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Snad proto, že Edvard Beneš býval 
v mládí laickým fotografem a pozdě-
ji i fi lmovým amatérem, měl pro ki-
nematograf ii velké porozumění. 
Přesto se, jak známo, na rozdíl od 
Tomáše Garrigua Masaryka před 
profesionálními kamerami – a zvláš-
tě kamerami doprovázenými mikro-
fony – cítil poněkud nesvůj.

V roce 1937 na adresu kinemato-
grafi e mimo jiné prohlásil: Film může 
a musí být obrazem celého našeho ži-
vota, národa a státu. Tím už sám sebou 
bude vychovávat vlastenecky a státně, 
bude tou nejúčinnější národní, státní, 
kulturní a životní propagací. […] Proti 
snahám pokládat fi lm za předmět ob-
chodu a spekulace, anebo i povrchní 
a bezmyšlenkovité zábavy, musí se 
uplatnit názor, že fi lm je součástí tvo-
řivé práce kulturní a národní, že má 
přinášet ve větší míře své vlastní hod-
noty myšlenkové.1

Aby se mohl dívat na fi lmy nejen na 
Pražském hradě, ale i v letních sídlech, 
dal v roce 1938 zakoupit přenosný 
projektor s tisíciwattovou lampou 
a výkonnou zvukovou aparaturou 
značky Philips. Tak mohl kromě nej-

novějších aktualit z domova i zahra-
ničí sledovat v reminiscenci i fi lmové 
záznamy vlastní politické činnosti. 

K historicky nejstarším patří deví-
timinutová reportáž Návrat dr. Edvar-
da Beneše ze zahraničí do vlasti 24. září 
1919. Cenný je také snímek o setkání 
ministrů zahraničí Československa, 
Království Srbů, Chorvatů a Slovinců 
a Rumunska v Lánech (1925) a opět 
devítiminutová mozaika TGM a EB 
v Rychnově nad Kněžnou 13. 7. 1926. 
Následovaly kratší i delší filmové 
snímky TGM, EB a ministr sociální péče 
Msgre Jan Šrámek na brněnském vele-
trhu (1928), TGM a EB při odhalování 
pomníku francouzského historika Er-
nesta Denise na Malostranském náměs-
tí 27. 10. 1928 a TGM, EB a rumunský 
ministr zahraničí Nicolae Titulescu při 
setkání představitelů Stálé rady Malé 
dohody v Lánech (červen 1933). Zachy-
ceno bylo i Jednání EB s francouzským 
ministrem zahraničí Louisem Barthouem  
v Praze (duben 1934), následovaly 
snímky Ministr EB a sovětský vyslanec 
Sergej Alexandrovskij ratifi kují obchod-
ní a platební dohodu mezi ČSR a SSSR 
(23. 3. 1935) a Návštěva ministra za-

hraničí E. Beneše v Sovětském svazu 
(červen 1935). Po těchto dokumentech 
bylo natočeno Zvolení dr. Edvarda 
Beneše prezidentem ČSR ve Vladislav-
ském sále 18. 12. 1935, osmiminutové 
optické svědectví Léto dvou preziden-
tů (1936) a zaznamenán pobyt EB 
a jeho choti Hany v Topoľčiankách 
a TGM v Lánech. Také další snímky 
zachytily Edvarda Beneše na cestách 
– Prezident EB na oficiální návštěvě 
Jugoslávie (duben 1937) a Prezident 
s manželkou v Uherském Hradišti 
(22. 8. 1937).

Impresivní smuteční řeč hlavy stá-
tu nad rakví Tomáše G. Masaryka 
21. září 1937 snímaly tři pojízdné zvu-
kové aparatury. Celý pohřební obřad 
natáčelo 30 našich i zahraničních 
kameramanů, kteří naexponovali 
8000 metrů negativního materiálu!

Co v těch nadcházejících nebla-
hých časech stačily kamery ještě 
zachytit? Vzpomeňme několika růz-
ných záběrů a šotů zobrazujících 
nejvyššího představitele státu na 
X. všesokolském sletu, při rozhla-
sovém projevu nebo jako vrchního 
velitele ozbrojených sil mezi vojáky. 

