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V dějinách kinematografie patrně není od vynálezu filmu zásadnějšího periodizačního 

předělu, neţ jaký představuje nástup zvuku na přelomu dvacátých a třicátých let. Důsledky 

této technologické inovace zasáhly snad všechny, i ty nejzazší kouty filmového oboru.
1
 Zvuk 

nepřinesl jenom rozšíření výrazových prostředků filmu, znamenal i transformaci těch 

dosavadních. Navíc unifikoval podobu filmového představení, a to nejen tím, ţe technickou 

cestou fixoval zvukovou stopu představení (hudbu, ruchy, komentář) dotud ţivě, tj. v pravém 

slova smyslu „neopakovatelně“ produkovanou při jedné kaţdé seanci, ale i tím, ţe si vynutil –

díky zvukové stopě „vrostlé“ do filmové pásu – také normovanou rychlost projekce (24 

okének za sekundu). Éra němého filmu se od té zvukové liší mimo jiné právě tím, ţe rychlost 

projekce byla variabilní a ţe se s touto moţností ať uţ z důvodů provozních, či z důvodů 

dramaturgických bohatě a kaţdodenně pracovalo.
2
 

 Vedle těchto „prvoplánových“ estetických a recepčních proměn docházelo také 

k značnému, leckdy i dramatickému pohybu v technologickém a industriálním zázemí 

filmové produkce. Svět musel nejprve nalézt podmínky pro souţití různých zvukových 

systémů. To se stalo v červenci 1930, kdy si tzv. paříţskou dohodou rozdělili podle 

patentového principu dva nejsilnější konkurenti – německý blok Tobis a Klangfilm na jedné 

straně a americké koncerny Western Electric a General Electric na straně druhé – světové 

trhy.
3
 Toto dělení se netýkalo pouze zvukových systémů uţitých při výrobě filmu, ale i 

zvukových systémů nově instalovaných v kinech. Zasaţen byl i mezinárodní filmový obchod. 

Ten musel náhle řešit nově vzniklý problém jazykové bariéry, který měl nejen svou rovinu 

technologickou (technické vyřešení dabingu), případně estetickou a kulturně historickou (vliv 

na záběrování, rozvíjení vazeb mezi obrazovou a zvukovou sloţkou, paralelní natáčení 

cizojazyčných verzí filmů přizpůsobených specifikám cílového národního publika), ale také 

svou dimenzi politickou, protoţe evropské národní komunity zpočátku nereagovaly na dosud 

nezaţitý příval cizích jazyků vţdy zrovna tolerantně. Přítomnost mluvené řeči totiţ 

akcentovala národnostní status filmového díla a byla tedy případně i s to revokovat různé 

historické animozity. Sociální rámec všemu tomuto dění pak vytvářela světová hospodářská 

krize. 

 

 Obchod a průmysl 

Vše výše řečené proţívalo samozřejmě i Československo. Patřilo k zemím s relativně 

rozvinutým domácím filmovým průmyslem, alespoň co do kvantity produkce a počtu 

podnikatelských subjektů. V tomto směru zastínilo v průběhu třicátých let i takové státy, jako 

byly Itálie, Polsko či Rakousko, ale jinak byla jeho pozice v mezinárodním filmovém 

obchodu samozřejmě druhořadá. Československé filmy tvořily v distribuční nabídce ostatních 

zemí vţdy jen okrajový doplněk, hlavní porci zájmu poutaly všude filmy americké, německé, 

francouzské, případně britské. Z toho také vyplývá, ţe domácí výroba se musela spoléhat 

především na domácí trh. 

 Počátek zvukové éry je v Československu spjat se dvěma charakteristickými konflikty. 

Ten první se týkal otázky patentové. Československo spadalo podle paříţské dohody do 

patentové sféry německého Tobis-Klangfilmu. Ten si tvrdými hospodářskými kroky i 

                                                 
1 Rané stadium zvukového filmu je v posledních letech předmětem intenzivního výzkumu. Z nejnovějších prací 
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3 Srov.: Jiří Havelka, 50 let československého filmu.  

ČSF, Praha 1953, s. 6-7. 



soudními spory vynutil akceptování svých patentových práv na československém území ze 

strany kinematografických kruhů i centrálních státních úřadů a beze zbytku ovládl zdejší sféru 

zvukových technologií. Licenci udělil jen omezenému počtu domácích výrobců zvukových 

aparatur a poplatek stanovil tak vysoký, ţe tuto branţi více neţ dvě třetiny českých výrobců 

brzy opustily.
4
  

Druhý dobově příznačný konflikt představují politicky motivované demonstrace proti 

promítání německých filmů v kinech interpretovanému částí tisku jako snahy o germanizaci 

českého národa.
5
 Jimi kulminoval odpor proti německy mluveným filmům, který sílil 

s rostoucím počtem zvukových kin a který přiţivovaly některé pravicové listy. K nepokojům 

spjatým s vytloukáním oken i výkladních skříní došlo v Praze koncem září 1930, ale 

rezonovaly i v dalších městech – v Českých Budějovicích, v Moravské Ostravě, v Olomouci, 

v Bratislavě. V Praze na ně reagoval primátor dočasným zákazem uvádění německy 

mluvených filmů. Celá aféra dokládá nejen zdejší nacionálně vzrušenou náladu po nástupu 

zvuku, ale pravděpodobně i vyuţití kinematografie jako moţné karty ve vyšších politických 

hrách. Má se za to, ţe nešlo o demonstrace spontánní a ţe politické síly, které stály v jejich 

pozadí, chtěly oslabit a zkomplikovat pozici ministra zahraničních věcí Edvarda Beneše na 

právě probíhající konferenci o otázkách menšin ve Společnosti národů v Ţenevě.
6
 

Prvních osm českých zvukových hraných filmů vzniklo spolu s patnácti ještě němými 

v roce 1930. Zkraje třicátých let dosahovala výroba hraných filmů 23 či 24 titulů ročně, od 

roku 1933 pak stoupla o deset titulů a více (v roce 1937 dokonce aţ na 49 titulů). Roční 

průměr z období 1930 – 1938 činí 34 hraných filmů, v oblasti dokumentárních filmů pak 224. 

