podstatě. I to, že jsem 

naštěstí vystudoval ten dokument. Takže já se vždycky…jako autor se budu vždycky 

rozhodovat kus od kusu, jo. Samozřejmě jako mám největší tendenci k tomu hranýmu, 

inscenovanýmu, ale často kombinovanýmu s dokumentem, což není případ Protektora, ale 

našich jinejch věcí, takže ono to je všechno docela sporný, jo. Takže já se dopředu 

tímhletím nijak, a hlavně tohle není, není, myslím si, že to není jako zobecnitelný. Protože 

to, to prostě někde to funguje to, někde ono.  

MŠ: No, na tohle už jsme se tak nějak to, tak možná to přeskočíme, takže v čem shledáváte 

možné úskalí práce s dějinnou událostí ve filmové tvorbě všeobecně, za podmínek, že k té 

filmové tvorbě přistupujeme jako k masové kultuře, v tom smyslu, že od těch 60. let se o 

tom dá, ve svý podstatě v našem prostředí můžeme mluvit jako o masové kultuře, když teď 

pomineme Internet teda. 

MN: Počkejte jako, abych tomu správně rozuměl, tý otázce. 

MŠ: No, … 

MN: Ještě mi to řekněte nějak, tak nějak jinak. 

MŠ: Já teď přemýšlím, jak bych to… 

MN: Já bych Vás teď nechtěl nějak buzerovat… 

MŠ: Ne, jasně… Jakoby když vezmeme film jako jeden z hlavních, jak jste říkal předtím, že 

prostě na film přijdou do kina tisíce, deseti tisíce, sta tisíce lidí. A vlastně dneska se film 

prodává, že jo, je to zboží, čistě produkt, tak… 

MN: To se ale prodává už od počátku. 

MŠ: Nebo, od počátku, ale spíš tím, jak stoupá, takhle jsem to spíš myslel… 
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MN: No, pozor. On to byl dřív produkt než nějakej uměleckej…než nějaká umělecká 

forma, jo. To vzniklo jako pouťová atrakce, nebo atrakce, takže naopak se ta snaha o 

výpověď na to teprve nabalila, takže… Podívejte se, já to řeknu takhle asi, jo. Že právě, ten 

film je širokej pojem, a to je na něm právě dobrý. Že to může bejt něco čistě spotřebního, a 

pak taky na druhý straně něco uplně vrcholně uměleckýho, jo jako. Takže mně se právě 

líbí to, že obě ty možnosti tam jsou a já jsem tolerantní a všemu dávám právo na život jako. 

Prostě mně nevadí, že ty věci existujou, jako „béčkový“ filmy, horory – mě to třeba 

nebaví, ale neznamená to, že bych řikal: „Fuj!“, to tak nemá bejt jako. Takže teďka nevím, 

jestli jsem Vám úplně přesně odpověděl?!  

MŠ: Jo, vesměs jo. 

MN: Jako ale masová věc je to dřív než od 60. let, že jo. Jako nejvíc v Čechách chodili lidi 

do kina za Protektorátu – logicky – právě proto, že neměli tolik jinejch, ale právě taky, 

nejen do kina, ale i do divadel, do kabaretů, do hospod a jelo to těžce, prostě protože ta 

doba vlastně tlačila a nebyly jiný formy – nebyla televize. Naopak jako, ono je to 

komplikovaný, zvlášť dneska s Internetem, ono se to spíš jako, ono se to tak jako mění. 

Když vznikla televize, tak všichni volali, film zanikne – nezanikl jako, jo. A teď je 

Internet, je stahování, teď jako zanikne? Nezanikne? Nevím. Jo, teď nevím, jestli jsem 

Vám odpověděl. Tady jsem se trošku…tady jsem trošku zmatenej. 

MŠ: Jo, vesměs jo a kdyžtak to vyškrtnem.  

MN: Jasně. 

MŠ: Ale ještě, na tohle jste mi už částečně odpovídal, jestli podle Vás ta dokumentární 

tvorba může podat korektní informaci o dějinné události a stejně tak i ta populární filmová 

tvorba? A tam se myslí tak, jako jestli je to možný, to udělat tak, aby to bylo bez jedinýho 

zásahu do základní – základní - faktografie na úkor dějovosti či poutavosti toho filmu. 

MN: To si myslím, že možný není, protože film v jakýkoli formě nemůže suplovat 

historickou, historický pojednání. Prostě od toho jsou historici, od toho jsou…od toho je 

odborná literatura. Film vždycky bude muset mít nějakou dynamiku, která potáhne 

divákovu pozornost. A v tomhletom smyslu vždycky musíte zjednodušovat, vždycky 

musíte redukovat, ani jako zjednodušovat nemyslím ve smyslu jako zjednodušovat, jako 

nemusíte zjednodušovat, schematizovat, ale musíte prostě redukovat. Jako neobsáhnete ty 

věci v plný šíři, zatímco publikace nebo historická práce opravdu může…může bejt 

komplexní jako. Jo, včetně uvádění pramenů a těchhle věcí. To u filmu nikdy neuděláte, 

takže tam je vždycky určitý zjednodušení. 

MŠ: Tak a teď už jenom tak obecně otázky. Nebo ještě teda k tomu. Jak ovlivňující je podle 

Vás výběr titulu filmu, když se budeme bavit o těch filmech, co já mám třeba zahrnuté 

zejména v té práci, tak je to teda Protektor, nebo film Lidice
9
, nebo například ten film 

Atentát z toho šedesátého čtvrtého. Myslíte si, že… nebo, jaký je na to Váš názor, 

jelikož…nebo takhle. Z toho pohledu, že ty lidé by jako na ten film nešli, kdyby se to 

jmenovalo, já nevím, Příběh kola během Protektorátu. 

                                                 
9
 režie Petr Nikolaev, 2011; pozn. autora práce  
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MN: Ano, ano. Takhle, tady jsou dvě různý věci. Jedna věc je ta, že jako ten název může 

potenciálně ovlivnit rozhodování lidí o tom jako tom přístupu k filmu. Stejně jako to dělá 

teaser
10

, stejně jako to dělá plakát do určitý míry. Jsou lidi, co se dívaj na plakát a už ani 

nemaj ochotu se tím filmem zabejvat, což já považuju za předsudečný, ale co, je to jejich 

volba. Jo, takže nepochybně ano, to je nějakej marketingovej model a teď zase záleží, jestli 

vy v tom přístupu dáváte, nebo musíte dávat přednost marketingu, nebo svý výpovědi. My 

jsme nemuseli. No a teďka druhá věc je ta, že když jste tady zmínil Lidice a Atentát a 

Protektor – jsou to všechno jednoslovný názvy, tak je můžeme srovnat. Tak o co jde – tak 

v Lidicích, to je holej fakt prostě…název vesnice, kterej všichni znaj, takže to je v pořádku, 

všichni okamžitě ví, o co půjde, ale není tam žádná ambice, tím názvem sdělit ještě něco 

dalšího. Není tam žádná další rovina. Totéž Atentát, zase totéž, máte…jako jsou to hezký 

názvy, mně to vůbec nevadí, ale Protektor má to, čímž neříkám, že je lepší, ale je to jinej 

případ, kde protektor je mnohoznačnej, jo?! Takže jde o to, že to odkazuje k Protektorátu, 

zároveň tam jde o to – protektor = ochránce. Tam šlo o to, že ten manžel se stává jakýmsi 

kvaziochráncem svý ženy, což se mu vlastně nepovede. Do toho je tam ten historickej fakt, 

že Němci, když sem přišli, tak zdůrazňovali propagandisticky, že sem přijeli chránit, jako 

jo?! Taky proto se jmenuje protektorát protektorát. Protože je to jako území chráněný Říší. 

Jo, rozumíte? Takže máte…pro nás byla ambice, aby ten název, kromě toho, že je údernej, 

jednoznačnej a celkem myslím, že říká to, o co asi půjde, jako znalejšímu divákovi, nebo 

znalýmu divákovi…v zásadě čili respektive člověku, kterej ví, že existoval Protektorát. 

Tak ještě kromě toho má ambici říkat něco o tom, jako o tom příběhu, jo. Ale všechno je 

možný…zase mě to teďkon…to i to je možný. A my jsme teda ten název nevybírali 

marketingově.  

MŠ: Vybírali jste ho z téhle mnohoznačnosti? 

MN: No, ano, protože nás napadlo na začátku toho vymejšlení tohohle příběhu hnedka. 

Prostě, protektor. Dokonce se to chvilku jmenovalo Protektorát, což právě nemělo, ale 

pracovně jenom, to právě v sobě nemělo žádnou druhou rovinu, nějakej druhej plán. Ale 

protektor už jo, protože ve vztahu k tomu příběhu už jako. Jasně, člověk, kterej ten film 

neviděl, neví, jak je to myšlený. Ale jakmile se dostanete do kontextu, tak už víte. Zatímco 

u Lidic a Atentátu nic novýho v tomhle smyslu už nevzniká, že jo.  

MŠ: No, pak jak Vy sám se vůbec stavíte k tomu tématu atentátu na zastupujícího říšského 

protektora Reinharda Heydricha? 

MN: Jakoby, jak…. 

MŠ: No, jak se na to díváte – čistě Váš názor. 

MN: No, já se na to dívám jako na heroickej čin, kterej samozřejmě stál jako spousty obětí, 

ale ty oběti nastávaly i bez toho – to byl katalyzátor, jako jo no. Předpokládám, že spousta 

těch lidí, který byli popravený, by byli popravení tak i tak, jo. Protože to byli prostě lidi, 

který byli vědomě jako…v tý většině byli vědomě jako…jakoby v odboji, byli v opozici, 

prostě bojovali. Prostě to byly oběti válečný. A těchhle těch lidí já si nesmírně vážím. Já i 

na základě práce na tomhletom filmu jsem si důrazněji uvědomil, jak je vlastně 

                                                 
10

 cca 1-1,5 minutová upoutávka na film – sestříhaná ze záběrů z filmu; pozn. autora práce 
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nespravedlivý to klišé o Češích jako národu zbabělců – je to blbost prostě! Tady, je to 

naprosto nespravedlivý oproti tomu obrovskýmu počtu lidí, který právě byli schopný něco 

dělat, jo. A když se budeme bavit o počtu kolaborantů, tady nebylo víc kolaborantů než ve 

Francii – jako to jsou nesmysly prostě. Takže mě tady tyhle sebemrskačský tendence, který 

samozřejmě logicky vznikaly taky jako určitý opozitum k tý bolševický historiografii, tak 

jsou nesmyslný a nespravedlivý. Tady náš film dokonce mě skoro mrzí, že je o tý šedý 

zóně, vlastně o člověku, kterej je na hraně, ne-li za hranou, a není to o těch hrdinech, 

protože ty hrdinský příběhy jsou fascinující. Takže jako já atentát vnímám jako něco, čeho 

bychom si měli zásadně vážit…jo…jo….to je velkej výkon.  

MŠ: Tak tady k tomu my asi dodáte. Poprosil bych Vás jako o nějaký přívlastky, jenom 

čistě fakt pár slov, k pojmům právě v té době, toho atentátu, nebo celkově té akce, toho 

Protektorátu. Přívlastek pro českou společnost, pro takovou tu masu celkově jako pro 

českou společnost, jestli byste? 

MN: Jo, jako jestli myslíte, co byli… 

MŠ: No, ano, přesně tak. Co pro Vás…Jak byste ji charakterizoval, dva, tři přívlastky, 

jeden klidně. 

MN: No, to je docela složitý. Protože to vás může vést jako k zjednodušení, když řeknete 

jako sráči, nebo něco takovýho, ale to tak není, že jo. Právě proto, že to byli…že ta 

společnost v sobě obsahovala všechny ty složky, jako. Tady většinově byli ty… 

MŠ: Takže nějakou jako poly-… 

MN: No, přemýšlím jako. Nenapadá mě nic, čím bych Vás takhle rychle jako saturoval. 

MŠ: No, já ještě budu chtít stejnak pro ty atentátníky. 

MN: No, to jsou jako mladý dobrodruzi a hrdinové. Lidi rozhodnutý jako k boji. Na 

druhou stranu víme, jako z mnoha případů, a ten Čurda je toho takovým základním 

příkladem, že ono i tohle rozhodnutí nemusí vydržet. Když je člověk konfrontovanej se 

svojí…se svejma slabostma a ono je to pochopitelný. Ono, my si neumíme představit, 

vůbec čím ty lidi prošli, včetně toho Čurdy. Protože ono to je prostě…proto je to tak 

strašně složitý všechno. Ano, k němu byste řekl jako hajzl, kolaborant, jako zrádce, což je 

všechno pravda, ale zároveň, jak bysme se chovali my na jeho místě? Atd., atd. a najednou, 

kde teda je to právo soudit? Dobrý, odsoudila ho justice, ale to není tak jednoduchý, 

protože on zase, víte co…on, ten člověk na rozdíl od mnoha jinejch, který tady zůstali, 

přežili válku v klidu, tak on odešel a snažil se něco udělat. To, že nevydržel, že selhal – to 

je druhá věc, ale na začátku, na rozdíl od mnoha jinejch, chtěl něco dělat. Takže rozumíte? 