Prezident Edvard Beneš 

okem kamery
JAROSLAV A MIROSLAV ČVANČAROVI

Druhý prezident Československé republiky se bezprostředně po své smrti zařadil 

do galerie kontroverzních a později vysloveně nepřátelských postav naší historie. 

Komunisté brzy znemožnili o Benešovi hovořit, psát či nestranně bádat. Stal se 

hlavním reprezentantem „zrádné československé buržoazie“. Tím byla zahájena 

čtyřicet let trvající devastace jeho díla a demokratického odkazu. Teprve po 

listopadu 1989 se českému divákovi zpřístupnily některé – předtím po celá 

desetiletí utajované – fi lmové snímky Edvarda Beneše.

1   Srovnej HAVELKA, Jiří: Filmový kurýr, červen 1937; HAVELKA, Jiří: Čs. fi lmové hospodářství IV., rok 1937. Knihovna Filmového kurýru, 
Praha 1938, s. 26.
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2  Nutno připomenout, že dva záběry vydávané ve střihových fi lmech již přes sedmdesát let za autentické, a to jak 5. října 1938 odstupu-
jící prezident podepisuje abdikační listinu, jsou ve skutečnosti pouze ilustrační – náhradní. Při detailním pohledu totiž zjistíme, že 
strojem psaný text se týká úplně jiné, rozhodně ne tak důležité události. Prezident při své abdikaci zřejmě nebyl vůbec fi lmován!

3  Originál záběr (35mm fi lm) padl za oběť požáru fi lmového archivu rodiny Čvančarových 1. června 2008. Kopie uložena v Národním 
fi lmovém archivu v Praze.

4  BENEŠ, Edvard: Paměti (část II.). Od Mnichova k nové válce a k novému vítězství (svazek 1). Orbis, Praha 1947.

Na dalších metrech fi lmového pásu 
lze vidět Benešovu rozmluvu s bý-
valým americkým prezidentem Her-
bertem Clarkem Hooverem v Praze 
za přítomnosti předsedy vlády Mi-
lana Hodži (1938). Nafi lmováno bylo 
i jednání s lordem Walterem Runci-
manem (srpen 1938). Zvlášť cenný 
je amatérský snímek z 22. října 1938, 
kdy již exprezident Beneš se svojí 
manželkou Hanou odlétá z ruzyň-
ského letiště do exilu.2

ŠEST LET V EXILU

Další fi lmové záznamy již odpovída-
jí době svého vzniku. V New Yorku 
2. července 1939 američtí dokumen-
taristé zachytili Benešovu řeč: Mluvím 
k vám ze svobodné Ameriky. Zároveň 
s námi nás poslouchá celá českosloven-
ská Amerika, zastoupená několika ti-
síci delegátů. Mluvím k vám jako svo-
bodný občan Československé republiky, 
jejíž právní existence jest plně zajištěna 
a o jejíž skutečnou svobodu již bojujeme. 
My všichni svobodní Čechoslováci se 
zavazujeme, že neustaneme ve svém 
boji, pokud nebude celý československý 
národ svoboden a pokud náš stát, Ma-
sarykova Československá republika, 
nebude opět obnovena.3 

Když v neděli dopoledne 3. září 
1939 Francie a Velká Británie vyhlá-
sily třetí říši válku, dr. Beneš téhož 
dne přihlásil Československo do řad 
Spojenců. Po svém návratu ze Spo-
jených států byl dr. Beneš ubytován 
v Londýně ve dvoupatrové soukromé 
vilce na předměstí Putney, Gwendo-
len Avenue 26, kterou měl pronajatou 
jeho synovec Bohuš Beneš.4

Další Benešovy fi lmové záznamy 
jsou převážně letmé snímky z Velké 
Británie z průběhu čtyřicátých let. 
Zachoval se obrazový dokument 
z prvního zasedání československé 
Státní rady ze dne 11. prosince 1940. 
Právě zde Edvard Beneš oficiálně 