Ročně tak operovalo na poli filmové produkce v průměru 65 výrobních subjektů.  

Stát měl přirozeně zájem domácí výrobu podporovat a vylepšit její pozici na trhu 

v konkurenci s dováţenými filmy, jak to jiţ ve dvacátých letech – zejména na obranu proti 

invazi amerických filmů – učinila řada evropských států. V Československu se tak zatím dělo 

jen povinností kin odehrát ročně osm programů sestavených výlučně z filmů české 

provenience.
7
 Kdyţ se ministerstvu obchodu nepodařilo koncem předchozí dekády prosadit 

zákon na podporu filmové výroby, který měl po vzoru obdobného britského zákona z roku 

1927 zavést také kontingentaci dovozu (pro překladatele: quota system),
8
 učinilo tak na jaře 

1932 za zády ostatních rezortů formou interní vyhlášky o pravidlech povolovacího řízení při 

dovozu filmů. Dosud neregulovaný přítok zahraničních filmů dostal náhle početní limity, 

které výrazně zredukovaly objem importovaných filmů neboli počet kaţdoročních premiér. 

Navíc inspirováno britským, ale i německým či třeba rakouským příkladem, ministerstvo 

obchodu podmínilo povolení dovozu domácí produkcí: kdo chtěl dováţet zahraniční filmy, 

musel také vyrábět české, a to v poměru nejprve 7 zahraničních filmů ku 1 českému, od 

července 1932 pak 6 : 1 a nakonec od podzimu 1932 5 : 1.
9
 Dovozci platili za kaţdý dovezený 

film poplatky, které vytvářely fond určený k podpoře filmové výroby. 
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7 Srov.: Jiří Hora, Filmové právo. Právnické knihkupectví a nakladatelství, Praha 1937, s. 437-439. 
8 Srov.: Ivan Klimeš, Stát a filmová výroba ve dvacátých letech. Iluminace 9, 1997, č. 4, s. 141-149; Osnova 

zákona k podpoře domácí filmové výroby. Tamtéţ, s. 151-175. 
9 Srov.: Jiří Havelka, Čs. filmové hospodářství I. Zvukové období 1929 – 1934. Čefis, Praha 1935, s. 3-5. 



Kontingentní systém vedl skutečně ke zvýšení domácí produkce a zajistil tak 

kupříkladu vytíţenost nových ateliérů v Praze na Barrandově, ale měl některé závaţné 

negativní dopady. Dovozci, kteří neměli na výrobě ţádný zájem, se snaţili do filmů 

investovat co nejméně, coţ se samozřejmě projevilo na kvalitě. Na řadu titulů z tohoto období 

se tak vztahovalo z Evropy jiţ známé hanlivé označní „kontingentní film“. Drastická redukce 

dovozu o více neţ 46 % (!) navíc vyvolala pobouřené reakce mezi provozovateli kin, kteří si 

stěţovali na nedostatek nových titulů. Nejzávaţnější důsledky však byly povahy zahraničně 

politické. 

Zatímco praţská filiálka německé Ufy tyto podmínky po počátečním odporu 

akceptovala a začala v roce 1933 s výrobou českých filmů
10

, praţské filiálky velkých 

amerických společností sdruţených v Motion Pictures Association of America (MPAA) 

kontrolovaném filmovým magnátem Williamem Haysem přikročily k bojkotu 

československého trhu. Jejich argument byl, ţe zde československý stát nepřípustným 

způsobem zasahuje do sféry soukromého podnikání a ţe ministerská dovozní komise je 

v rukou domácích výrobců (míněn byl zejména Miloš Havel, majoritní akcionář společnosti 

AB, která právě budovala barrandovské ateliéry).
11

 O dopadu bojkotu na strukturu distribuční 

nabídku nejlépe vypovídají statistická čísla: zastoupení amerického filmu v československých 

kinech se propadlo z 45 % v roce 1931 na 10 % v roce 1933. Dominantní pozici na trhu 

převzalo Německo, které v době Hitlerova triumfálního nástupu pokrývalo 41 % čs. 

distribuční nabídky filmů premiérovaných v ČSR v roce 1933. Nastalá situace dělala těţkou 

hlavu zejména ministerstvu zahraničních věcí, které v důvěrném dopisu prezidiu ministerstva 

vnitra ze dne 27. ledna 1934 přímo uvedlo, ţe „dovozní filmová politika ministerstva obchodu 

vedla – třeba bez jeho úmyslu – k tomu, ţe kinematografické divadlo propaguje za posledních 

dvou let soustavně filmové tendence a vlivy státnímu zřízení československému neţádoucí a 

začasto i nepřátelské“.
12

  

Teprve v listopadu 1934 se po sloţitých jednáních podařilo tuto kontingentní etapu 

ukončit a nahradit ji tzv. registračním systémem, který zachoval povolovací řízení pro dovoz 

stejně jako poplatky za kaţdý dovezený hraný film, z nichţ se pak dotovala domácí filmová 

produkce, ale nestanovoval jiţ ţádné dovozní kvóty ani od dovozců nevyţadoval produkční 

aktivitu. Důleţitou součástí této změny bylo ustavení Filmového poradního sboru při 

ministerstvu obchodu jako střešního orgánu pro celý obor vybaveného rozsáhlými 

pravomocemi (uděloval například dovozní povolení a rozhodoval o dotacích výrobcům).
13

 

Toto institucionální zastřešení oboru odstartovalo proces, v němţ budou postupně sílit 

centralizační tendence, kulminující poprvé za protektorátu ustavením filmové komory a poté 

poválečným zestátněním celého odvětví. 

