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Foto z filmu Jan Žižka (režie Otakar Vávra). Zdroj: www.filmadejiny.cz
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� Myšlenkové jádro Vávrovy husitské trilogie (1954 – 1957) je 
vystiženo heslem: „Komunismus Jana Žižky a fašismus císa�e 
Zikmunda“        (Zden�k Nejedlý). Husité jsou vylí�eni jako 
ideový p�edch�dci komunist�. Obrazy nep�átel jsou 
karikaturami N�mc�, vysoké šlechty a p�edstavitel� katolické 
církve. Komunistická t�ídní ideologie byla po roce 1948 
naroubována na tradi�ní národní ideologii. Toto pojetí 
�eských d�jin se vrylo do národního v�domí také (ne-li 
p�edevším) zna�ným vlivem husitské trilogie, frekventované 
v kinech (školní p�edstavení) a hlavn� �etnými reprízami na 
televizních obrazovkách. V nedávno realizované sout�ži 
„Nejv�tší �ech“ obsadil Jan Žižka dokonce 5. místo (Jan Hus 
byl sedmý). Žižk�v (i Hus�v) reklamní medailon v této sout�ži 
tvo�ily vybrané scény z husitské trilogie. Její oslavná 
deskripce zde p�išla znovu vhod.
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� František Palacký a jeho koncepce �eských d�jin
� Zden�k Nejedlý: národní + t�ídní ideologie = komunistická 

aktualizace tradi�ního �eského historismu (komunisté – d�dici 
velikých tradic…). Tzv. jiráskovská akce.

� Husité na filmovém plátn�
� Vávrova husitská trilogie (1954 – 1957)
� Husitská trilogie v televizi
� Historická tematika v �eské kinematografii a televizi
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