To je tak strašně relativní… 

MŠ: No a právě proti tomu, kdybyste to srovnal s tou českou společností, který tady 

zůstali? 

MN: Hele, jako logicky. Já mám teďka děti a samozřejmě, když si teďka 

představuju…samozřejmě ve svým jako romantismu, ve svým jako takovým ideálním 

vidění sama sebe, se vidím jako ten odbojář, ale když si to představím jako do důsledku, a 

to Němci skvěle ovládali, to zastrašování, tak když vám řeknou, vy tím, že něco budete 
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dělat, jako neohrozíte sám sebe – to se ještě asi dá nějak vydržet – snad teda, jo…ale vy 

stáhnete celou svoji rodinu, lidi, který se nerozhodli, rozumíte? Tak je to najednou ta 

odpovědnost. Takže já vůbec neříkám všem těm lidem, kteří nic nedělali, nerozumím, jo?! 

A vůbec jako nevím reálně, kde bych se jako ocitl já. Máte dvě děti, a teď jako chcete, jako 

oni nepopravovali takhle malý děti, jako mám já, ale popravovali děti nad patnáct let, že jo, 

což se stalo mnohokrát. A hlavně máte širší příbuzenstvo a ten Něm…takže já vám k tomu 

řeknu to, že pos… Jako v tomhle smyslu se snažím negeneralizovat, nesoudit a nedávat 

tomu žádný zjednodušující přívlastky, prostě protože vím, jak je ta problematika složitá. 

Jo, tady prostě bylo veliký množství statečnejch lidí a velký množství pasivně rezistentních 

lidí a určitý množství zbabělců a zrádců a prospěchářů, jako…jako všude jinde. 

MŠ: Jasně. A pro exilovou vládu, tam byste něco jako v tom smyslu…viděl? Nebo jako… 

MN: Pro exilovou vládu? No, tak to byl jako, Beneš se v rámci okolností, když už 

pomineme rok ´38 a bavíme se o tom, co bylo dál, se zachoval jako velice obratnej, 

myslím si, politik, kterej vlastně vybojoval, co mohl a samozřejmě selhal v tom svým…v 

tý svý orientaci na Rusy, která ale zase byla logická, protože prošel tím, čím prošel. Takže 

taky, nemůžete říct, že to byli géniové, že to byli všechno lidi dokonalí a heroický…vůbec 

ne. Byli to reální politici, který se pohybovali v nastalý situaci, z hlediska toho, že 

zachovali, že dokázali zvrátit výsledek Mnichovský dohody, vrátit Československo do 

původních hranic, no tak vlastně to je fantastickej úspěch, ale vlivem obrovskýho 

geopolitickýho souboje, kterej nastával těsně po válce, nebo kterej už byl obsaženej ve 

válce samotný, prostě jsme se stali my svojí velikostí jako hříčkou velmocí a dopadli jsme, 

tak jak jsme dopadli, no. Ale že by to úplně byla jako vina Beneše? Těžko říct. Jestli byla 

šance dostat se do toho západního vlivu, nebo ne – to je tak těžký dneska. 

MŠ: Samozřejmě. A ještě popřípadě… 

MN: No, pro mě to jsou…jako…Rozumíte, pro mě to jsou, jako když bych měl hodnotit 

Gottwalda a tu jeho partu v Moskvě a srovnávat ji tady s partou v Londýně, tak já jako 

rozhodně Londýn ano, Moskva ne jako, protože mám ke komunismu hrozně negativní 

vztah a tohle byli zločinci jako a Stalin byl zločinec, jako to, že vyhrál válku, je pro nás 

jakože asi lepší, ale bylo to za cenu obrovskýho množství obětí. Prostě Rusko je Rusko a 

ukazuje se to dneska znova. To je prostě velmoc, která těch negativ má z mýho hlediska 

prostě víc než Amerika jako. Ta je má taky, samozřejmě, rozumíte?! Takže, já to mám 

jako, moje preference je jasná.  

MŠ: No a tu heydrichiádu ze strany Říše, tam byste to charakterizoval jak? 

MN: Ze strany Říše? No… Jako to, co oni tady rozpoutali? 

MŠ: No, no, no přesně.  

MN: Je to jakoby standardní chování okupantů a uchvatitelů. Jako oni prostě účelově a 

s německou jistou chladností vlastně dokázali dost efektivně jako situaci zvládnout, no. 

Jako měli na to aparát, měli na to jako, ne morálku, ale naopak nemorálku. Je to jako, ale 

víte co, to se stalo v dějinách mnohokrát. Takhle se chovaj vítězové a uzurpanti. Takhle se 

choval starej Řím, takhle se chovaly všechny velmoci, když chtěli něco urvat silou. Prostě 
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bylo to odporný…já..já mám všechny ty knihy od Čvančary Někomu život, někomu smrt
11

, 

kde jsou ty fotky víceméně všech, co on byl schopen dohledat, jako odbojářů, lidí…jako já 

to nemůžu prohlížet. Mě to strašně zajímá, ale mě to emocionálně hrozně drásá. Taky ještě 

od tý doby co mám děti, ještě víc jako. Jako souvisí to i s věkem. Prostě jako mně to dělá 

zle, protože co oni tady udělali, je jako strašný. Jako taky proto, já tady v podobě toho 

odsunu, vidím dominantní tu kauzalitu – co bylo dřív. Ano, samozřejmě, staly se hnuseny 

velký během odsunu, ale jde o množství a jde o tu souslednost jako…prostě my jsme jim 

tam nelezli, prostě oni přilezli sem. Samozřejmě, dneska to pro mě neznamená, že bych 

neměl rád Němce. To je úplně něco jinýho, to nejsou ty Němci, který tady, a tak dále. Ale 

jako, ano, bylo to hnusný, barbarský, teroristický, ale jsou tady ještě bizarnější věci, který 

ten režim dokázal vyprodukovat, jako je holocaust. To byli zvířatam jako, že jo?! 

MŠ: No, určitě. No, pojďme zpátky ještě k tomu filmu. Ve svý podstatě předposlední 

otázka, jestli by měla podle Vás filmová tvorba pracující s dějinnou látkou po roce 1989 

nahradit stávající reprezentaci vůbec, jako toho tématu, tedy u nás toho atentátu na 

Heydricha, nebo celkově stačí Protektorátu, která zde panovala předtím samozřejmě za 

jiného mocenského systému? 

MN: Ne, ne. Pluralita názorů, to je to, co za komunistů nebylo. Naprosto striktně nebylo a 

je potřeba to zdůraznit. Vím to, protože mně bylo dvacet v tý době, když byl převrat a 

prostě nešlo oficielně, veřejně jako vyjadřovat jinej názor než ten oficielní. Mělo to 

důsledky jako…negativní. Takže dneska vůbec, já nezakazuju…dneska tady komunisti 

můžou vykřikovat, že Milada Horáková byla jako zločinec. A jako já říkám: „zločinci jste 

vy, když to říkáte.“. Ale to, že jsme v demokracii a každej si může říkat, co si myslí, to je 

naprosto v pořádku a stejně tak to může i vydávat, publikovat, může někdo natočit film 

hranej, kterej je celej v duchu toho původního výkladu jako. Jako, že to byla chyba, možná 

ale že to byla chyba, jako rozumíte, já tady ani ten svůj názor nenadstavuju…jako 

v případě Milady Horákový je to něco jinýho, ale teď jako…rozumíte…jako tady došlo 

k mnoha obětem….jako a je otázka, nastaly by bez toho? Nenastaly? A stálo to za to? 

Jo…a tady se už každej musí rozhodnout sám, protože má jako nějaký dostupný fakta 

k tomu. Tak to je, nemyslím si, že by se mělo něco určitě nahrazovat, ale oni…rozumíte? 

Celej ten komunistickej výklad dějin je tak směšnej a je tak vyhraněně jako jednostrannej, 

že to opravdu jako… Četl jste někdy nějakou tu publikaci bolševickou? No, tak…jo… my 

jsme to měli ve školách jako učebnici a věděli jsme, že to není pravda, jo. Rozumíte, už ten 

fakt, že opravdu o tom, že Amerika osvobodila Plzeň a západní Čechy, o tom se opravdu 

nesmělo mluvit. Vy, jako žák školy základní, kdybyste zvedl ruku, to nikoho ani 

nenapadlo, rozumíte?! Jako, že jste z domova, že byste z domova….vy jste z domova 

věděl, že to se prostě neříká – už to je přece úplně úchylný. To je pro dnešního člověka  

mladýho je to naprosto nepředstavitelný. Si vemte, že byste nemohl říct, co si myslíte. A to 

bylo běžný jako. Si pamatuju, jak byl Den rozhlasu, tisku a televize, taková debilita nějaká, 

bolševická a ve škole jsme, nevím jestli v sedmý třídě, měli jako diskusi, tak jaký jsou jako 

noviny. Tak jako Rudé právo, Lidová demokracie, něco takovýho a tam nějakej, to nebyl 

ani nějakej odvážnej, to byl jenom blbec, že doma rodiče poslouchali, stejně jako všichni 
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ostatní Hlas Ameriky, Svobodnou Evropu, tak on: „Hlas Ameriky“. A teď ta učitelka, 

protože to nebyla žádný kráva, která by hned běžela do ředitelny a volala policii jako, ale 

prostě říkala: „No, tak to né!“ a všechny děti se zasmály. Protože všichni vlastně věděli, že 

to je vlastně blbec, jenže on to, on říkal pravdu, takže rozumíte? Na tomhletom detailu, a to 

je zase o dějinách. Na tom detailu vidíte, jak je to vlastně, jak to bylo vlastně deformovaný, 

protože děti se smály někomu, kdo vlastně řekl pravdu. Protože věděly, že pravda se prostě 

neříká a že je směšný říkat pravdu. Protože všichni vědí, že to je blbec – rozumíte? To 

máte komunismus v kostce jako. Takováhle kravina, to se nebavíme o vraždění, který 

samozřejmě v sedmdesátejch letech už jako téměř neprobíhalo, ale prostě tohle bohatě 

stačí. Já v takovýhle společnosti žít nechci. A nechtěl jsem ani tehdy, když jsem začal brát 

rozum jako. Takže takhle je to jako jednoduchý, proto já nechci vlastně nic nahrazovat, ale 

jako to není v seriózní rovině. Jo prostě, jako neříkám, že všechny historický práce, který 

vznikly v tý době, byly takhle vyhroceně tím režimem šmrcnutý. Dokonce ani ten Atentát, 

ten film, není tak strašně formovanej. Ten Sequens nějakým zázrakem ty šedesátý léta na 

to až tak netlačil. Nebo nemusel tlačit. Ale prostě, je to nesmysl.  

MŠ: Dobře a k poslední otázce teda, kterou jste vesměs taky tak nějak…jenom doplnit. 

Může si režisér, dle Vás, dovolit svou tvorbou indoktrinovat potenciální publikum? A kde si 

myslíte, že leží hranice právě tý indoktrinace? 

MN: No tak… 

MŠ: Vy jste o tom vesměs mluvil… 

MN: No, jako já…no, to slovo je hnusný. Já nechci nikoho indoktrinovat. Já prostě ten 

svůj obraz dějin předkládám jako svůj obraz dějin a neříkám…nevydávám ho za 

historickou pravdu. Jako nikdy jsme to tak netvrdili a ani ten náš film není tak postavenej. 

Jako takže si myslím, že tady nejde o doktrínu, o propagandu, tady jde o pluralitu. Myslící 

člověk má milion možností, jak si svůj názor vytvořit sám, jenom musí chtít jako…musí se 

snažit jít po dostupnejch pramenech a ty dneska dostupný jsou. Jo a co je ten zásadní 

rozdíl. Ta doba tehdejší, ještě předrevoluční jako, nedávala vám možnost dostatečný 

jakoby zásoby informací a už vůbec ne nějaký veřejný diskuse. V tom je ten zásadní rozdíl.  

MŠ: Takže myslíte, že v té filmografii, jak říkáte, člověk má tady široké spektrum toho, jak 

se třeba na atentát na Heydricha v té filmografii podívat, pokud je ta možnost, 

MN: Jasně. 

MŠ: ale zároveň je to omezené tím, jak jste říkal předtím, už třeba z hlediska financí, jak 

ten režisér k tomu pak přistupuje. 

MN: Jsou omezení různýho typu, no. Máte věc jako ideovou, to si myslím, že dneska zase 

tak velkej prostor, jak to zobrazit jako nemáte. Že těch těch znalostí o tý věci je hodně. Je 

tady zásadní znalost dopadů tý věci, negativních i pozitivních, to nezpochybníte prostě. 