                                                 
10 Tato vstřícnost souvisela s tehdejší strategií Ufy, která potřebovala obnovit své pozice na evropských trzích 

otřesené po nástupu Adolfa Hitlera k moci. Prvním českým Ufa-filmem se stala adaptace divadelní hry Olgy 

Scheinpflugové Okénko v reţii Vladimíra Slavínského. 
11 Nóta amerického ministerstva zahraničních věcí z 23. 5. 1933 adresovaná vyslanectví RČS ve Washingtonu, 

podepsaná státním tajemníkem USA Cordellem Hullem. Viz příloha k Memorandu o československé filmové 

situaci vypracovanému v listopadu 1933 filmovým referentem ministerstva zahraničních věcí Jindřichem 

Elblem; Archiv MZV, III. sekce 1918 – 1939, k. 407, čj. 150096. Srov. dále vysvětlení amerického obchodního 

atašé: Don C. Bliss, Proč americké filmové společnosti k nám nechtějí posílat filmy. České slovo 24, 8. 9. 1932, 

č. 213, s. 5. Dále srov. např.: B., Před likvidací amerických půjčoven? Filmový kurýr 6, 1932, č. 20 (13. 5.), s. 2; 

Q. E. Kujal, Haysova organisace amerických výrobců proti československému kontingentu. Český filmový 

zpravodaj 12, 1932, č. 18 (14. 5.), s. 1-2; A. Černík, Americké půjčovny v Československu budou likvidovány? 

Večerník Práva lidu 20, 24. 5. 1932, č. 120, s. 4; Filmový obchod v nejistotě. Film 12, 1932, č. 6 (1. 6.), s. 1-2. 
12 Dopis ministerstva obchodu presidiu ministerstva vnitra, Praha, 27. 1. 1934; Archiv MZV, III. sekce 1918 – 

1939, k. 400, sloţka Osvěta, čj. 13.602/1934. 
13 Srov.: Jiří Havelka, Čs. filmové hospodářství I. Zvukové období 1929 – 1934. Čefis, Praha 1935, s. 5-9; Luboš 

Bartošek, Pokrokové tendence ve Filmovém poradním sboru 30. let. In: Mnohotvárnosť dramatického umenia. 

Obzor, Bratislava 1976, s. 326-341. 



Filmová výroba byla soustředěna v českých zemích. Jako filmová centra se profilovala 

za první republiky celkem tři města – Praha, Brno a Zlín. Zatímco v Brně filmová produkce 

ve třicátých letech uţ jen doznívala, protoţe se zde nepodařilo vybudovat ateliér, Baťova 

zlínská obuvnická firma se měla čile k světu. Stala se úspěšným producentem reklamních a 

školních filmů a nebýt zásahu Němců počátkem protektorátu, expandovala by i do sféry 

hraného filmu. Hlavním centrem československého filmového průmyslu ovšem zůstávala 

Praha, která v průběhu třicátých let získala nové technické zázemí. V únoru 1933 byl zahájen 

provoz ateliérů společnosti AB na Barrandově, v listopadu téhoţ roku se k nim připojily 

ateliéry Host v Hostivaři a v březnu 1937 ještě ateliéry Foja v Radlicích. Na Slovensku se 

pravidelná filmová výroba začala rozvíjet teprve po osamostatnění Slovenska v březnu 1939, 

a to de facto na objednávku státu.
14

 

Příchod zvuku výrazně zvýšil nákladnost filmové výroby. Ve třicátých letech se 

průměrná náklady na celovečerní hraný film pohybovaly kolem 800 000 Kč, coţ je asi 

čtyřikrát více, neţ ve dvacátých letech vyţadoval film němý. (Za války pak průměrné náklady 

vystoupaly aţ k 6 000 000.) Výrobce mohl získat od Filmového poradního sboru dotaci, jejíţ 

základní výše činila 70 000 Kč, ale v případě mimořádně úspěšného a závaţného díla mohla 

být dodatečně  navýšena aţ na trojnásobek, tedy asi na čtvrtinu průměrný nákladů. Pokud 

výrobce pořizoval ještě cizojazyčnou verzi filmu, mohl obdrţet dalších 40 000 Kč. Další 

formou podpory ze strany státu se stala snazší dostupnost úvěrů – od roku 1937 poskytovala 

vláda státní záruku za úvěry na výrobu československých filmů aţ do souhrnné výše 

10 000 000 Kč.
15

 I tento krok jasně signalizoval, ţe se postoj státu ke kinematografii začíná 

měnit a ţe vedle ekonomických faktorů začíná stát více respektovat i kulturní dimenzi 

mladého média. To ostatně v polovině třicátých let dokládá také zřízení státních cen pro 

filmové pracovníky. 

 Řada výrobců si své filmy sama distribuovala, ale působili zde také distributoři, kteří 

se výrobě filmů nevěnovali anebo jen sporadicky a zaměřovali se zejména na dovoz 

zahraničních filmů. Na československém trhu operovalo ve třicátých letech přes šedesát 

půjčoven. Patrně nejvýznamnější strategický krok na tomto poli představuje vytvoření Kartelu 

filmových dovozců v září 1935, jehoţ posláním bylo regulovat konkurenční boj a zabránit 

nákupu filmů za přemrštěné ceny. Kartel stanovil cenový strop a střeţil jeho dodrţování. Síť 

kin v Československu byla schopna absorbovat kolem 320 nových (domácích i zahraničních) 

filmů ročně. 