Čeněk Zahradníček, kameraman Českého zvukového týdeníku Aktualita, nestor českých fi lmových 
zpravodajů. Právě on natočil na 35mm kameru nejdramatičtější situace v českých zemích. Tyto 
záznamy i předválečné a poválečné záběry prezidenta Beneše znají miliony diváků v mnoha 
zemích.  Foto: archiv J. a M. Čvančarových
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Prezident a armádní generál Ludvík Krejčí na vojenském cvičení. Na rozdíl od mnohých evropských politiků si byl Edvard Beneš vědom hrozící 
vojenské akce ze strany nacistického Německa.  Foto: repro Někomu život, někomu smrt

Pražský hrad, 21. 9. 1937. Prezident Edvard Beneš přísahá nad Masarykovou rakví: „Prezidente Osvoboditeli, odkazu, který jste vložil do našich 
rukou, věrni zůstaneme.“  Foto: repro Beneš ve fotografi i, Praha 1947
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vyslovil své zásadní stanovisko pro-
ti mnichovské dohodě, jejíž nulita od 
samého začátku se stala jeho základ-
ním politickým a právním progra-
mem. V pátek 26. července 1940 pak 
prezident s doprovodem navštívil 
československé jednotky v parku 
v Cholmondeley. V té době se žádný 
z čs. exulantů netěšil takové popu-
laritě a nedosahoval jeho politického 
formátu. Hlubokou vnitřní krizi v ar-
mádě, vzniklou v důsledku porážky 
Francie, se prezidentovi přesto po-
dařilo zažehnat jen zčásti.5

Na podzim roku 1940 přesídlil 
dr. Edvard Beneš kvůli častým němec-
kým náletům padesát kilometrů se-
verozápadně od Londýna, do zmoder-
nizované venkovské budovy bývalého 
opatství Aston Abbotts v hrabství 
Buckinghamshire. Z té doby existuje 
několik fi lmových záběrů prezidenta 
mezi britskými a československými 
letci, sekvence tradičního svátku 
čs. dělostřelců v Moreton Hall 4. pro-
since 1940 či záznam prezidenta udí-
lejícího vyznamenání čs. bojovníkům 
z Francie 9. prosince 1940.6 

Zachovaly se i jeho záběry na osla-
vě Vánoc v kruhu československých 
vojáků. Několik kameramanů (včetně 
Otto Hellera) zachytilo Edvarda Be-
neše u příležitosti návštěvy britského 
ministerského předsedy Winstona 
Churchilla při přehlídce 1. čs. smíše-
né brigády ve výcvikovém středisku 
Moreton Paddox nedaleko Leaming-
ton Spa u Birminghamu dne 29. dub-
na 1941. 

Podobný charakter má i dokument 
z vojenské přehlídky před Buckingham-
ským palácem, kde čs. prezident stojí 
v královské společnosti. Mezi přítom-
nými byl norský král Haa kon VII., ju-
goslávský král Petar II., britský král 
Jiří VI., královna matka, princezna 
Margaret i korunní princezna Alžběta 
II. – budoucí britská královna. 

Obrazem i zvukem je zachyceno 
vystoupení z 16. 12. 1941, kdy prezi-
dent Beneš jménem čs. vlády ofi ciál-
ně prohlásil: Československo je ve 
válečném stavu s Německem a Maďar-
skem od chvíle, kdy se jejich vlády 
dopustily násilných činů proti bezpeč-
nosti, samostatnosti a územní celist-
vosti republiky.7 Následně pak zdů-
raznil: Československo je ve válečném 
stavu se všemi státy, které vedou válku 
s Velkou Británií, SSSR a USA.8 

Na 35mm fi lmu byla nasnímána 
ofi ciální návštěva Edvarda Beneše 
v Bílém domě ve Washingtonu u pre-
zidenta Franklina D. Roosevelta dne 
12. 5. 1943. Kamera nechyběla ani 
při jeho veřejném projevu, který 
přednesl následujícího dne před 
kongresmany ve washingtonském 
Kapitolu. 