Ano, v důsledku atentátu, je myslím si, celkem legitimní říkat, že se podařilo zvrátit 

Mnichovskou dohodu, která od tý doby nebyla…jakoby zvrácená, z hlediska těch velmocí, 

který ji podepsali. A zároveň tady máte jako…desítky, stovky obětí, u kterých můžete 

polemizovat – byly by? Nebyly by? Některý by nebyly – takový ty lidi, co je stáhli 

z tramvaje, protože řekli blbý slovo. Jako to, co je koneckonců ve Vyšším principu, tyhle 
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věci by se nestaly nebejt heydrichiády, protože přece jenom takovejhle detail rozhodoval 

za toho stannýho práva, nerozhodoval v normální nacistický justici. Ale, ale, ano…no to 

jsou ty dějiny.  

MŠ: No a myslíte si, že jistým omezujícím faktorem, větším, za toho režimu, byla právě ta 

ideologie, ten režim? Ale v podstatě, ne omezujícím faktorem, chtěl jsem říct…teď mi 

vypadlo slovo…no, filtrem, ale ježišmarja. Teď mi vypadlo to slovo, který chci říct. A nebo 

je to naopak v dnešní době například ty finance k tomu filmu. 

MN: Jenže ty finance, ty vás neomezujou,  vás nenutěj lhát. Rozumíte? Finance vás 

většinou nenutěj lhát. T vám neumožněj otočit tu kameru takhle podél ulice, ale musíte ji 

mít proti baráku, protože, a tak dále. Jako ale nenutěj vás lhát. Lhát vás nutěj  jenom lidi, 

který nad váma maj nějakou moc a ta může vyplývat z peněz jako. Může přijít producent, 

kterej má jako peníze, nevím…teď jako plácnu, z Ruska, nebo mu je dala Komunistická 

strana Čech a Moravy a říká vám: „Tak, natočíš tady film jako kterej bude ukazovat atentát 

jako špatnou věc.“. To se může stát. Ale já mám tu svobodu říct: „Běžte s tím do prdele, 

jako hajzlové!“ Jako a oni nemají tu moc, aby mi pak zkazili celej život, jo?! Takže v tom 

je ten zásadní rozdíl. Tady možná, když se bavíme o tom Sequensovi. Tak on Sequens si to 

užíval, že je tím režimním umělcem v těch sedmdesátejch letech. Já ho neznám osobně 

jako, taky ho nechci soudit, ale když dělal toho Zemana
12

, což je naprostý překrucování 

dějin jako jo…s využitím konkrétních historickejch faktů, tak já nevím, jakou on měl jako 

možnost volby. Jestli to dělal s radostí, nebo z donucení, ale myslím si, že u něj to zrovna 

nebylo o tom, že by ho to nějak zásadně trápilo. Pak byli lidi, který museli něco udělat 

prostě, protože se rozhodovalo o jejich další existenci. A některý to prostě udělali, a pak 

ještě točili. Třeba toho Menzela, musel natočit film, kterej byl jakýmsi jako odpustkem a 

pak natočil další dobrý filmy a teďka, co má větší váhu? Že udělal řadu dalších výborných 

filmů, který by neudělal, kdyby tady nesklonil hlavu? A nebo to, že tu hlavu sklonil? A 

zase, já jsem nebyl v jeho pozici. Já jsem naštěstí zaplaťpánbůh, nemusel takhle volit. Máte 

tady Pavla Juráčka, kterej byl naprosto úspěšným, talentovaným, uznávaným tvůrcem, 

výrazným, a ty komunisti, doslova jako, znemožnili se realizovat a zkazili mu život. Umřel 

v roce ´88 na rakovinu jako. Jako prostě, příběhy no. Dějiny jsou příběhy a mě vlastně na 

tom nejvíc zajímaj ty příběhy. 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. Jo, to je ten rozdíl. Což ale zase nevylučuje, že jindy nechci se jakoby aktivisticky 

vyjadřovat ke společnosti. Teďka my děláme internetovej politickej sitcom, ale čistě naší 

aktivistickou věc, protože jsme se chtěli vyjadřovat k politice, jo?! A děláme to zadarmo 

jako, téměř. A takže, nejsem jako jenom vypravěč příběhů. Ale já ty věci můžu oddělovat a 

takhle je odděluju.  

MŠ: Dobře. Tak jo, mně to asi stačí. Děkuju Vám za rozhovor.  
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Příloha 2: Transkripce rozhovoru – Nikolaev, Petr 

 

Celkem: 2 nahrávky (Total volume: 00:39:74) 

MŠ = Martin Šimek (tazatel) 

PN = Petr Nikolaev (respondent) 

 

MŠ: Takže první otázka. Proč jste k filmovému zpracování vybral právě danou látku? 

PN: Tak, já jsem o tu látku měl zájem…z osobních důvodů, protože moje rodina byla tím 

lidickým případem vlastně poznamenaná. To znamená, můj dědeček byl během 

heydrichiády popraven, takže jsem k tomu měl osobní vztah a vlastně bylo to pro mě 

zajímavý, z toho důvodu, že ta látka je teda silná, že jo, to bylo zřejmý. No, ale měl jsem 

ten hlavní, abych to neokecával, ten hlavní důvod byl ryze osobní.  

MŠ: Dobře a lákala Vás ještě něčím jiným ta látka, jakoby ta historická k tomu filmu? 

Chtěl už jste předtím třeba zpracovávat historickou látku ve filmu, na filmovém plátně? 

PN: Já jsem to chtěl asi deset let před tím, než se ta věc realizovala, tak jsem se potkal 

k příležitosti rozhovoru se Zdenkem Mahlerem, kdy my jsme točili podobný rozhovor, 

jako vy teď točíte se mnou, akorát že to byl projekt Literární reveue 333. Takže ta věc, ta 

věc jako pro mě byla jako souhrou, průsečíkem tý příležitosti, že vyšla tenkrát ta knížka 

Lidické nokturno
13

 Zdenka Mahlera. My jsme, já jsem s ním dělal rozhovor, věděl jsem, že 

on má zájem z toho vytvořit film, takže to byl průsečík tý příležitosti, těch okolností a toho 

rodinnýho dědictví, no.  

MŠ: A proč právě tady to téma, u Vás to vypálení Lidic, nebo celkově ta tematika těch 

Lidic, ale celkově když to vztáhneme k tomu atentátu na Heydricha, a pak tu heydrichiádu, 

proč to shledáváte lákavým pro lidi, pro diváka obecně? 

PN: Lákavým je asi špatný výraz. Já jsem, a ještě jsem zapomněl k té předchozí věci 

podotknout, že to byla taky nabídka jako, jo. Že já jsem o to projevil zájem a po těch deseti 

letech vlastně osud chtěl, že Alice Nelis jako teda napsala nebo spolupracovala na scénáři 

vlastně a měla to režírovat, tak onemocněla a já jsem dostal tu nabídku, kterou jsem vlastně 

považoval za ne zcela náhodnou. Jsem to považoval trošku jako za osud, že se ta věc, o 

kterou jsem kdysi projevil zájem, ke mně jakože zase vrátila touto formou. 

MŠ: Dobře. Bylo Vaším záměrem toho diváka v první řadě seznámit, nebo přiblížit mu 

nějak tu historickou událost toho atentátu a posléze toho vypálení Lidic a toho, co se tam 

stalo? 

PN: Tak já jsem k tomu takhle nepřistupoval. Tak člověk přistupuje spíš k tomu…no 

seznámit…já jako jsem přesvědčenej, že ty historický filmy mají velký význam, protože 

pojednávaj o věcech, který běžnej divák většinou příliš nezná a ty okolnosti jsou většinou 

velmi pomíjivý, a prostě když se uchopěj správně scénáristicky, potom jako i filmařsky, 

tak pro ten národ a prostě tu kominutu, komunutu…já se zblázním…komunitu, mají jako 
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zásadní význam. Takže myslím si, že to, co jsme měli ve filmu Lidice
14

, vlastně objevilo 

pro širokou veřejnost vlastně okolnosti, který neznali.  

MŠ: Vy jste historii studoval, nebo je to čistě jenom Vaše „hobby“? 

PN: Jako, já nemůžu říct, že bych byl znalcem historie. Já si myslím, že nejsem ani čtenář 

těch historických časopisů, ani nejsem…nepovažuju se za žádnýho fundovanýho historika. 

Já spíš k těm věcem přistupuju z hlediska filmaře, z hlediska režiséra. Já….já teďka právě 

chystám, u tohohle stolu jsem seděl kvůli Legionářům ráno a musím říct, že zase k těm 

příběhům opravdu československým, československých legií, přistupuju zase přes tu 

rodinnou historii. Protože ten dědeček, který jsem zmínil, byl legionář především, a pak 

teprv ho jako popravili. Takže já vždycky ve vztahu k tý historii potřebuju najít nějakej 

osobnější vztah, a někdy se to stane tím, že dostanu nějakou nabídku…jako…začínám být 

jako člověkem nebo režisérem, který ty historický látky dělal častěji. To znamená, že jsem 

dělal i toho Cyrila a Metoděje
15

, a tam ta volba byla skutečně…to byla zakázka, ale našel 

jsem si k tomu zase nějakej osobní vztah, protože jinak to ani nejde, to je samozřejmý.  

MŠ: Co obecně považujete při zpracování historické látky ve filmu, a teď myšleno 

všeobecně jakoby ve filmu, za podstatné? Co je podle Vás podstatné pro tohle zpracování? 

PN: Pro mě je důležitý, aby se ta historická látka nějakým způsobem zpřítomnila, aby se 

stala aktuální, aby byla vlastně atraktivní pro současnýho diváka, pro současnost. Aby 

dokázala k těm lidem promlouvat tak, že se cítí tím nejenom zasaženi, ale vtaženi. To 

znamená tak, že mně se nelíběj filmy, který jsou dělaný příliš detailně. Jako myslím si, že 

jedna věc je samozřejmě dokument a pojednání o tom, jak ta která věc jako probíhala a 

samozřejmě mezitím, co je pro diváka jako…zajímavý, ten vhled…  

---PAUZA--- 

MŠ: No, možná bychom přistoupili k tomu druhému okruhu. V pozici režiséra by celé dílo 

mělo být „v celé Vaší režii“. Bylo tomu opravdu tak? Nebo celá podoba filmu je opravdu 

tou, kterou jste prosazoval? Nebo tam byly jiné podněty, které jste musel akceptovat? 

PN: Mluvíme o Lidicích teda? 

MŠ: Ano, ano, o Lidicích.  

PN: No, tak samozřejmě, že historické látky zvláště takhle jako zásadní věc pro ten národ, 

jsou jako delikátní, protože tam ta historická pravda je samozřejmě velmi pečlivě hlídaná, 

potom historiky nebo různými znalci problematiky, a současně vy, jako tvůrce máte 

povinnost nějakým způsobem v danej moment vystoupit z tý historický pravdy a máte 

povinnost vlastně být vypravěčem, především vypravěčem. Takže já dávám přednost tomu, 

aby člověk byl pravdivý. A Vláčil tomu říkal, tuším pravdivost fikce. Když vezmeme 

Markétu Lazarovou
16

, tak tam vlastně nikdo neví, jak to doopravdy bylo, jo. Nikdo vlastně 

neví, jak přesně byli ty lidi oblečený, nikdo neví, jak mluvili, jaký hudební nástroje 

používali. Takže je to, do určitý míry, nějaká licence, a přitom Markéta Lazarová působí 

nesmírně pravdivě a autenticky. A já si myslím, že tak je tomu i u látek, který jsou 
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mnohem…který jsou z minulosti méně vzdálené. A ještě, tam je nezbytný, pro mě, jo, aby 

člověk dokázal přesvědčit toho diváka, že to, co on vypráví, je pravda. Ale nemám na 

mysli deformovat kvůli tomu dějiny, aby to bylo atraktivní, ale prostě být jako lidsky 

aktuální, být lidsky pochopitelnej. To znamená, když použiju příklad toho Cyrila a 

Metoděje, tak pro mě bylo nesmírně důležitý, aby ty dva působili autenticky, aby ti dva 

působili lidsky. Jo, já jsem nechtěl vyrobit dva dřevěný svatý, ale chtěl jsem, aby byli pro 

toho diváka nějakým způsobem blízký, aby byli charismatický, aby….aby působili 

pravdivě. A to, jestli je Cyril větší nebo menší, tak to za prvý nevíme a za druhý to pro mě 

nebylo podstatný. Já, působí na mě legračně, a myslím si, že to byl režisér toho Baader 

Meinhof Komplexu
17

, jako filmu, že on někde vyhlásil, že v těch scénách se skutečně 

vystřílelo stejnej počet nábojnic, jako…jako tenkrát, a že prostě tyhle ty detaily hlídal a 

mně to připadá absurdní. To znamená, jako buďto on to použil jako takovej, myslím docela 

rafinovanej reklamní trik, jak jako přesvědčit ty lidi, že dělá pravdu, anebo je to blázen. 

MŠ: Které faktory režiséra v jeho práci ovlivňují podle Vás? Tady právě bych zmínil to, co 

jste teď řekl, že jsou nároční diváci, by se dalo říct, kteří jsou schopni kritizovat i to, co má 

prostě ta postava daná na sobě, a že v té době nemohla nosit tohle. Jak se na to díváte? 