 Třetí článek kinematografického řetězce – kina – dosáhl krátce po příchodu zvuku 

kulminačního bodu: pro rok 1932 vykazují statistiky 2024 kin s 613 500 sedadly. Ve druhé 

polovině třicátých let se počet kin ustálil asi na 1850. Nerovnoměrná síť kin 

v patnáctimilionovém Československu rozhodně nekopírovala hustotu osídlení, nýbrţ spíše 

vypovídala o rozvinutosti, resp. zaostalosti jednotlivých oblastí. Kupříkladu v roce 1937 

připadalo v českých zemích na 1000 obyvatel kolem 50 sedadel, na Slovensku 16 a na 

Podkarpatské Rusi dokonce pouhých 5 sedadel. Řečí statistických čísel tak jedno kino 

slouţilo v Čechách 7000 obyvatel, na Moravě a ve Slezsku přibliţně 6000, na Slovensku však 

jiţ více neţ 18 000 a na Podkarpatské Rusi téměř 68 000 obyvatel.
16

 Praha měla v tomto roce 

105 kin. Do těchto statistik drasticky zasáhlo odtrţení Sudet po mnichovské dohodě, které 

rázem připravilo československý filmový trh o 545 kin, z nichţ pouze 354 provozovali 

                                                 
14 Srov.: Václav Macek – Jelena Paštéková, Dejiny slovenskej kinematografie. Osveta, Martin 1997, s. 83-85. 
15 Srov.: Jiří Havelka, Čs. filmové hospodářství III. Rok 1936. Nakladatelství Knihovny Filmového kurýru, Praha 

1937, s. 15-18. 
16 Srov.: Jiří Havelka, Čs. filmové hospodářství IV. Rok 1937. Nakladatelství Knihovny Filmového kurýru, Praha 

1938, s. 61. Přibliţně pětinou z celkového počtu kin disponovala více neţ třímilionová německá menšina. Na 

1000 obyvatel německé národnosti připadalo 39 sedadel v německých kinech, 1 kino vycházelo na více neţ 9000 

obyvatel. Tamtéţ, s. 63. 



sudetští Němci. Další úbytek nastal osamostatněním Slovenska v březnu 1939, takţe česká 

kinematografie disponovala po vzniku Protektorátu Čechy a Morava 1115 zvukovými kiny (a 

ještě 30 němými, jejichţ hospodářský i kulturní význam však uţ byl zcela zanedbatelný).
17

 

 První představení zvukového filmu v ČSR se uskutečnilo 13. srpna 1929 v praţském 

kině Lucerna. Na programu byl americký film z produkce Universalu a v reţii Harry Pollarda 

Loď komediantů (Show Boat, 1929). Obrovský úspěch filmu odstartoval stále akcelerující 

proces adaptace kin na zvukový film, ale přesto šlo o proces víceletý. V roce 1933, kdy na 

seznamu nově dovezených filmů naposledy figurují ještě filmy němé, bylo vybaveno 

zvukovou aparaturou teprve něco přes 50 % kin a ještě v roce 1937 vykazovaly statistiky 130 

němých kin.
18

 Po celá třicátá léta se tedy v těchto kinech obehrávaly starší zásoby němých 

filmů; naopak vybraná díla němé éry byla zase dodatečně tzv. „synchronizována“, tj. 

ozvučena za účelem nové exploatace v technologicky modernizované verzi.
19

 

 K československým specifikům patří zvláštní systémový prvek zděděný z rakouských 

časů, s nímţ se ovšem československé úřady naprosto identifikovaly. Provoz kina byl v ČSR 

vázán na krátkodobou licenci (1 – 3 roky, bez právního nároku na její prodlouţení), přičemţ 

drţitel licence mohl provozovat pouze jedno jediné kino. Tento model tedy vylučoval 

budování dílčích sítí kin ovládaných jedním subjektem, například silnou produkční a 

distribuční společností, coţ byla v kinematograficky vyspělých zemích naprosto běţná praxe. 

Zároveň úřady přijaly jiţ na počátku dvacátých let zásadu, ţe mezi ţadateli o licenci budou 

jednoznačně upřednostňovány různé osvětové, humanitární, veteránské a tělovýchovné spolky 

a obce na úkor ţadatelů privátních.
20

 Jednotlivcům nakonec úřady ponechaly prostor pouze 

v obcích do 5000 obyvatel.
21

  

 Struktura provozovatelů kin se ve svých proporcích v průběhu dekády příliš neměnila 

a například v roce 1937 vypadala takto: 

 Z 1850 kin celkem 832 (tj. 45 %) obhospodařovaly různé místní organizace 

tělovýchovné jednoty Sokol. Sokolská kina byla metodicky řízena praţskou centrálou. 

Počtem 220 kin (12 %) představují druhou nejsilnější skupinu licencionářů samy obce. 

Individuální majitelé kin z malých obcí provozovali 153 kin (8,3 %), 112 kin (6,1 %) měly 

organizace katolické tělovýchovné jednoty Orel a další katolické spolky a 110 kin (5,9 %) 

připadalo na válečné poškozence a invalidy. O zbytek, tedy necelou čtvrtinu sítě, se dělily 

dělnické spolky, národní jednoty, Československá obec legionářská, Čs. červený kříţ, 

Turnverein a další.
22

 

 

Filmové umění 

Pokročíme-li od průmyslového zázemí kinematografie v ČSR k české filmové kultuře, je 

třeba hned na počátku říci, ţe se český film na mezinárodní scéně třicátých let umělecky 

prosadil jen několika málo izolovanými díly a ţe celkově do světové „dílny“ filmového umění 

v předválečném a válečném období příliš nepřispěl. To je zřejmé nejen ze srovnání 

s historickou rolí třeba německého a sovětského filmu dvacátých let či francouzského a 

amerického filmu celého meziválečného období, ale i ze srovnání s pozdějším významem 

                                                 
17 Srov.: Jiří Havelka, Čs. filmové hospodářství V. 1938. Nakladatelství Knihovny Filmového kurýru, Praha 

1939, s. 41. 
18 Srov.: Ladislav P i š t o r a, Filmoví návštěvníci a kina na území České republiky. Od vzniku filmu do roku 

1945. Iluminace 8, 1996, č. 4, s. 53. 
19 Z českých filmů byl takto v roce 1932 synchronizován film Martina Friče Chudá holka (1930), v roce 1933 

pak pod novým názvem Dvě oči, které nezklamou film Nikolaje Larina Haničko, co s tebou bude? (1927 – 

1928), dále Erotikon (1929) Gustava Machatého, a to v české i německé verzi, Starý hřích (1929) Miroslava J. 