Další fi lmové dokumenty ukazují 
dr. Beneše opět na půdě Albionu. Se 
zvukem se zachovaly záběry z Aston 
Abbotts u příležitosti oslavy 25. vý-
ročí vzniku republiky. Ve stejný den, 
ve čtvrtek 28. 10. 1943 dopoledne, se 
uskutečnila a byla zachycena také 
inspekce formující se Čs. samostatné 
obrněné brigády na pěším vojenském 
cvičišti Burton Latimer. 

V moskevském Kremlu v neděli 
12. 12. 1943 fi lmaři zvěčnili jednání 
se sardonicky se usmívajícím Josifem 
Vissarionovičem Stalinem při ratifi -
kaci Smlouvy o přátelství, vzájemné 
pomoci a poválečné spolupráci mezi 
ČSR a SSSR. Při zpáteční cestě do 
Anglie reportéři zaznamenali na 
16mm fi lm (barevný systém Kodak) 
prezidentovo setkání s generálem 
Charlesem de Gaullem v Alžíru 

Filmový režisér Karel Lamač a fi lmový režisér a kameraman Otto Heller. Za války spolu ve Velké 
Británii natočili řadu dokumentů (např. pro fi lmový občasník Czechoslovak News), seznamující 
britskou veřejnost s činností čs. prezidenta, exilové vlády i příslušníků čs. zahraničního 
vojska.  Foto: archiv J. a M. Čvančarových

5  Z původních 10 530 mužů měla československá pozemní „armáda“ po vylodění na britských ostrovech v létě roku 1940 pouhých 
3274 mužů. Většina mužstva (především Slováci) zůstala ve Francii, kde měli živnosti a mnohdy i své rodiny. Celkem 539 nespokojenců 
opustilo po vzpouře v Cholmondeley československou armádu, aby byli posléze internováni v britském pracovním táboře. 

6  Při této příležitosti vyznamenal dr. Beneš Čs. válečným křížem 1939 např. budoucí parašutisty Jana Kubiše, Josefa Gabčíka, Jana Hru-
bého, Ludvíka Cupala a další.

7  Originál záběr (35mm fi lm) padl za oběť požáru 1. června 2008. Kopie uložena v Národním fi lmovém archivu v Praze. 
8  Tamtéž. 

Benes.indd   34Benes.indd   34 9/19/11   2:43:39 PM9/19/11   2:43:39 PM



Prezident Edvard Beneš okem kamery

paměť a dějiny 2011/03 35

Velká Británie, Cholmondeley Park, 1940. Exilový prezident Beneš naslouchá námitkám zástupců 
skupiny nespokojenců z řad komunistů a interbrigadistů. Znovu a marně je upozorňuje na 
nebezpečí rozkolu. Veškerá prezidentova snaha byla marná. Všech 539 vzbouřenců nakonec 
opustilo řady čs. armády.  Foto: archiv J. Čvančary

(2. 1. 1944) a v červnu téhož roku 
Benešův rozhlasový projev z hlavní-
ho města Velké Británie. 

V říjnu 1944 fi lmaři v Londýně na-
točili prezidentovu rozmluvu s dele-
gací Slovenské národní rady – Lacem 
Novomeským, Jánem Ursínym a pod-
plukovníkem Mirko Veselem. Edvard 
Beneš zástupcům slovenských po-
vstalců mj. řekl: Nikdy jsem nikomu 
netajil a netajím ani dnes, že jsem vždy 
hájil a hájím stanovisko jednotného 
národa Československého. […] Bratrské 
soužití Čechů a Slováků znamená, když 
se dobrý Čech cítí Slovákem a přeje si, 
aby se dobrý Slovák cítil Čechem. 
A naopak! […] Slovenská národnost? 
To přeci není nacionální omezenost, 
povýšená na slovenskou národní hr-
dost. Deset miliónů je přeci více než 
sedm nebo tři. […] Jsme a musíme zů-
stat jednotným národem. Ve vlastním 
zájmu.9