Nebo je to faktor, který také ovlivňuje? 

PN: Víte co, mně je takový jako…diváci, který tu věc rozebíraj tím, že si zastavujou 

dývýdýčko
18

  a prohlížej si každej obrázek, jako já to pro ně nedělám, jo?! Mě teleti diváci 

nezajímaj. Jsou teda…je jich samozřejmě vždycky pár jednotlivců, který potom můžou tu 

věc různě rozebírat, napadat a zpochybňovat, ale to je věc, která asi vždycky bude, ale to se 

s mojí snahou úplně míjí, protože myslím si, že to jsou lidi, který jsou uspokojený víc 

knihou….knihou, která rozebírá ty věci faktograficky, nebo dokumentem, který to potom 

minutu za minutou zkoumá. Ale to jsou, to jsou dvě různý formy. A myslím si, že pro 

nějakej dramatickej výklad, pro vyprávění v hraným filmu, ten dokument je inspirací, ale 

není…není vlastně to pro mě závazný.  

MŠ: A ještě nějaké ty další faktory, které byste teda viděl jako omezující při té práci? 

PN: Víte co, jako já můžu zase uvíst ten příklad toho Cyrila a Metoděje, kterej, to bylo 

jako velmi ostře sledovaný, jako z nejrůznějších míst. Samozřejmě z míst všech 

křesťanských, to znamená, ať už to byla pravoslavná církev, nebo katolická církev, tak tam 

obě ty strany uplatňovaly svůj pohled na věc. Byli tam historici, kteří tu věc jako zkoumali. 

Takže to jako bylo, to nás ovlivnilo zásadně, protože jsme nemohli úplně svobodně tu 

věc…pustit se do některých okolností, který nám připadaly jako umělecky zajímavý, nebo 

lidsky zajímavý, ale byly prostě nepřijatelný. Takže to nás omezilo poměrně zásadně. Ale i 

přesto jsem, že jsem tu věc dělal, hrdej, no.  

MŠ: A třeba ekonomický aspekt v dnešní době? Považujete to jako za omezující při 

jako..při práci? 

PN: Tak samozřejmě, že nás to jako, že nás to omezuje. Ty peníze jsou jako zásadní, ale 

nemyslím si, že neexistuje způsob, jak věci udělat levně a kvalitně, takže já to považuju 

jako za okolnost, která…prostě beru to tak, jak to přichází. 
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MŠ: Jo. Byl jste něčím…vy jste vlastně říkal tu inspiraci. Čerpal jste z nějaké odborné 

literatury? A popřípadě z jedné, nebo více? 

PN: No, tak samozřejmě, že člověk se snaží přečíst maximum toho, co je dostupný, ale pro 

mě byl z toho hlediska filmařskýho a režisérskýho, byl nejzásadnější  zdroj, a to byl ten 

Eda Stehlík, Příběh české vsi
19

, se to myslím jmenuje…Lidice, příběh české vsi, jo?! 

Eduard Stehlík, ještě to zkontrolujte, jestli je to takhle. Ale to je poměrně, to byla taková 

bible, nejenom pro mě, ale i pro kostyméry a architekta. To byl jako velmi bohatej zdroj a 

hlavně, jak říkám, filmově velmi vděčnej zdroj. Protože to nebyly jen vzpomínky 

pamětníků, ale bylo tam spoustu fotografického materiálu, a takže to bylo pro mě 

rozhodující.  

MŠ: Použil jste, nebo měl jste k dispozici odborného historického poradce? 

PN: Samozřejmě. 

MŠ: A byl jeden, nebo jich bylo více? 

PN: Bylo jich víc.  

MŠ: Bylo jich víc. A vybíral jste to nějak Vy? 

PN: No, tak to jsem nevybíral já. To už v té době, když se to připraovalo, tak už byl…měli 

jsme tam k tomu prostě tři, dejme tomu, takové hlavní poradce.  

MŠ: Takže jste se…Byla tam snaha nějaká, dát to z více jakoby aspektů, aby to nebylo čistě 

jednostranně zaměřené? 

PN: Určitě.  

MŠ: Jací členové okolo filmu měli k jeho konečné podobě či k jeho zásadním změnám 

slovo? 

PN: Tak jako, myslím si, že věc byla ovlivněna nejenom teda odbornými poradci, ale byla 

ovlivněna poměrně zásadně producentem toho filmu, protože Adam Dvořák, nejenom že 

byl producentem, ale byl i střihačem filmu, takže on měl na tu výslednou podobu filmu 

poměrně velkej vliv, jo?! A myslím si, že se to neprojevovalo….No, určitě tu výslednou 

podobu z povahy věci, z povahy dvou funkcí, který zastával, tam jistě jako to ovlivnil.  

MŠ: A jak se vůbec dívate na…nebo podle Vašeho názoru, jaká je a do jaké míry je vliv té 

produkce po roce ´89? V tom filmu, který pracuje s historickou látkou, nebo spíš 

všeobecně.  

PN: Já mám pocit, že u těch Lidic, pakliže se bavíme o Lidicích, tak že  jeho vliv byl 

samozřejmě rozhodující  v tom, že bez něj by ten film třeba vůbec nevznikl. Takže on 

dokázal svým….dokázal tím, že dal dohromady peníze, že dal dohromady vlastně i 

ten…vyhledal mě, tak ten jeho vliv byl v tomhle směru zásadní. Protože nebýt teda, 

samozřejmě že zásadní vliv na tu věc měl teda autor scénáře, Zdenek Mahler i Alice Nelis, 

která přece jenom během tý přípravy na ten…na to natáčení, udělala několik rozhodnutí, 

který já jsem zachoval. Takže ona měla na to taky vliv. A potom teda ten Adam Dvořák, 

ale myslím si jako, že v případě Lidic, jsem to nevnímal jako nějak konfliktně.  
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MŠ: Tak, k dalšímu okruhu, tam bych se zeptal, snažil jste se do popředí u těch Lidic 

postavit formu, či spíše obsah? Co bylo Vaším záměrem? 

PN: No, tak já se vždycky snažím respektovat, nebo vycházet z toho obsahu. Mě ta 

forma…mně připadá, že ta forma by vždycky měla sloužit tomu obsahu. Na to je 

jednoduchá odpověď.  

MŠ: Je dle Vašeho názoru v současné populární kinematografii, teď tím myslím ty 

celovečerní filmy, stále více potřebné postavit do popředí historického příběhu nějaký 

„dojemný příběh, milostný trojúhelník, atd.“? Shledáváte jako čím dál tím více 

potřebným? 

PN: No, bohužel….bohužel tomu tak je. Ale jako není to jenom jako tlak komerční, ale má 

to…je to v povaze…víte co?! Já zastávám ten názor, že v dnešní době, strávit, několik let 

většinou…několik let, přípravama celovečerního filmu, pakliže je to teda celovečerní 

projekt, jakým budou třeba ty Legionáři například. Vy to nemůžete dělat pro dva tisíce lidí. 

Prostě to je, ta časová a finanční investice je taková, že aspoň já, samozřejmě že respektuju 

a obdivuju filmy, který mají malou návštěvnost, ale…jako třeba v loňském roce slavil 

nějaký jako úspěchy kritický a i jako u Českých lvů dostal ocenění za herce ten film Jako 

nikdy
20

 a ten film měl, tuším, dva tisíce diváků a prostě je to… já si nemyslím, že by to 

dělali s tou ambicí, že jim na to přijde dva tisíce diváků. Nicméně je to prostě obtížný 

v době, kdy film stojí…takovej jako standardní film není možný natočit levněji než, nebo 

mluvím o takovým tom úzusu, nebo o tom, jak to vypadá, tak jako ty rozpočty se 

pohybujou od patnácti milionů výš. Samozřejmě že je možný natočit film za milion, nebo 

ještě míň, ale pokud mluvím o tom, co je nějakej standard. Takže v tom momentě, kdy 

filmy stojí patnáct, dvacet, pětadvacet milionů, tak není možný je prostě dělat, nebo stává 

se to, ale není možný vycházet z toho, že na to přijde prostě deset tisíc diváků. 

MŠ: Takže v tomhle případě, tahle finanční stránka jakoby podmiňuje tu, jakoby že se do 

popředí… 

PN: Ale víte co?! Ono je děsně obtížný vytvořit něco, co….já to považuju za naprosto 

legitimní, že se vyzdvihne nějakej příběh, kterej většinou je postavenej na nějakejch 

věčnejch dramatickejch jako konstrukcích. Ale jako prostřednictvím těch konstrukcí, 

pakliže je to úspěšný, pakliže člověk to udělá dobře, tak vlastně zpřístupníte látku, která by 

byla diváka jako nestravitelná, tak vy je do toho vtáhnete. To jsou fígle, který prostě 

používal už Shakespeare a používal je Homér. No, tak dobře, tak jako někdo…někomu to 

připadá jako poplatný, nebo jako komerční, ale tak se zkrátka vyprávěj příběhy odnepaměti 

a myslím si, že každej hospodskej vypravěč a každej vypravěč takhle ty příběhy vypráví. 

No, tak někdo, někdo prostě o tom, o tý věci, o tý látce může vědět obrovský množství 

detailů, a to a není schopnej zaujmout, jo. A prostě někdo je schopnej z několika málo 

elementů splést příběh.  

MŠ: Myslíte si, že filmová tvorba v této době je něčím výhodnější než před rokem ´89? A 

čím popřípadě? 

PN: jako výhodnější? Nebo v čem? 

                                                 
20

 Jako nikdy, režie Zdeněk Tyc, 2013, pozn. autora práce 



XXIV 

 

MŠ: Nebo spíše, jak vidíte filmovou tvorbu po roce ´89 a jak před rokem ´89? Jestli má 

nějak výhody ta dnešní? Nebo naopak ta před rokem ´89? Anebo naopak nevýhody? Jak to 

shledáváte? Tuším, Vy už jste tvořil před rokem ´89… 

PN: No, já jsem moc…moc netvořil. No, jako samozřejmě že ta státní podpora byla pro 

filmaře, pro určitou výhodou, na druhý straně ta cenzura, ten politickej tlak, takže já dávám 

přednost tomu, že mám tu osobní svobodu a potýkám se s těma ekonomickejma 

problémama. Ale samozřejmě filmy, jako je už zmiňovaná Markéta Lazarová, nebo prostě 

filmy v šedesátých letech, tak to byla ta šťastná kombinace toho, že ty peníze byly a 

existovala určitá tvůrčí svoboda. Myslím si, nebo že ten stát na ten film…dneska jsou 

potíže vlastně ty rozpočty dát dohromady, to považuju samozřejmě za…nevýhodu.  

MŠ: Když se budeme bavit v aspektech té práce s historickou látkou, tak v čem shledáváte 

výhody té dokumentární filmové tvorby, toho hraného dokumentu, a v čem té populární? A 

popřípadě jejich nevýhody? 

PN: Tak samozřejmě ten dokument už má tu výhodu, že na něj není zapotřebí takový 

množství financí. Takže je to přeci jenom disciplína, která je trošku svobodnější, i když 

vím, že mí kolegové, dokumentaristi mají s těma projektama taky velký problémy. Takže 

já si myslím, že dneska a teď ty technologie umožňujou, aby ten dokument vzniknul více 

nezávisle než ten hranej film.  

MŠ: A je podle Vás výhodnější na předvedení té historické látky ta dokumentární tvorba, 

nebo je to úplně stejně možné vytvořit s tou populární? 

PN: Samozřejmě to nejpodstatnější je kvalita. Není – z tohohle toho pohledu není 

rozhodující, jestli je to dokument nebo hraný film, ale jedná se o to, jakým způsobem ten 

tvůrce, nebo ty tvůrci uspějí, nebo jak dokážou tu věc udělat kvalitní, nebo průměrnou. 

Takže já, z tohohle hlediska samozřejmě 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.  

MŠ: Dobře. A v čem shledáváte možné úskalí práce s dějinnou událostí ve filmové tvorbě 

za podmínek, že k filmové tvorbě přistupujeme jako prostě k masové kultuře, k masmédiu? 

PN: Víte co, já jsem si…já prostě chci dělat filmy pro diváky. Já v tom nevidím nic jako 

ostudnýho. Otázka je, do jaký míry člověk je poctivej sám k sobě, do jaký míry jako 

podvádí, nebo se snaží být jako pravdivý, nebo… Takže já si myslím, že je to spíš otázka 

etická, že…prostě…je to takhle, no.  

MŠ: Dobře. Tak k tomu poslednímu okruhu. Jak se Vy sám stavíte k tomu tématu atentátu 

na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha? Jaký názor na to máte? 