Krňanského a Z lásky (1928) Vladimíra Slavínského. 
20 Srov.: Ivan Klimeš, Kinozákon 1919. Iluminace 10, 1998, č. 4, s. 119-136. 
21 Srov.: J. Hora, Filmové právo, s. 47. 
22 Srov.: Jiří H a v e l k a, Čs. filmové hospodářství IV. Rok 1937. Praha 1938, s. 62. 



poválečné české školy animovaného filmu či české, resp. slovenské nové vlny šedesátých let. 

Nicméně v regionálním měřítku nepostrádá toto období vůbec na zajímavosti. Jde o důleţitou 

etapu pozvolného profesionálního i řemeslného zrání českých filmařů, přičemţ pro české 

prostředí je moţná příznačné, ţe profese technicko-umělecké – na čele s kameramany – se 

pohybovaly ve značném předstihu před reţiséry a zejména scenáristy. 

 Období zvukového filmu do roku 1945 se i v Československu profilovalo samozřejmě 

jako éra ţánrové kinematografie a v rovině narativní a stylové jako éra klasického filmu. To je 

rámcově platné tvrzení, i kdyţ bychom stejně jako v jiných kinematografiích mohli i 

na českém materiálu doloţit řadu různě vybočujících příkladů. Ty by nicméně nezměnily 

kontury celku. Na rozdíl od poválečné praxe zestátněné kinematografie je to období 

spontánní, centrálně neregulované dramaturgie. To znamená, ţe výrobci se při volbě námětů 

řídili zejména předpokládanými diváckými preferencemi, které se mohly týkat jak ţánru, tak 

případné literární předlohy nebo třeba herecké hvězdy, s níţ látka do filmové produkce přišla 

z divadelního prostředí. S pozvolným růstem společenské prestiţe domácího filmu pomalu 

sílil i zájem výrobců o uměleckou úroveň produkovaných filmů, coţ se ve významnějších 

produkčních společnostech projevilo koncem třicátých let například zaváděním funkce 

dramaturga i celkově zvýšenou péčí o literární přípravu filmu. Jako stále palčivější problém 

pociťovaly filmové kruhy absenci filmové školy. S výjimkou jedenkrát realizovaného 

jednoročního kurzu při bratislavské Škole umeleckých remesiel ve školním roce 1938 – 1939 

však mělo české, resp. slovenské filmové „školství“ aţ do roku 1945 jen podobu 

příleţitostných, nepravidelně organizovaných seminářů a přednáškových cyklů.
23

 

 Na počátku zvukové éry stojí pozoruhodný český film, který zároveň uzavírá éru 

němou. Bylo to důstojné loučení i důstojný počátek, neboť jde o filmařsky působivé 

melodrama podle předlohy Egona Erwina Kische Tonka Šibenice (1930), v němţ v roli 

praţské prostitutky zazářila slovinská herečka Ita Rina. Protoţe byl natáčen jako němý a 

teprve dodatečně, ještě před svou premiérou v únoru 1930 ozvučen, pokládá se tradičně za 

skutečně první český zvukový film dílo úrovně o poznání niţší, film německého reţiséra 

Friedricha Fehéra Když struny lkají. Před diváky se v praţském kině Alfa tento film poprvé 

objevil 19. září 1930, tři dny před vypuknutím jiţ zmíněných protiněmeckých demonstrací. 

Nebýt tohoto prvenství, zůstal by pozapomenut a hluboko ve stínu jiného díla této rané etapy 

– C. a k. polní maršálek, filmu Karla Lamače rovněţ z roku 1930. Film podle stejnojmenné 

divadelní hry E. A. Longena natočený i v německé a francouzské verzi odstartoval 

středoevropskou kariéru fenomenálního komika Vlasty Buriana. To byly patrně nejdůleţitější 

události na poli české filmové tvorby v onom přelomovém roce. 

 Mainstreamová produkce se v následujících letech kontingentního systému vydala 

s nejniţšími moţnými náklady dobývat vkus nejširších diváckých mas pomocí standardního 

ţánrového klíče. Přesto právě v tomto období nalézáme tu a tam pozoruhodně ambiciózní, 

v některých ohledech vlastně alternativní projekty, byť třeba někdy i neúspěšné. Sem v prvé 

řadě spadají filmy Gustava Machatého Ze soboty na neděli (1931) a Extase (1932). Machatý 

se velmi nápadně odlišoval od všech ostatních tím, ţe nepropadl nadvládě dialogů a zůstal 

věrný promyšlenému obrazovému vyprávění. Mezinárodní publikum velice upoutal také 

lyrický film Josefa Rovenského Řeka (1933), jíţ se v proudu českého filmového lyrismu 

přičítá role iniciačního díla. Znovu na sebe Rovenský strhl pozornost o dva roky později 

adaptací venkovského dramatu bratří Mrštíkových Maryša. Uměleckým neúspěchem a 

komerčním fiaskem skončil nepochybně pozoruhodný projekt tří spisovatelů, Ivana 

Olbrachta, Vladislava Vančury a Karla Nového Marijka nevěrnice (1934), milostné i sociální 

drama natočené na Podkarpatské Rusi a obsazené místními obyvateli. 

                                                 
23 Srov.: Emil Zvarík, Celoročný denný kurz pre kinetickú fotografiu a kinematografiu pro Škole umeleckých 

remesiel v Bratislave 1938 – 1939. In: Filmový sborník historický 2, ČSFÚ, Praha 1991, s. 121-130. 



 Pro umělecký a řemeslný vzestup českého filmu však bylo paradoxně moţná 

důleţitější dění právě uvnitř mainstreamu, a nikoliv mimo něj či na jeho okraji. Právě zde se 

naplno projevil význam reţisérské osobnosti. Na malé ploše našeho textu je adekvátní uvést 

pouze dvě jména, která měla na český film řemeslný a stylotvorný vliv – Martin Frič a Otakar 

Vávra. 