Mjr. Vladimír Cigna10 natočil na 
16mm fi lm (barevný systém Kodak) 
oslavu prezidentových šedesátin 
v Aston Abbotts dne 28. 5. 1944. Sní-
mek zachycuje i debatu s šéfem 
II. od boru MNO plk. gšt. Františkem 
Moravcem, přednostou Vojenské 
kanceláře prezidenta republiky div. 
gen. Antonínem Hasalem-Nižbor-
ským, Benešovým osobním tajemní-
kem dr. Prokopem Drtinou a před-
nostou 1. oddělení II. odboru MNO 
mjr. gšt. Emilem Strankmüllerem. 
Film bohužel nemá zvuk, a neuchoval 
tudíž pro budoucnost prezidentovo 
hodnocení tehdejší pozice Čechoslo-
váků v táboře Spojenců po Teherán-
ské konferenci. V posledních vyjád-
řeních Winstona Churchilla totiž 
jakékoliv zmínky o ČSR kupodivu 
chyběly. Britský premiér mluvil o Pol-
sku, Jugoslávii, Maďarsku, avšak 
Československo z jeho řečnického 
konceptu zmizelo... Co tato náhlá 
zdrženlivost znamenala? Britové se 
vyjadřovali vyhýbavě. Konstatovali, 
že na průběh událostí na českoslo-
venském území ztrácejí vliv. Sloven-
sko a české země byly od angloame-
rických jednotek příliš vzdáleny 

9  Tamtéž.
10  Mjr. Cigna byl šéfem studijní skupiny II. odboru MNO v Londýně.
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a postup Rudé armády z východu byl 
nezadržitelný... Prezident věděl, že 
Američané i Britové usilují o to, aby 
jednota tří mocností byla za každou 
cenu udržena, a že je tedy Roosevel-
tův kabinet připraven ustoupit Sově-
tům snad ve všem.

V březnu 1945 natočili britští ka-
meramani odlet prezidenta Beneše 
a londýnské exilové vlády do Sovět-
ského svazu a poté již sovětští kame-
ramani zaznamenali jeho pobyt 
v Moskvě. Poněkud symbolicky, jako 
předzvěst příštích dějů, působí ne-
příjemná událost, ke které došlo 
těsně před odletem. Politická dele-
gace a předseda vlády Šrámek odle-
těli z Londýna 9. března 1945. Trvalé 
nervové vypětí, kterému byl prezident 
vystaven po celou dobu války i v čase 
předválečném, se podepsalo na jeho 

zdraví. Večer před plánovaným od-
letem ho postihl záchvat mrtvice. 
Mohl proto opustit Velkou Británii 
až 11. března 1945. Opoziční politik 
a kritik londýnské vlády Rudolf Be-
chyně si 9. března 1945 zapsal, že 
Beneš neodletěl proto, že mu britská 
vláda sdělila, že nesmí na osvoboze-
né území jako prezident, z čehož se 
nervově zhroutil.11

JARO 1945: VE VLASTI

Autentická obrazová zpravodajství 
vznikala dál. Kromě jiných uveďme: 
prezident v Košicích – duben 1945, 
slavnostní defilé 1. čs. armádního 
sboru v SSSR – 17. 5. 1945 (v Praze), 
přehlídka partyzánů a příslušníků 
Revolučních gard a štábu Vojenské-
ho velitelství Velké Prahy – 28. 5. 1945 

či slavnostní průjezd Čs. samostatné 
obrněné brigády s jejími tanky z Vy-
pichu do centra hlavního města – 
30. 5. 1945.

Kromě řady jednotlivých záběrů, 
reportážních šotů a kaleidoskopů ak-
tualit, natáčených československými, 
britskými, sovětskými a americkými 
kameramany, se prezident Beneš ob-
jevuje také v několika delších střiho-
vých fi lmech. Především v 80minuto-
vém snímku Věrni zůstaneme režiséra 
Jiřího Weisse, vyrobeném koncem 
války Informační službou čs. minis-
terstva zahraničních věcí v Londýně. 
Jeho pražské premiéry se hlava státu 
12. října 1945 zúčastnila osobně. Stej-
ně jako premiéry Vávrovy Cesty k ba-
rikádám (3. května 1946).