PN: Nevím, jak na to odpovědět. Jakej na to mám názor?! Je to prostě historickej fakt, 

kterej jsem považoval za nutný nějakým způsobem… Víte co, tam byla celá… k tomu 

můžu říct asi tolik, což není asi odpověď na otázku, ale tam byl celej spor o to, jestli 

v našem příběhu Lidic má, či nemá být zobrazen atentát. Já jsem si myslel, že zobrazený 

být má, už z toho důvodu, že….z důvodu srozumitelnosti v zahraničí například. Protože ti, 

kteří neznají naši historii, tak vlastně ty Lidice byly…byly…atentát prostě způsobil Lidice, 

že jo. To, že jsme tu látku vlastně, nebo potom atentát nafilmovali až v dotáčce za poměrně 
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velkýho finančního a … prostě ty podmínky nafilmování toho atentátu ve snímku Lidice 

nebyly ideální. A já jako nejsem na to nějak zvlášť jako hrdej, jo. Ale prostě udělal jsem to 

proto, že jsem byl přesvědčen, že, že to povysvětlení toho důvodu, proč ty Lidice dopadly 

tak, jak dopadly, že by v tom filmu mělo být jako ukázáno.  

MŠ: Zhlédl jste film Atentát
21

, pana Sequense z roku ´64?  

PN: Samozřejmě.  

MŠ: A jaký názor na něj popřípadě máte?  

PN: Já si myslím, že ten film…já si myslím, že ten film jako je dobrej. Já jsem samozřejmě 

studoval ty okolnosti, studoval jsem ty skvence, teda okolnosti, studoval jsem samozřejmě 

ten film a především teda potom tu scénu toho atentátu. Ten režisér Sequens disponoval 

samozřejmě v tý době, řekl bych, většíma prostředkama a minimálně jako na tuto scénu. 

My jsme…byť ten film, myslím, působí jako poměrně…poměrně jako snad bohatě, nebo 

teda…tak ty finanční prostředky nebyly tak jako velkorysý, jo. Ale, ale, jako já si myslím, 

že je tam řada silných momentů, že ten film na svou dobu byl jako převratnej, protože 

mluvil o těch parašutistech, který se vlastně…tak dost se na ně chtělo jako zapomenout, 

nebo bylo zapotřebí, ta komunistická moc je nechtěla připomínat. Takže to jako 

je…myslím si, že ten film se dá dodneška jako vidět, jo.  

MŠ: Měla by podle Vás filmová tvorba pracující s dějinnou látkou po roce 1989 nahradit 

stávající reprezentaci, která zde panovala kvůli…právě za předchozího mocenského 

režimu? 

PN: Ještě jednou tu otázku. 

MŠ: Jestli by měla, podle Vás, filmová tvorba pracující s tou dějinnou látkou, tak po tom 

roce ´89, nahradit stávající reprezentaci, která tady jakoby doznívala kvůli tvorbě za 

předchozího mocenského režimu? 

PN: No, já vůbec nerozumím, na co se ptáte. 

MŠ: Jestli by vlastně třeba například práce toho pana Sequense, ten jeho Atentát tady 

vlastně vytvořil nějakou reprezentaci, která tady byla do toho roku ´89, a jestli tedy by 

dnešní tvorba měla… 

PN: Ne, já si nemyslím,…naštěstí jo…nemám dojem, že by ten film Atentát tu historickou 

skutečnost nějak zásadně deformoval, no. Možná, že se zesměšním, ale jako já nemám 

pocit, že by to jako bylo převyprávěný vyloženě jako z komunistickýho světonázoru. Já 

mám dojem, že to je případ spíš těch kádrovejch filmů, který s tou historickou pravdou, a 

právě například s Lidicema pracuje deformovaně, a myslím si, že je důležitý samozřejmě 

ukázat jako jinej pohled na svět, nebo na ty fakta než na ten případ. Takže já si myslím, že 

je samozřejmě nezbytný ty věci převyprávět, ale myslím si, že třeba ten Atentát, nemám 

dojem, že by… 

MŠ: Ale to byl spíš jenom příklad. 

PN: No, nenapadá mě něco, co by mně tam jako pobuřovalo, že jo.  
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MŠ: A je podle Vás indoktrinace tématu na potenciální publikum pro Vás jakoby vědomou 

součástí, nebo nevědomou? Nebo jak se díváte na tu indoktrinaci potenciálního publika? 

Tou historickou látkou ve filmu teda.  

PN: Tak samozřejmě, že ty filmy… Já si myslím, že film Lidice a jako vzniknul z tohoto 

úhlu, z tohohle pohledu jako vlastně dost svobodně. Že to nebylo vedený nějakou 

ideologií, nebo neměli jsme zapotřebí jako deformovat tu látku nějak historicky. Spíš tady 

byla jako snaha ukázat jako jinej než komunistickej aspekt a samozřejmě v tomto směru 

jsme byli ovlivněný, potože jsme se chtěli jako vymezit v tom směru, jak se to ukazovalo 

předtím. Takže spíš jako tady bylo ovlivnění tím, že jsme chtěli ukázat tu druhou stranu 

mince, nebo prostě tu jinou pravdu než komunistickou.  

MŠ: Tak a poslední otázka. Jak je podle Vás ovlivňující výběr titulu filmu, když právě 

zmíním třeba ty mnou jakoby sledované Lidice, Protektor
22

, Atentát. Je to podle Vás jako 

v dnešní době nějak důležité, když ten titul má reprezentovat to téma, jestli má 

reprezentovat to, co se v něm odehrává? 

PN: Tak samozřejmě, že ten titul je, spoluutváří podobu a ten obraz toho filmu, který si 

prostě ten divák před tím, než zajde do kina, prostě vytváří. Vím, že byla velká diskuse, 

kdy s ….s lidickými, to znamená s obyvateli dnešních Lidic a s pamětníky a s rodinnými 

příslušníky. Byl názor, někteří lidé měli názor, že by se to nemělo jmenovat Lidice, protože 

nesouhlasili s tím, že hlavní postavou  je prostě ta postava toho Karla Rodena, a protože 

pro ně to bylo jako zrádce, a prostě člověk, který…jehož rodina jako nějakým způsobem 

jako dělala…no, že to byl kriminálník, že to byl vrah. Tak jako oni s touto, s tímto úhlem 

pohledu, nebo s tím vyprávěním z tohoto úhle, úhlu vlastně moc nesouhlasili, ale současně 

bylo důležitý, aby se to jmenovalo Lidice. Tak samozřejmě, že je to těžký, jako Atentát, 

Protektor, je to prostě to, co z toho filmu člověk…s čím se seznámí první? Název. Je to 

klíčový, že jo.  

MŠ: Tak jo, mně to stačí. Děkuju Vám za rozhovor.  

PN: Jo, není zač. 
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Příloha 3: Transkripce rozhovoru – Sedláček, Robert 

 

Celkem: 2 nahrávky (Total volume: 00:49:83) 

MŠ = Martin Šimek (tazatel) 

RS = Robert Sedláček (respondent) 

 

MŠ: Takže k první otázce. Proč jste si vybral k filmovému zpracování právě danou látku, 

to znamená tedy ten atentát na Heydricha? 

RS: No, tak to vyplývá z celkového zadání, a to celkové zadání zní české století, čili 

vybranejch se spoluautorem Kosatíkem devět klíčových témat, pro nás, z našeho pohledu 

klíčových témat československé historie dvacátého století. No a z těch okruhů, který jsme 

si stanovili, tak jsme je definovali tak, co zatřáslo tou společností, a s čím se dosud 

ne…dosud k tomu nezaujala jednoznačné stanovisko, takže pro ni důležité. Všecko, co je 

pro nás důležité, k tomu nemáme jednoznačné stanovisko. No a jeden z těchto uzlových 

bodů je exilová…exilové působení Beneše a jeho vlády a rozhodnutí vlastně zabít jednoho 

z nevětších mužů Třetí říše, a tím spustit krveprolití na území Protektorátu a následně taky 

rozhodnutí, nebo uzrání myšlenky, že se jednou provždy zbavíme německého živlu v české 

kotlině. Jo, to patřilo mezi ty…přišlo nám, že je to uzlový moment tý český historie. 

MŠ: Takže i pro českého diváka je to jakoby lákavé téma k vidění? 

RS: Spíš drásavé. Protože když chcete zamávat červeným hadrem před Čechem, tak určitě 

otázka Němců, vztahu Čechů a Němců, ta otázka tam patří.  

MŠ: Dobře. Chtěl jste už předtím nějak zpracovávat, nebo zpracovával jste historickou 

látku na filmovém plátně? Nebo byl to už Váš záměr nějak předem? 

RS: No, tak já jsem nikdy nedělal historickej film, já jsem dělal dokumenty, že jo. Ale 

výpravný, dvouhodinový nejdelší, nebo dvouhodinový o Husákovi životopisnej. No, ale 

všechny ty filmy se zabývaly, no vlastně tímtéž. Od tý, od konce druhé světové války do 

rozpadu federace, čili ta historická, nebo oni to úplně vpravdě historické látky nejsou, jsou 

to společenské látky, protože proč se točí teď dokumenty, které hledají? Protože to 

nemáme zpracované ještě. Nevíme, jak s tím nakládat. Víme, jak už nakládat s husitama, 

jak nakládat s Bílou horou, dokonce i s Národním obrozením, ale…dokonce i se vznikem 

samostatného státu, ale dál nám to drhne, jo?! Je to i tím, že účastníci těchto dějů stále žijí. 

Takže historická látka ano, ale do značné míry společenská. Žijící, tak…žijící, neuzavřená. 

MŠ: To já se Vás ještě pak budu ptát, jak jste narážel na to, že někteří účastnící ještě žijí. 

Jinak, máte s tímto tématem nějaké „osobní“ zkušenosti? Tam je to míněno, jestli to znáte 

z autentického vyprávění, nebo od Vašich příbuzných, nebo tak. 

RS: Tak znám. Je to součást každé rodinné historie a mám nějaké prarodiče. Můj děda je 

členem, nebo byl…už je mrtev, ale byl členem…Svobodovy armády. Nejdřív Hlinkových 

gard na Slovensku, potom Svobodovy armády v Buzuluku, účastník Slovenského 

národního povstání, letec, účastník osvobozovacích bojů z východu. Můj druhý děda 
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z druhé strany zase byl vídeňský Čech, tam zaznívá to Rakousko. A ty věci v rodinných 

archivech zůstávají, v rodinných historkách. A ta témata přijímaná, společenská, jsou i 

optikou členů rodiny, kteří mají tuto historickou, konkrétní historickou zkušenost. Takže já 

s tím mám fyzickou zkušenost se vším, co jsem natáčel, tak s tím mám fyzickou zkušenost 

a ty názory se proměňovaly. A byl jsem už od dětského věku konfrontován s přímými 

účastníky těchto událostí, se svými prarodiči v případě osmašedesátého, normalizace 

šedesátých let, to je jejich život, to není historie. To je život mých rodičů a prarodičů.  

MŠ: Dobře. A bylo Vaším záměrem v tom dokumentu v první řadě toho diváka seznámit 

s tou látkou nějak objektivně, anebo jste měl nějaký svůj názor, který jste chtěl třeba 

konstruovat v tomhle díle? 

RS: Objektivita v tvorbě neexistuje. To, tak jako vakuum existuje jenom v laboratoři, tak 

objektivita existuje jenom v…jako filosofický pojem. Není to…objektivita není pojem 

reálného života. Takže, spíš bych řekl takovou jednoduchou větu. Snažili jsme se 

nezpronevěřit tomu se spoluautorem Kosatíkem, nezpronevěřit tomu, čemu věříme, a čemu 

jsme se dopracovali skrze dlouholeté studium daného tématu, které je dohledatelné v jeho 

literární tvorbě a v mé filmové tvorbě. Snažili jsme se nezkreslovat věci, neubližovat, 

nezesilovat vinu a nepatetizovat vítězství.  

MŠ: Vy jste na to už narazil. Vy jste historii studoval, nebo je to čistě Vaše „hobby“? 

RS: Nestudoval. Je to…vyplynulo to z okruhu. Každého jeho povaha někam vede, 

k nějaké optice, skrze který  potom zpracovává život kolem sebe. Mně se osvědčila 

historie, sociologie. Často říkám, že historici jsou nejlepší…sociologové jsou nejlepší 

komentátoři přítomnosti, protože mají nějakej historickej přesah a historie je výbornej žánr 

na procvičování si ostrovtipu, mozku vůbec. Kosatík to říká, to není moje věta: …abych se 

snažil najít tolik informací a tak se rozkoukat, abych si svůj pohled na historii zdůvodnil 

sám před sebou, nejenom před nějakými učiteli, kteří mě zkouší…Mně se ta Pavlova
23

 

myšlenka líbila. Vytvořme takový materiál, aby divák nebyl postavenej, takhle a takhle to 

bylo, ale takhle a takhle to mohlo být, protože výsledek tomu napovídá, my víme, jak to 

dopadlo, nevíme, jak to probíhalo, to všechno se dělo za zavřenýma dveřma. Tak dejme 

mu co nejvíc vlastních zkušeností a vědomostí bokem, které jsme získali za léta 

shromažďování a probírání se archivy a dejme mu to na stůl v nějaké atraktivní, přijatelné 

podobě, srozumitelné pokud možno a dejme mu šanci o svou vlastní interpretaci dějin, aby 

se těma dějinami trápil, aby mu to někdo nepředkládal, jako hotovou věc. Protože většina 

lidí je pohodlnejch, mají rádi nějaký to příjmutí soudu, no a pak se mává vlajkama, no. A 

já nesnáším, když se mává vlajkama.  