 Frič byl z nich „sluţebně“ i věkově starší a umělecky přizpůsobivější – jako reţisér 

bral cokoliv. Jeho neuvěřitelně rozlehlá filmografie obsahuje širokou paletu ţánrů, ale také 

značné kvalitativní výkyvy. Ve třicátých letech ostatně stihl několikrát natočit i šest filmů 

ročně. Frič neobjevoval nové obzory filmového jazyka, zato se mu jako šikovnému 

„uměleckému řemeslníku“ podařilo natočit několik nestárnoucích ţánrových prototypů – 

studentské veselohry Škola, základ života (1938) a Cesta do hlubin študákovy duše (1939), 

situační veselohru Kristian (1939) či crazy-komedii Eva tropí hlouposti (1939). Zároveň jej 

ale nalezneme podepsaného pod mezinárodně úspěšným zbojnickým dramatem Jánošík 

(1935) či pod svéráznými politicky aktuálními „groteskami“ V + W Hej-Rup! (1934) a Svět 

patří nám (1937). 

 Otakaru Vávrovi se připisuje velký podíl na umělecké profesionalizaci scenáristické 

práce i reţie v českém kontextu. Debutoval na podzim 1937 hned dvěma filmy a oběma 

významnými – adaptací historického románu Aloise Jiráska Filosofská historie, jehoţ 

závěrečnou aktualizací zapojil celý film do hnutí na obranu republiky, a psychologickým 

dramatem Panenství podle románu Marie Majerové. Oba filmy předznamenaly 

charakteristické rysy Vávrova budoucího směřování k jistotám – oporou v prověřené literární 

předloze a v obsazení orientací na hereckou elitu. Tento nabraný kurz Vávra o rok později 

potvrdil velmi úspěšnou, politicky aktuální historickou veselohrou Cech panen 

kutnohorských. Jeho nezpochybnitelný vklad do historie českého filmu spočívá v nárocích na 

literární přípravu filmu a v nárocích na kvalitu herecké sloţky. 

 Pohlédněme nyní na český film třicátých let z ţánrového hlediska, a to nejprve 

negativně: v české filmové tvorbě sledovaného období zcela chybí sci-fi, horor a muzikál 

amerického typu. Téměř zanedbatelně je kupodivu zastoupena i detektivka, zcela na okraji 

zůstala rovněţ pohádka. Vůbec je třeba konstatovat, ţe meziválečná kinematografie ještě 

neidentifikovala dětského diváka jako specifickou cílovou skupinu, takţe fenomén dětského 

filmu, tak významný pro druhou polovinu 20. století, nebyl předválečnou filmovou tvorbou 

vůbec konstituován. Vzdor finanční náročnosti se poměrně rozvíjely ţánry historického filmu 

vycházející pravidelně z nějaké populární literární předlohy, ucelený proud tvoří také filmy 

s legionářskou tematikou, které se podílely na formování legionářské legendy. Ve druhé 

polovině třicátých let přibylo navíc filmů s vojenskou tematikou, které souvisely s nesmírnou 

popularitou armády v době vzrůstajícího ohroţení státu. Z hudebně filmových ţánrů pěstovali 

výrobci především operetu, s níţ uţ se naopak v poválečném období vůbec nesetkáme.  

Podíváme-li se pak na celkový ţánrový obrazec meziválečné české filmové tvorby, 

okamţitě nás udeří do očí jeden mimořádně nápadný jev: s příchodem zvuku stouplo 

zastoupení komediálních ţánrů v roční produkci ze zhruba 20 % koncem němé éry na v 

průměru 50 % po celá třicátá léta. Právě s nástupem zvukového filmu počíná se v paměti 

českých diváků tradice české filmové veselohry, a to jednak pro její okamţitý dobový úspěch 

a neutuchající následné reprízování a jednak pro dlouhodobou a stále trvající nedostupnost 

českých němých filmů. Ve skutečnosti má původ mnohem starší – širší, kulturně historický 

v literární a divadelní produkci druhé poloviny 19. století a vlastní kinematografický jiţ 

v prvních humorných skečích Josefa Švába Malostranského z roku 1898. Veselohra a 

melodrama, to byly dva nejfrekventovanější ţánry, přičemţ na melodramatické prvky 

narazíme v naprosté většině filmů bez ohledu na jejich ţánrový typ. 

Dominantní pozici komediálních ţánrů posilovalo i jejich velmi silné herecké zázemí. 

Hlavní osobnosti muţského i ţenského komediálního herectví se přitom od sebe typově dosti 



výrazně odlišovaly. „Král komiků“ Vlasta Burian představoval typ excentrického lidového 

baviče s expresivní mimikou i gestikou, Oldřich Nový zase typ operetně nonšalantního, 

ovšem sebeironií vybaveného milovníka, případně téţ úsluţného úředníka. Hugo Haas vnášel 

do českého filmu inteligentní ţidovský humor a inspirována groteskou se zcela po vlastní ose 

pohybovala dvojice filologických klaunů z Osvobozeného divadla Jiří Voskovec a Jan 

Werich. Po jejich boku ovšem vystupovala celá plejáda dalších velmi výrazných, i kdyţ 

většinou stereotypně obsazovaných komiků jako Theodor Pištěk, Jindřich Plachta, Ladislav 

Pešek, Jaroslav Marvan a mnoho dalších. Jako komediální herečky se výborně uplatnily 

zejména Nataša Gollová v rolích ztřeštěných holek (ale dostupné jí byly i polohy lyrické) a 

Adina Mandlová, suverénní představitelka inteligentních modénních dam. Ze starší generace 

patří k neodmyslitelným tvářím této éry Antonie Nedošinská, která se usadila v rolích lidově 

bodrých, ustaraných matek.  

