
 

 

Národní filmový archiv připomíná významné události pro historii československého státu, jejichž výročí 
připadají na rok 2018, zvláštním uvedením šesti celovečerních snímků v rámci distribuční nabídky Filmové 
osmičky. Snímky připomínající „osmičková“ výročí moderních československých a českých dějin budou 
vstupovat do kin v průběhu celého roku 2018.  

Dramaturgie filmových osmiček vychází z možných perspektiv, kterými lze nahlížet na události  
i jednotlivá období, k nimž se váží významná moderní výročí související s rokem 2018. Do 
dramaturgického celku projektu je tak vedle hraných filmů zařazen i autorský dokumentární film, skladba 
zároveň reflektuje historické i volnější žánry. 

K připomínkám roku 1918 tak vybíráme snímky ZBOROV popisující významný úspěch Československých 
legií na východní frontě a dále jeden z prvních „porevolučních“ filmů TGM OSVOBODITEL ve kterém Věra 
Chytilová vytvořila osobitý portrét významné osobnosti počátků našeho státu. 

K roku 1938 náleží dokumentární film KRISE reflektující události, které přinesl podpis Mnichovské dohody 
a KLAPZUBOVA XI., coby film vstupující do kin v září 1938 a symbolizující do značné míry imaginární zlaté 
časy Bassovy předlohy. 

Rok 1948 je zastoupen snímkem BÍLÁ TMA, v souvislosti s jehož kritikou se jeho autor František Čáp 
rozhodl k emigraci z Československa a dobovým Týdnem ve filmu, který shrnuje okolnosti komunistického 
převratu, ovšem pouze z pohledu jeho strůjců.  

Rok 1968 je zastoupen dalším významným emigrantem československého filmu, Janem Němcem, a jeho 
DÉMANTY NOCI, které patří mezi nejvýraznější debuty československé nové vlny. Tvorba Jana Němce se 
později dostala do nelibosti tehdejšího režimu a po natočení unikátních záběrů z okupace sovětských 
vojsk v roce 1968 dostal zákaz tvorby a v sedmdesátých letech byl nucen opustit Československo. 

Pro školní projekce nabízíme pracovní listy, které nastíní historický kontext a vliv dané historické události 
na kinematografii. Pracovní listy budou také obsahovat otázky a úkoly odkazující na právě zhlédnutý film. 
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O FILMECH: 

BÍLÁ TMA 
Československo 1948 / válečné psychologické drama / 102 minut / do 12 let nevhodné   

Vrcholí druhá světová válka. Skupina partyzánů je během hustého sněžení zatlačena do hor. Několik 
zraněných a ošetřujících se skryje v zemljance, kde však brzy dochází zásoby a obklíčení je blízko. 
Dramatický válečný film vykresluje intenzivní prožitky slovenských partyzánů, ohrožených nejen 
německou armádou, ale i hladem a vlastními strachy.  

Kontext: 
Partyzánský snímek vznikl na oslavu čtvrtého výročí Slovenského národního povstání. Kulturní politika 
země v této době podléhala novým ideologickým požadavkům a Bílá tma odpovídá tomuto kurzu 
především díky pozitivnímu zobrazení osvoboditelské Rudé armády. Ta je individualizována 
prostřednictvím postavy statečného a optimistického Borise.  

Dobově poplatný titul znamenal paradoxně konec kariéry Františka Čápa v československém filmu. 
Režisér se ohradil proti negativním výrokům dělnické poroty na filmovém festivalu pracujících ve Zlíně 
a následná štvavá mediální kampaň vedla k zákazu jeho umělecké činnosti a odchodu do exilu. 

Předfilm: Týden ve filmu 1948, č. 10 / Československo 1948 / 10,5 minut / DCP / přístupné 
Týdeník z přelomu února a března 1948 krátce shrnuje okolnosti komunistického převratu, ovšem 
pouze z pohledu jeho strůjců. Následují reportáže z několika masových manifestací, které se snaží 
vyvolat dojem, že většina obyvatelstva, od rolníků po známé umělce, neochvějně podporuje novou 
Gottwaldovu vládu.  