MŠ: Co teď úplně všeobecně, celkově k té filmografii všeobecně, nejen v té dokumentární, 

ale i v té populární, co je podle Vás, co považujete při zpracování té historické látky, vy 

říkáte té společenské, za podstatné? Co je tam podle Vás.. 

RS: Jako kde?  

MŠ: Když zpracovává nějaký autor, režisér… 
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RS: To po mně chcete obecné hodnocení. Nic takového vlastně není, když si vezmem to 

celé spektrum filmů o druhý světový válce. Podívejte se na film Pád Třetí říše
24

, který je 

mainstreamový, ale je to úzkostně, dobře psychologicky, klaustrofobně vystavený příběh, 

velmi věrohodný těm formám a vlastně i podobnosti těch lidí a autenticitou řeči, který 

přesně vyjadřuje mentální rozklad rozvráceného systému, a přitom je to mainstreamový, 

atraktivní snímek. No a vemte si jiné pokusy…to s tím Cruisem, já už nevím, jak se to 

jmenovalo, ten jako jak dělal ten převrat jako. Že dělal ten převrat proti Hitlerovi
25

, což je 

čistě hollywoodská kravina, slátanina pro děti. Dneska už je možný všechno, dneska už to 

není tak nebo tak, můžete si vybrat. Nejčastější vybírání, protože 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, to je to nejčastější 

mainstreamové uchopení historie. Protože když vám tam hoří Pearl Harbor, tak se můžete 

dojímat, že dva piloti chtěj šukat stejnou holku, jo…přitom…že ten příběh vám to 

zatraktivní. Ten, kterej vlastně archetypální furt dokola, on chce, ona nechce, ona chce, on 

nechce, nebo jo?! Tak ty dějinné události u toho mainstreamu tvoří skvělou kulisu, protože 

to nabíjí energií, kterou to normálně nemá, jo. Když to vemete na ulici, nebo na sídlišti, tak 

to tak zajímavý není. Takže ty historické události jsou často zneužívané právě pro toto, no, 

ale jestli je to dobře, nebo špatně?! No, asi je to dobře, protože řada lidí vlastně ve svém 

horizontu se dál než k takovéhle přitroublé romanci nedostane. Ani ji nepotřebuje, nechybí 

jí. Vždycky já říkám, že alespoň se dozví, že Němci byli zlí. Říkám to tvrdě, ale opravdu si 

to myslím.  

MŠ: No, tam bych narazil na to, co jsem se vlastně ptal asi Vašeho pana kolegy, pana 

Najbrta k filmu Protektor
26

, kdy je vždycky v té filmografii, nebo alespoň v poslední době, 

že je vždy před ty historické události postaven nějaký „milostný trojúhelník“… 

RS: No, to je Najbrt ale… Kolega Najbrt vyrobil čistou telenovelu, jo?! Je to dobrej 

režisér, ale Protektor je čistá telenovela. To je přesně to, co říkám. Nějakej trojúhelník, to 

židovství a atentát na Heydricha je atraktivní kulisou jinak banálního příběhu prostě jinak 

opětované a neopětované lásky. Kolega Najbrt jede přesně hollywoodským způsobem.  

MŠ: Dobře. Tady bychom asi přešli k tomu druhému okruhu. V pozici režiséra by celé dílo 

mělo být tzv. „ve Vaší režii“, bylo tomu opravdu tak? Anebo konečná podoba filmu je 

opravdu tou, kterou jste pro… Nebo je konečná podoba filmu, toho dílu teda, tou, kterou 

jste prosazoval? 

RS: Ano, je. S tou výhradou, že vy jako režisér jste taky jako divákem těch dění. Do toho 

vstupují kulisy, tváře herců, nedostatky, věci, který se nepovedou, který se povedou 

nečekaně, nebo vyplynou z kontextu. To je živej materiál. Protože tím, jak to není 

animovaný film, kde to, co si nakreslíte do storyboardu, to máte potom na tom…v tom 

výsledku. Je to přece jenom práce s živýma lidma a přináší nečekané výsledky, a to 

negativní i pozitivní. Čili s tou výhradou ano, všechno dopadlo tak, jak jsem chtěl, s tou 

výhradou, že spousta věcí jinak, než jsem si původně představoval. Ale i navzdory tomu, 

jsem s výsledkem spokojenej.  
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MŠ: Dobře. Tady bych se ještě zeptal, které faktory režiséra, podle Vašeho názoru jakoby, 

v jeho práci omezují? A tam už bych možná podotknul i to, že Vy už jste i nějak předtím než 

vzniklo České století, nebo alespoň bylo prezentováno to, že Vy jste se nesnažil ty herce dát 

do té podoby těch postav, jak jako opravdu úplně vypadaly, ale byla pro Vás důležitější 

jiná stránka, protože řada těch náročnějších diváků, nebo kritiků jakoby, třeba hledá, že 

tady nebyla použita, nebylo použitý to oblečení, který se v tý době opravdu nosilo. Jestli i 

tohle jste tam zohledňoval? 

RS: To není náročnější. Nebo jako pozor. To není náročnější divák, to je divák autista. To 

je autistické vidění světa, které je vlastně teď, díky teprve tomu obrazu..jo že tady 

zachováváme věci obrazem, je… Když lidi opustí obsah a jdou po té formě. Je jedno, 

jakou barvu saka měl na sobě Beneš. Je jedno, jestli měl vysokej hlas a my máme 

hlubokej. Jestli Gottwald vypadal hůř ve skutečnosti než ho máme my. Důležité je, jak 

funguje jako dramatická figura, vždyť  když chtěj vidět, jak doopravdy vypadali, tak ať si 

pustěj ty záznamy, když už jsou natočený. Já…to pro mě úplně není divák partner tady 

tenhle ten. Protože on u mě zkoumá, zkouší jak učitel na střední škole, jestli jsem…ve 

výtvarné výchově jestli jsem namaloval Beneše přesně tak, jak vypadá na nějakejch 

obrázkách. Ale já si hraju s něčím…moje práce je úplně jinde. Já používám jméno Beneš a 

ideje Benešovy, do dramatické postavy je promítám a rekonstruuji konflikt, který 

v žádných z těch dobových filmů není, a nutím toho diváka přemýšlet. Divák, o kterém vy 

mluvíte, že je náročný, tak je z mého pohledu zabedněný, jo?! Je tak náročný, až nevidí. 

Pro…pro své úzké formální zaměření vlastně není schopnej vnímat obsah. 

MŠ: Jo a Vy jste teď mluvil o rekonstrukci těch dějin. Vy rekonstruujete dějiny, nebo by se 

dalo říct, že konstruujete vlastní vidění dějin? 

RS: Konstruuju vlastní. To je poctivě řečeno. Vůbec bych si nedovolil říct, teď uvidíte 

Beneše, jaký opravdu byl. To, kdybych někdy takovou větu vytrousil, tak by se měl vynořit 

někdo, kdo mi dá facku. Ne, to tak není. To, co jsem Vám řekl na začátku, jo. Fakt, to je 

důležité. Jako udělal jsem to nejlíp, jak jsem uměl a Kosatík to napsal nejlíp, jak uměl. A je 

za náma nějaká práce, na základě který to vzniklo. Je to drama o dějinách, ne rekonstrukce 

dějin.  

MŠ: A ještě k těm faktorům teda, které tu práci režiséra omezují, jestli třeba ještě některé 

faktory, nebo další? 

RS: No jasně, že jo. To víte, že jo. Ekonomicky. Já bych některé scény natočil raději 

výpravně třeba. Na některé bych potřeboval dýl času. Někde bych byl býval vyměnil 

konstrukci, ale neměl jsem už na to. Jindy prostě by stačilo, kdyby bylo lepší počasí. A co 

nikdy neovlivníte, je to práce s lidma, ne vždycky přijde herec tak, v takové formě, jak by 

bylo potřeba. A ne vždycky to tak pálí režisérovi, jak by bylo potřeba. Protože na režii je 

hrozný, že se musíte rozhodnout teď a tady a už to nevrátíte – na filmové režii. Na divadle, 

drama děláte dva tři měsíce, když děláte hru, drama. Procházíte každou situaci. Tady ne – 

ráno přijdete na plac a máte osm hodin na to, abyste točil. A máte penzum, které natočit 

musíte, v tomto případě sedm až deset stran scénáře denně. To musíte udělat, protože pak 

už vám natáčecí den zpátky nikdo nedá. Takže děláte chyby jako režisér. To nejde dělat 

bez chyb.  
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MŠ: Byl jste něčím inspirován k použití této látky vůbec? Jako jestli byla vůbec původní 

nějaká inspirace, a co v případě k tomu Českému století? 

RS: Byla. Jako poprvé mě to vlastně trklo, že by mě bavilo dělat tyhle ty věci, když jsem 

viděl americkej film Konference…nebo britsko-americkej film Konference ve Wannsee
27

. 

To je mimochodem stejné období jako jste si vybral vy, z Českého století. Tam to upekli, 

to konečné řešení. A to je jenom o tom. V té místnosti, to odpoledne, pracovní porada 

absolventů filosofických a právnických fakult, medicínských, kteří to prostě upečou 

s Heydrichem v čele. Něco odporně vzrušujícího. Vzdělaní, kultivovaní, čistotní, slušní 

lidé pečou jeden z největších zločinů v historii lidstva. Tam někde mi to…jsem si říkal – 

toto by mě…tady se cítím jako režisér, že to je režie. 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. No a pak byli velmi vydařené...velmi 

vydařené…minimálně scénáristicky vydařené…to dělal Oldřich Daněk, on dělal 

Přemyslovce v osmdesátých letech, protože se nemohli věnovat aktuální historii. To jako 

dítě na mě velmi zapůsobilo. Vyprávění historie v obrázcích. Takže kombinace toho Daňka 

z těch Přemyslovců, on to vraždění jejich, ty jejich přátelské svazky, to vypalování očí a 

vyřezávání jazyků, to tam všecko je, ty zrady bratrské, příbuzenské, to byli ti Přemyslovci, 

to etablování se královské moci, no a tady ta Konference ve Wannsee – to byl dětskej vjem 

a dospělý vjem už se tak skloubil, a pak setkání s Kosatíkem, když jsme zjistili, že si 

rozumíme vlastně, a jak říkal on: „Máme stejný druh patosu.“.  

MŠ: No, tak Vy jste teda zrovna narazil i na to,jestli jste čerpal i z nějaké literatury a 

případě z jaké, z jedné, či více? 

RS: To je opět stejná odpověď. Se vším, s čím jsem se jako setkal. Tu historii z toho 

osmašedesátého, tak i z toho osmačtyřicátého, při točení, v těch filmech, já jsem se setkal 

s tolika účastníky během dokumentární praxe – partyzánů, vojáků, politiků, estébáků, 

chartistů, prezidentů. Já jsem měl možnost…fakt…já jsem měl možnost mluvit od 

Husákova syna, nebo předních komunistickejch prominentů a šéfů tajných služeb u 

Gorbačova. To jsou prostě….to se vám všechno v hlavě usazuje a vzniká z toho nějaký 

pohled na svět a komentář k tomu světu. České století je promyšleným, uceleným 

komentářem, mým autorským a Kosatíkovým, které vyplývá z toho, co se nám usadilo za 

dvacet let práce režiséra a spisovatele v hlavě.  

MŠ: A když už, jak říkáte, jste nastřádal během těch let tyhle zkušenosti a různé, co Vám ve 

své podstatě, kdo pověděl, nebo, kde jste si co přečetl, tak jakoby nějaký pojem reflexe, že 

vnímáte to, že už jdete s tím do toho, k tomu natáčení, nebo k tomu zpracování dané látky? 

Tak jako jestli, jak to říct…se snažíte od toho na druhou stranu i odprostit? Jako snažíte 

se… 

RS: Ne, nesnažím. Naopak, já jako autorskej režisér jsem oslovován, nebo odmítám, právě 

protože já už jdu s nějakým hotovým,s nějakou hotovou vizí. Já už vím…to je režie…že 

víte, jak ho ohnete to téma, kam ho zatočíte. To není jako…to zní vulgárně…co v něm 

akcentujete. Můžete popravu, nebo procesy s padesátých let dělat optikou Gottwalda, nebo 

optikou někoho popraveného…Slánskýho..nebo optikou někoho jako Mašína, kterýmu to 
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je úplně jedno, pro ně jsou zlo jedno nebo druhý, anebo optikou obyčejného člověka, kterej 

se zamiloval do holky a chodí tady po Náplavce, jo?! To…je možný všechno, a to právě je 

to autorství, že já už vím, jakou optikou to budu dělat, jak se na to budu dívat. Úhel 

pohledu, režie je úhel pohledu, a ten každý máme jiný.  V tom jsou režiséři jako odlišní, 

jo?!  Čili já už do toho jdu s jistým, jako s určitou konkrétní vizí zakřivení toho příběhu, 

úhlu pohledu, který potom nabídnu divákovi. Ne s tím, že jdu něco objevovat, hledat, to 

ani producenta nezajímá. On hlavně potřebuje nějak, když do něčeho vráží peníze, tak 

potřebuje vědět, zhruba kam to vede. A ne, že za ním přijdete jako režisér a řeknete: „Jsem 

objektivní, ještě nevím, co jako tam bude, protože je možné, že objevíme toto, toto, toto.“. 