Ve váţných ţánrech bylo filmové herectví častěji náchylné k teatrálnosti, i kdyţ velcí 

herci Národního divadla jako zejména Zdeněk Štěpánek, Václav Vydra, Růţena Nasková, 

František Smolík a další, kteří přenášeli do filmu principy psychologického herectví, vytvořili 

před kamerou řadu nezapomenutelných postav. Zůstává nicméně skutečností, ţe ve váţných 

ţánrech velký skutečně filmový, tedy divadlem nezatíţený herec nevyrostl a teprve za 

protektorátu se začal jako perspektivní osobnost filmového herectví rýsovat jednak mladý 

Rudolf Hrušínský a Svatopluk Beneš, ale zejména Karel Höger. V téţe tíţivé době zapůsobila 

v několika filmech jako herecké zjevení zástupkyně nejstarší herecké generace a pozdní 

debutantka Terezie Brzková, z mladší a nejmladší generace se v dramatických ţenských 

charakterech nejkultivovaněji projevovala Vlasta Matulová a ve vášnivější poloze Marie 

Glázrová, dramatické postavy venkovských dívek a ţen se staly doménou Jiřiny Štěpničkové. 

Patří k charakteristickým rysům hvězdného systému, ţe vynesl na nejvyšší stupně popularity i 

osobnosti, jejichţ skutečný herecký potenciál, tedy mimo jiné schopnost psychologicky 

prokresleného projevu, zdaleka neodpovídal jejich věhlasu. To byl koneckonců i příklad 

mezinárodně patrně nejslavnější české herečky tohoto období, Lídy Baarové. 

Velký kredit získali ve třicátých letech kameramani. Zejména Otto Heller, Václav 

Vích, Jan Stallich, Jan Roth představovali ve své profesi do té míry elitu, ţe se v souvislosti 

s jejich pracemi hovoří o české kameramanské škole. Nacházeli rovněţ uplatnění i 

v zahraničí. 

 

Za protektorátu 

V letech protektorátu se v kinematografii odehrálo mnoho důleţitých věcí. První účinky 

německé okupace se po 15. březnu 1939 projevily v distribuční nabídce. Ta prošla novou 

cenzurou, jíţ padla za oběť řada českých, amerických, anglických a francouzských filmů a 

všechny filmy sovětské. Další kroky jiţ mířily proti lidem. Nařízením říšského protektora 

z 21. 6. 1939 o ţidovském majetku byly do protektorátního ţivota de facto převzaty 

norimberské zákony, které odstartovaly proces jednak proces arizace ţidovského majetku a 

jednak vylučování Ţidů z veřejného a profesionálního ţivota. V kinematografii došlo 

k realizaci těchto temných zásad v průběhu letních měsíců 1939 a lze říci, ţe novou filmovou 

sezónu 1939/1940 otevíraly české filmové kruhy jiţ bez ţidovských spolupracovníků.
24

  

Jedním z cílů německých okupantů bylo ovládnutí veškerého výrobního zázemí 

českého filmu. To se jim skutečně podařilo – do roku 1942 se do jejich rukou dostaly díky 

arizaci a vynuceným prodejům všechny praţské ateliéry i ateliér Baťovy firmy ve Zlíně. 

Český film tak byl nadále zcela odkázán na příděl „německých“ výrobních kapacit. Stále 

obtíţněji se tak čeští výrobci dostávali na Barrandov a museli tedy své projekty realizovat 

v menších a hůře vybavených ateliérech v Hostivaři nebo v Radlicích. Na Barrandově bylo 

                                                 
24 Srov.: Petr Bednařík, Arizace české kinematografie. Karolinum, Praha 2003. 



v letech protektorátu vyrobeno jen 23 českých filmů (tj. 18,5 % celkové protektorátní 

produkce), zato zde vzniklo 42 filmů německých. Společnost AB, jejíţ hlavní akcionář Miloš 

Havel byl po dlouhých vyjednáváních donucen k prodeji svého podílu, se transformovala 

v dceřinou společnost německého koncernu Ufi s názvem Pragfilm. Ta jednak pronajímala 

barrandovské ateliéry a jednak sama vyráběla filmy, na nichţ se podílela i řada českých herců, 

kameramanů i reţisérů. 

Utajovaným záměrem Němců bylo českou produkci hraných filmů postupně zcela 

zadusit.
25

 I kdyţ tohoto cíle nikdy úplně nedosáhli, směřovali k němu sérií koncepčních 

kroků. Vedle ztíţených podmínek pro výrobu si vynucovali systematické sniţování objemu 

výroby i výrobních subjektů. Statistické údaje hovoří za vše: z 41 filmů v roce 1939 klesl 

počet vyrobených titulů na 9 v roce 1944, ze 17 výrobců zúčastněných na produkci v roce 

1939 uţ směli od roku 1943 na tomto poli působit pouze dva – Lucerna a National. Ze 36 na 

21 klesl i počet výrobců dokumentárních filmů.
26

 

Za protektorátu se také odehrála velmi zásadní strukturální přestavba oboru. Jiţ 1. září 

1939 přišlo o svou kompetenci ve věcech filmové cenzury ministerstvo vnitra. Cenzuru filmů 

převzal Úřad říšského protektora, v jehoţ rámci byla podle německého vzoru zřízena „filmová 

zkušebna“ (Filmprüfstelle). Také rozvleklým přípravám filmové komory, na nichţ se po 

několik let pracovalo ve vládních a kinematografických kruzích, učinili Němci rázně přítrţ, 

kdyţ k 15. únoru 1941 zřídil po vzoru berlínské Reichsfilmkammer říšský protektor česko-

německou veřejnoprávní korporaci Českomoravské filmové ústředí / Böhmisch-mährische 

Filmzentrale (ČMFÚ) jako vrcholný orgán zájmové samosprávy, na který stát delegoval řadu 

svých dřívějších pravomocí. V čele úřadu stál sice Čech, avšak jmenovaný nikoliv 

protektorátní vládou, nýbrţ říšským protektorem. Tím měli Němci nad touto filmovou 

komorou zaručenu kontrolu, ale zároveň to měli být Češi, kdo provede řadu nepopulárních 

opatření. Členství v ČMFÚ bylo pro všechny filmové pracovníky povinné. ČMFÚ vydávalo 

závazné oborové směrnice všeho druhu, od ministerstva vnitra převzalo pravomoc udělovat 

licence pro kina, vydávalo ceníky atd. Byl to velmi výrazný krok k centrálnímu řízení podle 

stávajícího německého modelu a zároveň důleţitý vývojový článek k centralizovanému 

filmovému hospodářství zestátněné kinematografie po roce 1945, coţ dokládá i personální 

kontinuita – ve významných funkcích zestátněné kinematografie nalezneme přední 

funkcionáře oboru jak z dob první a druhé republiky, tak z období protektorátu. 