V barevném 40minutovém doku-
mentu Cesta domů, snímku o výcviku, 

11  KUKLÍK, Jan – NĚMEČEK, Jan: Proti Benešovi! Česká a slovenská protibenešovská opozice v Londýně 1939–1945. Karolinum, Praha 2004, 
s. 307. 

Velká Británie, výcvikové středisko Moreton Paddox, 29. 4. 1941. V doprovodu Edvarda Beneše navštívil 1. čs. smíšenou brigádu britský ministerský 
předseda Winston Churchill.  Foto: archiv J. Čvančary
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Ing. Josef Alfréd Hollman, fi lmový režisér. O cestě prezidenta osvobozenou zemí z Bratislavy přes 
Brno do Prahy natočil dokument Vlast vítá. V srpnu 1952 Hollman spolu s Milošem Havlem 
a Dušanem Hubáčkem utekl za dramatických okolností do Vídně. Později se stal redaktorem 
v mnichovské rozhlasové centrále Svobodné Evropy.  Foto: archiv J. a M. Čvančarových

Uprostřed: Mjr. Vladimír Cigna, zpravodajský důstojník Moravcova II. odboru MNO v Londýně, 
autor pozoruhodných fi lmových dokumentů Foto: archiv J. Čvančary

Jiří Weiss, fi lmový režisér, významná osobnost 
české kinematografi e. V Anglii pořídil jedinečné 
dokumenty o činnosti prezidenta a Čs. samostatné 
obrněné brigády. 

Foto: archiv J. a M. Čvančarových

Vlevo: Pražský hrad, 16. 5. 1945. Prezident zdraví jásající lid. Jeho 
návrat točily desítky zahraničních i domácích kameramanů, včetně 
Č. Zahradníčka.  
 Foto: archiv Kanceláře prezidenta republiky,

fotodokumentace

Pražský hrad, 11. 8. 1945. Prezident Beneš podepisuje ústavní dekret 
50/1945 Sb. o opatření v oblasti fi lmu. Dekret nabyl platnosti 
28. 8. 1945 a zbavil všechny fyzické i právnické osoby práva na 
jakoukoliv soukromou činnost ve fi lmovém oboru. Vyrábět, dovážet 
a distribuovat fi lmy mohl od tohoto okamžiku pouze stát. Vlevo 
Václav Kopecký, pověřený dohledem nad aplikací dekretu, a Vítězslav 
Nezval. V pozadí vpravo dr. Prokop Drtina. Těžko říci, zda v tomto 
případě prezident nepodepisuje pod nátlakem či ukvapeně. 

Foto: archiv Kanceláře prezidenta republiky, 
fotodokumentace
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bojích a návratu Čs. samostatné 
obrněné brigády ze Západu, vidíme 
prezidenta nejen ve Velké Británii, 
například v rozhovoru s velitelem této 
brigády arm. gen. Aloisem Liškou, ale 
i v uniformě při jejím pražském defi -
lé 30. května 1945.

Nejinak tomu bylo v 90minutovém 
dokumentu 28 českých a sloven-
ských kameramanů Vlast vítá (režie 
Otakar Vávra a J. A. Hollman), uka-
zujícím přímo triumfální prezidentův 
návrat z Košic přes Bratislavu, Brno, 
Blansko a Pardubice až na Pražský 
hrad (16. 5. 1945).

I v šotech Dekorování amerických 
generálů na pražském Hradě (27. 7. 1945), 
kdy prezident Beneš za přítomnosti čs. 
generálů Heliodora Píky a Mikuláše 
Ferjenčíka předal Čs. válečný kříž 1939 
a Řád bílého lva 2. třídy genmjr. Erne-

stu N. Harmonovi. Velitele americké 
3. armády, čtyřhvězdičkového generá-
la George Smithe Pattona dekoroval 
Čs. válečným křížem 1939 a Řádem 
bílého lva 1. třídy. 

Cenné historické snímky jsou i z pra-
hu podzimu, konkrétně z 21. září 1945, 
kdy prezident republiky přijal na Praž-
ském hradě britského polního mar-
šála Bernarda Lawa Montgomeryho, 
a z 11. 10. 1945 z přijetí amerického 
armádního generála Dwighta Davida 
Eisenhowera.