TGM OSVOBODITEL 
Československo 1990 / dokumentární / 60 minut / přístupné   
 

Režisérka Věra Chytilová, známá především jako autorka hraných filmů, v průběhu své kariéry natočila 
několik pozoruhodných esejistických dokumentů. Záhy po sametové revoluci to byl životopisný snímek 
věnovaný T. G. Masarykovi. Vznikl jako střihový dokument v rekordně krátkém čase mezi 17. 
listopadem 1989 a 7. březnem 1990, na který připadlo 140. výročí Masarykova narození. Chytilové se 
podařilo vytvořit plastický portrét prvního československého prezidenta pomocí kombinace archivních 
záběrů s vlastními dotáčkami a komentářem v působivém přednesu Miroslava Macháčka. Vloženy jsou 
též výpovědi Masarykových vnuček a pravnuka. 

Předfilm: Kočičina (1960) / Režie → Věra Chytilová 

Domácí kočka manželů Ká popisuje zvláštní chování svých pánů za pomoci bajky o myši, která 
nezadržitelně míří do pasti. Krátký film Kočičina měl původně název Pan Ká, podle jména hlavní 
postavy. Věra Chytilová však moralitu o lži a krádeži vypráví z pozice kočky, kdy ve výrazném kočičím 
voice overu lze rozpoznat režisérčinu poetiku založenou na výrazné práci s polyrytmickým vyprávěním 
a specifickou zacházením s voice overem (například ve filmu Strop). 

Filmová prvotina významné české režisérky Věry Chytilové vznikla v rámci studia na FAMU pod 
pedagogickým vedením režiséra Otakara Vávry. 
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DÉMANTY NOCI 
Československo 1964 / psychologické drama / 64 minut / do 12 let nevhodné  

Příběh útěku dvou židovských mladíků z transportu smrti je naturalistickým zkoumáním pocitů 
ohrožení, zavržení a vykořeněnosti. Do zážitků zbědovaných utečenců v sudetském lese vstupují 
vzpomínky, sny a představy jednoho z nich, rozšiřující pole zkoumání zmučené lidské duše do sféry 
existenciálního dramatu. 

Kontext: 
Volná adaptace povídky ze stejnojmenné sbírky Arnošta Lustiga současně odstartovala oslnivou 
kariéru jednoho z nejoriginálnějších českých filmařů 60. let. Válečné téma je zde nahlédnuto na svou 
dobu neobvyklým, intenzivně subjektivním pohledem. Režisér přitom nemyslel na konkrétní válečný 
příběh, nýbrž na osamělý boj o důstojnou existenci v té nejobecnější rovině, kdy se člověk cítí zbaven 
svého bezpečí, což byl stav, v němž se zanedlouho měli ocitnout všichni českoslovenští občané. 
Tvorba Jana Němce se nato dostala do nelibosti tehdejšího režimu a po natočení unikátních záběrů ze 
srpnové okupace mu byla další činnost zakázána, takže byl posléze nucen odejít do exilu. 

 

KLAPZUBOVA XI. 
Československo 1938 / sportovní komedie / 93 minut / přístupné  

Podle humoristické knihy Eduarda Basse natočil v roce 1938 Ladislav Brom sportovní komedii, k níž 
napsal scénář příští úspěšný režisér Karel Steklý. Podobně jako v knižní předloze, také ve filmu je 
hlavní atrakcí jedenáct talentovaných fotbalistů – synů majitele autodílny Klapzuby. Vedle pokušení v 
podobě profesionalizace (rozbíjející přirozenou rodinnou jednotu) se v oddechovém snímku řeší i 
milostné vzplanutí středního útočníka Pepíka Klapzuby (Jan Šebor) k půvabné Evě (Hana Vítová). V 
rolích rodičů mezinárodně úspěšného týmu se objevili Theodor Pištěk a Antonie Nedošinská a řada 
dalších oblíbených herců. Část fotbalistů představují neherci, skuteční sportovci. Film měl premiéru 
pouhé čtyři týdny před podpisem Mnichovské dohody. Snímek tak nezaujal jen populárním tématem, 
ale i vlasteneckým vyzněním.  