 Represivní atmosféra a zvýznamnělá, obranná role kultury měla moţná paradoxně, 

nicméně logicky pozitivní vliv na vnímání filmu nejen ze strany široké divácké obce, ale i ze 

strany českých úřadů. Kultura se českému etniku stala sférou spontánně zintenzívnělé 

komunikace nasycené národně obranným podtextem. Zejména v období prvního říšského 

protektora Konstantina von Neuratha, kdy protektorátní vláda vycházela z Hitlerova příslibu 

kulturní autonomie, zahrnuly úřady kulturu jako zónu „zbytkové samostatnosti“ svou 

podporou. Ministr obchodu, do jehoţ resortu film do roku 1942 patřil, se najednou začal vůči 

filmu chovat spíše jako ministr kultury. Česká společnost projevovala zvýšenou a kolektivně 

sdílenou vnímavost vůči symbolice historických a kulturních tradic. Filmaři na tuto situaci 

sice hbitě, ale nikoliv konjunkturálně zareagovali sérií adaptací české literární klasiky. Této 

linii vévodila filmová adaptace románu Boţeny Němcové Babička z roku 1940, jejíţ 

mimořádná společenská rezonance navzdory zdánlivé politické nezávadnosti značně 

zneklidnila i gestapo.
27

 

 Punce vlasteneckého činu však nabývala nejen zavedená symbolika, nýbrţ vůbec 

jakákoliv demonstrace české kulturní vyspělosti, coţ konkrétně ve filmové branţi vedlo 

                                                 
25 Srov.: Německá říšsko-protektorátní dohoda o filmových záležitostech. Iluminace 14, 2002, č. 4, s. 107-118. 
26 Srov.: Jiří Havelka, Filmové hospodářství 1939 – 1945. Čs. filmové nakladatelství, Praha 1946, s. 25-30. 
27 Srov.: František Springer, Důvěrná zpráva gestapa o českém kulturním úsilí v roce 1940. Svobodný zítřek 2, 

1940, č. 3, s. 8. 



k brzkému odstavení dřívějších „tvůrců“ filmového braku. Vyznávání tvorby a příjmu 

kulturních hodnot jako skutečně podstatných projevů národní existence se stalo novým 

„náboţenstvím“ nesvobodného času. „Zvykli jsme si dívat se na filmovou práci jako na 

tvorbu a nikoli uţ jen jako na výrobu. Uvědomili jsme si, ţe film je především věcí kultury a 

umění a teprve potom průmyslovým výrobkem a ţe tedy máme zcela jinou odpovědnost před 

národem neţ jenom hospodářskou,“ prohlásil první předseda ČMFÚ Emil Sirotek.
28

 

Výrazem tohoto postoje jsou i dva ročníky Filmových ţní (1940 a 1941), první národní 

filmové přehlídky pořádané ve Zlíně, jejíţ třetí ročník uţ Němci zakázali.
29

 

 Divácká obec se za protektorátu chovala vůči filmu mimořádně vstřícně. Návštěvnost 

v průběhu válečných let stoupla o neuvěřitelných 126 %, i kdyţ zhruba 60 % roční nové 

nabídky filmů tvořila německá produkce, zatímco zastoupení českých filmů kolísalo mezi 10 

– 17 %. Nicméně české filmy se těšily obrovskému zájmu uţ jen kvůli českému jazyku. 

Pozici dominantní umělecké osobnosti protektorátní kinematografie zaujímal nesporně 

Otakar Vávra, který se nadále věnoval adaptacím časem jiţ prověřených literárních děl jako 

Kouzelný dům (1939) podle K. J. Beneše, Pohádka máje (1940) podle bratrů Mrštíkových či 

Turbina (1941) podle K. M. Čapka Choda. K novým obzorům v dramaturgické i stylové 

rovině se vydal v moderním dramatu Šťastnou cestu (1943). Významná konkurence mu 

rostla zejména ve Františku Čápovi, tvůrci nejen zmíněné Babičky, ale i adaptace románu J. 

Š. Baara Jan Cimbura (1941), sugestivního kostýmního melodramatu Noční motýl (1941) či 

adaptace románu Karla Klostermanna Mlhy na blatech (1943). Martin Frič se za protektorátu 

věnoval s mimořádným úspěchem zejména veseloherní tvorbě (vedle jiţ zmíněných titulů 

natočil v roce 1941 např. Hotel Modrá hvězda), ale přispěl i závaţným dramatem s etickým 

nábojem Barbora Hlavsová (1943) podle původního námětu významného autora 

psychologických próz Jaroslava Havlíčka. 

 Oficiální, viditelné dění v protektorátní kinematografii bylo provázeno skrytou 

přípravou poválečného uspořádání oboru, a to jak ilegální na půdě protektorátu, tak i 

v londýnském exilu. Všechny projekty počítaly tak či onak s určitou formou zestátnění, coţ 

svědčí nejen o nespokojenosti s prvorepublikovou praxí, ale i o přesvědčení, ţe film jako 

kulturní fenomén by měl být stejně jako divadlo či hudba alespoň částečně v péči státu. 
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