I to je možný autorský přístup, jo?! Ale nebyl možný v tomhle tom projektu, ani se 

neočekával.  

MŠ: No a produkce Vás v tomhle v jistým smyslu omezovala?  

RS: Jenom finančně. Já bych si představoval víc natáčecích dní a mírně větší…mírně větší 

rozpočet. Ale jinak jsem byl naprosto, naprosto svobodný.  

MŠ: A i z toho hlediska, že to byl vlastně projekt České televize, dokumentární projekt 

České televize… 

RS: Česká televize se zachovala naprosto…jako…z mého pohledu přelomově. Protože 

velmi dobře věděli, že to vzbudí polemiky, a že to je výbušnej materiál. Utratili za něj 

spoustu peněz.  Sto milionů, přes sto milionů za to utratili a nechali autorům volnou ruku, 

ve smyslu: „Je to vaše odpovědnost, kterou když promarníte, tak odpovědnost poneseme 

my.“ My by jsme to neodskákali, oni to odskáčou. Dvořáka odvolaj. Sedláčka asi těžko. 

Mě ani nemaj jak odvolat, nemaj odkud. To je velkolepé. Asi to způsobila nějaká 

mezidoba. 

MŠ: No, tady bych možná narazil na to, když tady o tom zrovna mluvíte, jakoby jak…Vy 

tvoříte vesměs, co jsem si našel, tvoříte až po revoluci, po roce ´89? 

RS: Hm. 

MŠ: A vidíte nějaký rozdíl v té tvorbě, zejména teda z Vašeho hlediska v té dokumentární 

před rokem ´89 a po roce ´89? A v čem popřípadě? A třeba i z toho hlediska, že jste to točil 

pro tu českou televizi, a jak říkáte… 

RS: No jo, ale byli..bylo to kontrolovaný. Svobodně se mohla točit sociální témata třeba. 

To, co dělala Třeštíková třeba. O postiženejch dětech, a takhle, to celkem jako šlo. Ale 

historický témata byla pod diktátem komunistické strany, jednoho úhlu pohledu. To po tom 

listopadu to byla raketová změna. Ne nadarmo, to první co opravdu důstojně nastartovalo, 

byly dokumenty, jo?! Hravý filmy dýchavičně prostě potom dobíhali odvahou i 

různorodostí. Ještě pořád se točily takový ty neškodný a hezký filmy, neprovokující. Když 

provokující, tak v mezích zákona…mírný pokrok v mezích zákona. To platilo pro tu 

kinematografii hranou. Ten dokument nastartoval a rozlil se jak vlna vlastně do celýho 

prostoru, protože to pobořilo zdi. Kontrola byla strašlivá, jakýchkoli historických nebo 

společenských témat. Svobodně se mohli točit opravdu jenom o postiženejch dětech a 

přírodopisné dokumenty o přírodě, jak ji máme hezkou. Ten…to se nedá porovnat. Stejně 

jako novináři.  Ta změna byla obrovská.  
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MŠ: Takže vidíte vlastně to, po tom roce ´89, že Vám ta Česká televize dala takhle volnou 

jakoby ruku v tom… Nebo takhle…takže je to tou dobou, že po tom roce ´89 se tady to 

změnilo? 

RS: No změnilo. Zatřáslo to systémem, no. A jakkoliv se pořád bojíme, že se to přivírá ty 

kohouty, tak i tím, že ta Česká televize je pořád ta veřejnoprávní instituce, která je opravdu 

jako garantem zdravosti toho mediálního prostoru, jo. Že tam zaznívá mnohohlas a různé 

úhly pohledu. V Český televizi opravdu, teď může někdo natočit dokument nebo film, kde 

zpochybní to, co postavil Sedláček. Řekne: „Podívejte, to je jinak. Oni kecali.“ a televize 

to přijme.  

MŠ: No, Vy jste tady mluvil o tom panu Kosatíkovi. Měl jste k dispozici ještě nějaké jiné 

historické poradce? 

RS: Ano, ano. Petra Kouru. To je filmový historik. A Pavel měl Kaplana a ještě někoho, o 

kterých mi ani neříkal…jako svoje konzultanty. Což jsou jako uznávaní historici.  

MŠ: Dobře. No ještě, to už jsem se Vás částečně asi ptal,… 

RS: Ale víte, co je důležitý?! Historiky jsme si vybrali my. Normálně za nesvobodných 

dob, nebo za totalitních nebo autoritářských, ke kterým, mám někdy strach, jestli znovu 

nesměřujeme, tak vám toho historika přidělí producent. On vám přidělí konzultanta, a ten 

už je ale přidělen s tím, že razí nějaký směr. A ta autorská je v tom. Ty historici taky 

nejsou jako zajedno...se každej interpretuje jinak. 

MŠ: Proto se Vás právě ptám, jestli jste jich měl víc, nebo.. 

RS: A někteří i v zájmu někoho. Měli jsme jich víc, ale vybrali jsme si je my. Ten výběr 

byl autorský výběr. I ten výběr historiků je součástí toho rukopisu. Pavel by si nevybral 

nikoho, kdo z jeho pohledu ty dějiny vidí z jiného úhlu pohledu, nežli je vidí on. Tam je to 

autorství tolerované producentem, jo?! 

MŠ: Tady, my jsme už o tom nějak mluvili. Jací členové okolo filmu měli k jeho konečné 

podobě vlastně nějaké slovo, vůbec k zásadním změnám třeba? Jestli jste to byl jen Vy, 

nebo třeba? 

RS: Dramaturg, autor scénáře, Pavel Kosatík. Dramaturg je zároveň producent, to bylo 

velmi výhodné jako. Honza Lekeš a … střihač a pak ještě lidi, kteří jsou mimo ten film, ale 

mají velký vliv na mě, když to někomu pustím, svému známému, kolegovi. 

MŠ: Ještě teda, do jaké míry, je dle Vašeho názoru v dnešní době, to už jste mi teda říkal, 

je před rokem ´89 vliv té produkce právě? Jestli tam vidíte nějaký rozdíl produkce před 

rokem ´89 a po něm? 

RS: Vliv produkce je pořád stejný. Produkce křičí, že je to drahé a režisér křičí, že na něm 

šetří. To zůstalo. Změnil se opravdu ten ideologický dohled, kterej byl krutý a tupý, hlavně 

blbý, úplně blbý. 

MŠ: No, teď teda k třetímu okruhu. Je dle Vašeho názoru v současné populární 

kinematografii stále více potřebné postavit do popředí historického příběhu nějaký ten tzv. 

„dojemný příběh, milostný trojúhelník, atd.“? To už jste taky částečně říkal, anebo se dá 
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natočit i populární film, který půjde normálně jako celovečerní do kin a nebude mít na 

popředí…a bude se zabývat historickou látkou? 

RS: Ale na to jsem vám odpověděl.  

--- PAUZA --- 

RS: Ale na to jsem Vám odpověděl. Oboje cesta je možná, protože máme vedle sebe…tak 

máme Najbrta a jeho Protektora a máme film Atentát
28

 z roku ´64 nebo ´63, ten vůbec není 

na pozadí, to je prostě atentát a tady v případě Najbrta už je to ta, z mého pohledu 

telenovela, na jejímž atraktivním pozadí je zesilující to zabití toho Protektora. Obojí cesta 

je možná, oba jsou to velmi úspěšné filmy a i Najbrtův film bude nepochybně hrán jako 

film, který neuráží, a zároveň ukazuje tu atmosféru, stejně jako ten Atentát, který je dobře 

natočený na tu dobu…to je věc, i když je starej, tak je fakt dobře natočenej. Viděl jste ho? 

MŠ: Jo, jo, jo. A na to právě se chci taky zeptat. Od toho pana Sequense ten Atentát, jak by 

jste ho zhodnotil, mimoto co jste teda říkal, a vůbec  jak se na něj díváte z toho hlediska, že 

je před rokem ´89, jestli ho to nějak poznamenalo, nebo? 

RS: No, tenhle film ne zrovna. To je zvláštní. Ten Sequens se ukázal jako pěkný darebák 

v sedmdesátých a osmdesátých letech, opravdu darebák, který škodil a dělal odporné věci, 

které dělat nemusel, ale byl to asi dobrej profesionál, no. Film, dobrej scénář, film 

věrohodně natočenej, film, který nic nikam neposunuje, dobré herecké výkony i atmosféru 

to má. Vyberte si no. Talent a charakter není totéž, nesouvisí spolu.  

MŠ: No, pak teda po tom roce ´89…myslíte si, že ta filmová tvorba, nebo shledáváte ji 

něčím výhodnější z toho hlediska režiséra teda? 

RS: Já jsem netočil před rokem ´89, takže já nemůžu srovnávat. Nepochybně v té branži, 

neboť lidi se nemění, ti zůstávají stejní, tak v té branži je nepochybně stejnej počet 

odporných lidí, jako byl za toho starýho režimu, mizernejch charakterů, ale systém je 

nastavenej tak, že ty mizerné charaktery nemaj takovou moc škodit. Že ty méně schopní 

nemají takovou schopnost škodit těm méně schopnějším. Ta konkurence je jaksi stejně 

dravá, ale nějak přehlednější, teď po roce ´89. To říkají i ti, kteří tvořili před rokem ´89.  

MŠ: Pak v čem shledáváte výhody dokumentární filmové tvorby a v čem té populární? A 

naopak třeba nevýhody? Kdybyste to měl porovnat s tou populární. Teda v práci 

s historickou látkou se bavíme furt. 

RS: Tak v tom populárním musíte bejt, my tomu říkáme – musíte kreslit tlustou tužkou, 

jo?! To znamená, že musíte jít pod svoje možnosti. Populární je, ve snaze jako podbízet se. 

Nemůžete používat zkratky, nebo znaky, které jsou srozumitelné jenom pro určitý 

vzdělanostní okruh. Musíte jít…ale vidíte…třeba to Český století si myslím, že je dost 

náročné na pozornost z mého pohledu a mě vlastně překvapilo, kolik lidí je schopný to 

ukoukat, jo.  Já za sebe jsem předpokládal o třetinu nižší, když budeme úspěšní, tak o 

třetinu nižší sledovanost než to mělo. Když jsme se tak bavili, tak moje předpoklady byly 

někde ke čtyři sta tisícům, co budou schopní to ukoukat. Ty čísla konečná, ty mě naprosto 

šokovaly, takže čert se v tom vyznej no.  
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MŠ: No, tak teď podobná otázka. V čem je jako podle Vás naopak výhodnější k předvedení 

historického tématu na plátně ta dokumentární tvorba a v čem ta populární? Jestli je tam 

nějaká…? 

RS: To neumím posoudit. Já jsem jako kdysi chvilku říkal, že jako dokument je 

věrohodnější, nebo naléhavější…nevím…pak jsem měl zase období, že naléhavější je ta 

dramatická stavba. Dneska nevím. Absolvoval jsem obé, znám limity i výhody každého 

toho směru. Je důležité, že jsou vedle sebe. Ta otázka je položena tak, že to souvisí 

s věkem, jo?! Pořád potřebujeme vědět, kdo je vítěz, jo ale od jistého věku už tady 

sportovní terminologie neplatí pro život, jo?! Zjistíte, že nakonec umřem všichni, takže 

vítězi nejsou, jo. Jde o to, že svět je zajímavý, že věci existují vedle sebe. Že různá tempa 

sdělování, různá tempa rychlosti jsou vedle sebe, a tím způvabňují, svojí rozdílností se 

způvabňují navzájem. A každá dává něco jiného. Zní to nabubřele, a že vám utíkám od 

otázky, ale moje…jako po čtyřicítce je mým zjištěním, že život není sport, no. A není 

jako…nejsou…není něco horšího, něco lepšího. Jsou jako…jsou jiné formy vedle sebe. Ta 

jinakost jako dělá život zajímavým.  

MŠ: Dobře. No v čem shledáváte možné úskalí práce s dějinnou událostí ve filmové 

tvorbě? A za podmínek, že k filmové tvorbě přistupujeme jako k masmédiu? 