KRISE 
USA 1939 / dokumentární / 67 minut / v anglickém znění / české titulky / přístupné   

Krise natočená pod záminkou propagace fašismu, přináší ve skutečnosti bezprostřední filmařský pohled 
na politické a společenské dění v roce 1938 v Evropě. Expanze hitlerovského státu je předvedena ve 
formě konfrontace záběrů z událostí mezinárodní politiky s životními okamžiky prostých občanů. 

Kontext: 
Tvůrcům se podařilo ukázat stupňující se politický tlak, jemuž bylo Československo vystaveno ze strany 
Německa a sudetských Němců. Na filmu se podíleli americký dokumentarista Herbert Kline a pražský Žid, 
který se vyznal v místních poměrech, Hanuš Bruger.  Členem  štábu byl také významný český 
dokumentarista Alexander Hackenschmied, představitel české i americké filmové avantgardy. Kline, 
vzpomínaje na proces natáčení, řekl: „V Hollywoodu má režisér k dispozici ateliéry. Pro nás byla 
ateliérem celá jedna země. V Hollywoodu není třeba skrývat vedoucího produkce v autě z obavy, že by v 

něm někdo mohl objevit Žida. (…)“. Dokument byl sestříhán v Paříži, premiéry se dočkal v New Yorku 
krátce před okupací Čech a Moravy nacisty, 13. března 1939. 
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ZBOROV 
Československo 1938 / drama / 109 minut / přístupné  

V červenci 1917 se u ukrajinského Zborova odehrála bitva, v níž českoslovenští legionáři, do té doby 
roztroušení po východní frontě, poprvé bojovali jako armádní jednotka. Celovečerní film Zborov 
zachycuje prostřednictvím osudů několika postav řadu událostí, které bitvě předcházely. Především ale 
vyniká rekonstrukcí válečných bojů, která obstojí i před dnešním divákem. 

Kontext: 
Když se na konci 30. let schylovalo k válce, film se častěji obracel k tematice československé historie a 
státnosti. Podle námětu legionáře a spisovatele Rudolfa Medka vznikl film Zborov, inspirovaný 
zkušenostmi z 1. světové války. Jeho značná část se odehrává v Plzni, kde strojírenské závody musely 
vyzbrojovat rakouskou armádu a kde se vyvinul silný protirakouský odboj. Film vrcholí bitvou u 
Zborova. Nečekaný úspěch špatně vyzbrojených legionářů z ní udělal mezník v usilování o samostatný 
stát. Stala se námětem knih, básní a v roce 1928 se objevila v němém snímku Za československý stát. 
Rekonstrukce ve filmu Zborov je technicky o poznání vyspělejší a stejně jako celý film dostala v době 
svého vzniku nový, aktuální význam. Realizaci Zborova zdržely konkurenční střety a jiné spory. 
Premiéra se proto neuskutečnila k 20. výročí bitvy v roce 1937, ale až v pomnichovské atmosféře 
začátkem roku 1939. 

 

HARMONOGRAM VSTUPU DO KIN: 
Bílá tma (předfilm Týden ve filmu 1948, č. 10) → 1. února 2018 
TGM Osvoboditel → 1. května 2018 
Démanty noci → srpen 2018 
Klapzubova XI. → 4. září 2018 
Krise → 27. září 2018 
Zborov → říjen 2018 

Vstupné na všechny filmové tituly 50,- Kč. Vyučující mají vstup zdarma. 
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