RS: No, hlavním úskalím je, že ta tvorba je vždycky fikce. Ale když si vztáhne ty reálné 

jevy a reálná jména – Beneše, Gottwaldy, Hitlery, tak naráz je riziko, že tomu spousta lidí 

věří, že to takhle bylo. Strašlivým způsobem si to opravdu uvědomovala propaganda, která 

toho zneužívá dodnes  a hrozným způsobem, ale rozumný tvůrce ví a vy, že jde o fikci, že 

jde o drama, a že jde o model, že nejde o rekonstrukce. Rozumný tvůrce taky věří, že má 

rozumného diváka. To je hlavní úskalí, že spousta lidí je vlastně negramotných v tom 

smyslu, že věří těm médiím. A čím víc informací, tím větší míra negramotnosti, a třeba to 

plyne i z důkazu, že když lidi viděj nějakej film, a pak na základě toho zvednou vlajky a 

jdou jako křičet, že Němci jsou svině, nebo Rusové jsou svině, to je potom problém, no. 

Ten film umí dokonale zprostředkovat emoce za cenu žonglování s fakty, to je důležité 

vědět, když se díváme na historické filmy. Nebudu zpochybňovat, že…jak se to jmenuje 

ten Spielbergův opus…kýčovitej…Schindlerův seznam
29

. Oslava nacisty, kterej nebyl tak 

hroznej jako ostatní nacisti…to prostě samo o sobě…morální relativismus, ale fňuká to nad 

kulturním fenoménem jménem šoa. To neznamená, že by šoa nebylo, nevypadalo jako 

jinak než to je třeba znázorněný v tom filmu, ale ten film je žonglování s fakty, aby to 

dojilo ty emoce a mělo to dopad. A když se na to dívám, je nutný si to uvědomit a to není 

nic novýho. Ta historie vždycky byla nejatraktivnější studnice příběhů…Řekové to dávali 

bohům, pak jsme to začali…králové to začali dávat sami sobě, aby lidi uctívali předky a 

vznikaly státy, ale to žonglování s fakty za účelem vytvoření silné emoce. 

MŠ: A snažil jste se nějak, nebo víte o tom, že byste vědomě, nebo nevědomě mohl nějak 

indoktrinovat potenciální publikum tím Českým stoletím? 

RS: Já už jsem to jednou řekl. Prostě, já doufám, že jsem rozumný tvůrce a věřím 

v rozumného diváka. Když při debatách s diváky vidím, že někdo na základě toho začne 

dělat nějaký historický výklad, o tom kde je dobro, kde je zlo a tak je mi nepříjemně. Ale 
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já nemůžu mít zodpovědnost za myšlení druhejch. To nejde, to bych…Kdybych ještě 

musel pracovat s tím, jaké to může mít dopady a takhle, tak začnu bejt autocenzurní, ještě 

víc než jsem. To není cesta pro tvůrce, tyhle otázky – to není cesta pro tvůrce.  

MŠ: No, může podle Vás stejně tak jako dokumentární tvorba podat konkrétní…nebo 

korektní informaci o dějinné události i populární filmová tvorba? Respektive tady v tom, 

jak jste mluvil o tom, jestli je to autorské. 

RS: Může, no…může. Když nepřetáčí kompas a neříká, že dobro je zlo a zlo je dobro.  

MŠ: A i jako…aniž by to bylo na úkor třeba té dějovosti nebo poutavosti toho filmu? Že 

právě ubere nějakou scénu, která je samozřejmě poutavá a emoční, ale na úkor toho, že 

tam upřesní právě tu dějinnou korektnost toho tématu, aby to bylo celistvý. Třeba, že 

nevypustí nějakou podstatnou dějinnou faktografickou věc. Jestli je možné u té 

populární..nebo? 

RS: Ale jo, je to možný. Já jsem v tomhle pozitivista.  

MŠ: No, teď k tomu poslednímu okruhu. Jak vůbec Vy sám se stavíte k samotnému tématu 

atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha? 

RS: No, bylo to dobře, že jsme to udělali, že to k tomu došlo. To byla velká věc. Zabít 

prostě třetího nejvyššího muže tý nacistický hierarchie. A on taky do tý Prahy nepřijel jen 

tak na dovolenou, že měl čas. Přijel, protože to tady nacisti považovali za neklidnou zónu a 

přijel tady udělat sekerníka a opravdu ho udělal, že jo?! Popravil, nechal okamžitě zavřít 

předsedu vlády, pozavíral studenty, zavřel vysoký školy. Takže to bylo jako opravdu 

monstrum zlý. 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.  

MŠ: Jaká slova byste použil jako přívlastky k celé této akci, jakoby atentátu, na českou 

společnost, což jste teďkon řekl…důležité gesto? 

RS: Důležité gesto. 

MŠ: Dobře.  

RS: Národy, víc než nějaké činy a heroismus, jako…víc zůstává v tom mezinárodním 

vědomí víc dělaj gesta než…anebo vzbuzování dojmu, zdání. Tak ta Česká republika, nebo 

Protektorát Böhmen und Meren, v podstatě je to i tématem toho filmu jako kolaborujícího 

celku se ozval důležitý…se ozvaly důležité výstřely, které ukázaly, že Češi nejsou 

zatoulaný Němci a služky úplné. Je to důležitý akt národní hrdosti, kterých mnoho 

v historii nemáme a potřebujeme je. 

MŠ: A jak byste tedy přímo charakterizoval nebo označil všechny ty atentátníky? Podle 

Vás, Vašeho názoru. 

RS: No…to je…najít to slovo. Oni jsou v podstatě kamikadze.  

MŠ: A nějak zvlášť třeba? 

RS: Čurda není atentátník. Čurda je zrádce a zbabělec. No a ti kluci. Tak byli mladí, to 

souvisí s věkem. Jejich heslem bylo, co je důležité teď, dnes, co je zítra, to se uvidí. Takže 
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s tímhle elánem, s jasně definovaným nepřítelem, který objektivně je zlo, jsou schopni činů 

i za cenu sebezničení, to je…takových lidí je málo. 

MŠ: No, jak byste charakterizoval exilovou vládu ve Velké Británii? 

RS: Já dodnes na to nemám názor. Dělali, co mohli. Dělali, co mohli. Neudělali toho málo, 

na to, jak byli nejdřív přezíráni. Udělali toho moc a hodně věcí přepískli no. Převálcovali 

to, no. V jistou chvíli Beneš mysle, že je asi chytřejší, nebo vlivnější, nebo, že jeho vliv je 

větší než myslí. To se těžko soudí. Já toto…teď jste mě přichytl, vidíte. Já na to nemám 

názor. To jsem rád, že jsem se mohl zabývat jednou konkrétní situací – Beneš v exilu, 

kterej mohl, kterej udělal, co bylo v jeho silách a brilantně to území ve své podstatě 

nějakým způsobem dobyl. Vlastně ho ta krize nastartovala a stal se vlastně takovým 

druhým Masarykem. V tom zahraničí budoval tu republiku, a pak zas v tom okamžiku, 

třeba v tom osmačtyřicátém, když už byl nemocný, poražený, věděl, že to přeťápl, starý, 

chátrající, slabý muž. Já jsem vlastně rád, že jsem se Benešem nemusel zabývat 

komplexně, že nemusím říct komplexně, jaký byl Beneš, protože to vlastně nevím. Vím 

jedno, že to měl ta těžký…bylo na něho naloženo tolik věcí, jak na málokterého českého 

státníka. Tím myslím i české krále.  

MŠ: No a jak ještě byste charakterizoval tu následující akci po atentátu, tu tzv. 

heydrichiádu, ze strany jako toho Německa? 

RS: No, to byl předpokládaný teror. Ten systém uvažoval v kategoriích kolektivní viny, 

chtěl vyhubit celou jednu rasu. Koneckonců ty Čechy taky chtěl vyhubit, nebo odsunout. 

Tahle reakce byla logická, proto se ti odboráři báli, vlastně nechtěli, aby z toho Heydricha, 

aby se zastřelil, protože věděli, co přijde a v tom Londýně to věděli taky, co přijde. Ten 

režim, Hitlerův režim byl naprosto průzračný v tomhle tom. Bylo to logické, co ti Němci 

udělali. Zcela to odpovídalo jejich chování.  A dalo se to předpokládat. 

MŠ: Měla by podle Vás filmová tvorba pracující s dějinnou látkou po roce ´89 nahradit 

stávající reprezentaci, která zde panovala kvůli tvorbě za toho předchozího mocenského 

režimu?  

RS: Ještě jednou. Nahradit…? 

MŠ: Jestli by měla nahradit ta filmová tvorba, teda která se zabývá, pracuje s tou 

historickou látkou po roce ´89, jestli by měla nahradit nějakou reprezentaci dějinnou, která 

tady byla vlastně za předchozího režimu nějak prezentovaná, která tady je dodnes? 

RS: Ne nahradit. Postavit vedle sebe, jo. Ono, tam taky…tam rozhodne ten evoluční prvek, 

protože ten jazyk…oni už to tolik nečtou, protože ten jazyk je starej, zestárl. Oni se 

prozradili i tím slohem, jo?! Zejména když čtete třeba historický knihy Britů, třeba 

Gibbona, jednoho z otců novodobé historiografie, tak ten jazyk se dá pořád číst, jo?! 

Přitom je to sto padesát let stará literatura. Je to historie. No, a zatímco to, co píšou ty 

komunisti, když si to vezmete, tak se to nedá číst. Stylisticky, ty věty jsou nějakým 

způsobem těžké, zatěžkané nějakou nemocí, rakovinou…rakovinotvorného komunismu, 

toho třídního pohledu na svět. Oni se diskvalifikují sami, to nemusíte udělat ani sám. Běžte 

do knihovny a půjčte si knihu o velké vlastenecké válce vydanou v roce ´76 nebo ´63, a 

pak si půjčte nějakou knížku ze současnosti o velké vlastenecké válce, téma je stejné, 
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historické okamžiky taky, ale jenom ten jazyk. To odložíte. Oni sami ten jazyk zatěžkali 

tolik velikým děním, že jak tu historii chtějí převyprávět, že se stali nečitelní, 

neposlouchatelní, sami bez toho aniž já bych vám říkal, to nečtěte, to je ideologie. To 

poznáte už podle toho jazyku. Tím jsme se řídili s Pavlem, že bude zajímavý, což bude 

vidět v budoucnosti, na kolik my jsme zatěžkaní ideologií dnešní doby, a to poznáme až po 

tom jazyce, víte?! Protože ti historici čtou opravdu spisy i toho Palackého, ten jazyk je 

vzdušnej. Ty komunisti ho nějakým zvláštním způsobem zatěžkali. To je nečitelný, 

literárně. Většina teda, ne obecně, ale většina těch věcí je prostě nečitelných, evolučně. Ten 

jazyk je jiný už.  

MŠ: Jo teda a poslední otázka. Tam to je spíš k té populární tvorbě, ale když už se budeme 

bavit, jak jakoby je podle Vás ovlivňující výběr titulu filmu? Tam já v té práci mám vlastně 

vybrané toho Protektora, Lidice, a kdybychom se bavili i u Vás v tom dokumentu Kulka pro 

Heydricha, toho dílu, nebo například ten Atentát toho Sequense. 

RS: Ale Lidice, to máte taky případ toho melodramatu, kdy je to jenom atraktivní kulisa 

vypálení vesnice. No, to je forma, když to chtěl dělat v těch Lidicích, tak nabízeli to 

původně Formanovi, ten Mahler. Forman si to jenom přečetl a řekl, že jeho by to jenom 

zajímalo, kdyby to bylo jako instruktážní film pro „esesáky“, jak se likviduje vesnice. To 

vidíte, že to je ten filmařský. Jeho by to taky nebavilo, protože je to chytrej filmař.  

MŠ: No a ty názvy podle Vás, myslíte si, jakože ovlivňujou, nebo že jsou ovlivňující  v tom 

výberu titulu filmu, jestli je to tak zásadní protože když se film pak prvotně nezaobírá tou 

tematikou jako třeba historické faktografie, jak jste říkal třeba ten Protektor, řeší prostě to 

téma milostného trojúhelníku, jak jste uváděl, tak jako jestli ten název není daný jenom, 

aby vlastně ty diváky přitáhl, že ten film bude o Protektorátu? 

RS: Ne, Najbrt bude chytřejší. To bysme ho zase příliš podceňovali. On je to krásnej, 

dvojsmyslnej název. Si vemte, že protektor je zároveň i ten…i ten…plášť toho 

kola,kterého oni hledají, toho atentátníka, jo čili, a to kolo je tam důležité ta záměna toho 

kola. On to má jako ještě jazykově a hraje to samozřejmě na to, ale tam je vtip, kdežto 

Lidice, to je čistá blamáž na diváka. Lidice, tak Lidice no. Aby se to jmenovalo Eva a 

Vašek, nebo jak se jmenují ty hlavní postavy. No, tak se to jmenuje Lidice. Ten Protektor, 

tam je alespoň humor, je to mrknutí na toho diváka, hele možná je to i jinak. To zas ten 

Najbrt není až tak daleko jako ten Nikolaev, ten je úplně mainstream. 

MŠ: Dobře. Tak jo, mně to stačí, takže děkuju za rozhovor.  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 