Nejvyššího představitele státu di-
váci v kinech sledovali při oslavách 
osvobození a při tryznách, na celoná-
rodních slavnostech, vojenských 
přehlídkách, při podepisování zná-
rodňovacích aktů (například zestát-
nění kinematografi e 11. 8. 1945) i při 
opětovném zvolení do čela republiky 

(19. 6. 1946). Viděli jej při setkání s mi-
nistrem národní obrany arm. gen. 
Ludvíkem Svobodou či s Gustávem 
Husákem a Karolem Šmidkem. Ne-
uvědomovali si Benešův zhoršující se 
zdravotní stav ani politický tlak, je-
muž byl stále více vystavován. Natož 
aby plně vzali na vědomí, že pomalu, 
ale nezadržitelně nastupuje gottwal-
dovská replika sovětského stalinismu. 
Značná část české veřejnosti totiž 
v květnových volbách roku 1946 ode-
vzdala svůj hlas právě komunistické 
straně, která v českých zemích zís-
kala 40,17 procenta hlasů. 

ÚNOR 1948: HOŘKÝ KONEC

Časy se změnily. Pod maskou přá-
telství a nezasahování do vnitřních 
věcí se skrývaly rafi nované mocen-

Václavské náměstí, čtvrtek 15. 11. 1945. Ofi ciální rozloučení s Rudou armádou. Až na vojenskou misi a některé speciální skupiny opustilo sovětské 
vojsko území ČSR k 1. 12. 1945. A vrátilo se 21. 8. 1968.  Foto: archiv Kanceláře prezidenta republiky, fotodokumentace
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ské úklady směřující k sovětské 
bolševizaci poválečné ČSR. Prezident 
už nebyl ten sebevědomý a cílevě-
domý dr. Beneš. Léta neúnavné 
práce pro vlast, léta vypětí, kdy ne-
znal nedělí a svátků, rozdílu mezi 
dnem a nocí, zanechala stopy na jeho 
zdraví. Tak jej zlomeného zazname-
naly fi lmové kamery na Pražském 
hradě 25. února 1948 při jednání 
s neomalenou delegací ÚV KSČ – 
Klementem Gottwaldem, Antonínem 
Zápotockým a Václavem Noskem. 
Tak jej vidělo i oko snímacího pří-
stroje v Sezimově Ústí 9. března 
1948, kdy k němu Jan Masaryk uve-
dl nového polského velvyslance.12 

Stejně zarmouceného, ustaraného 
vzhledu se prezident nemohl – zcela 
pochopitelně – zbavit ani na snímcích 
z 13. března, z Masarykova pohřbu. 
O necelé tři měsíce později, 7. června 
1948, čtyřiašedesátiletý a těžce ne-
mocný prezident oznámil svou rezig-
naci. Druhého dne podepsal Klement 
Gottwald jako předseda českosloven-
ské vlády novou ústavu. V následu-
jícím týdnu – 14. června 1948 – byl 
zvolen do čela republiky a stal se 
„prvním dělnickým prezidentem“.

Neuplynuly ani tři měsíce a kamery 
snímaly také rakev bývalého preziden-
ta. Pohřební obřady zachytil 8. září  
1948 ofi ciální fi lmový žurnál. Jenže již 
za několik dnů po uvedení v kinech byl 
dokument předčasně stažen z oběhu 
a zakázán. Všechny kopie byly zniče-
ny a negativ odstraněn neznámo kam. 
Teprve v roce 1992 vyšlo najevo, že se 
jedna kopie zachovala. Před totální 
zkázou ji zachránil jistý sběratel.

Nedlouho po smrti exprezidenta 
Edvarda Beneše se veškeré pozitivní 
zmínky o něm dostaly na index ta-
buizovaných témat. S výjimkou ně-
kolika měsíců roku 1968 byl po celých 
čtyřicet let nahlížen jen z kritického, 
pokřiveného, subjektivního a nega-
tivního pohledu. Jako jeden z viníků 

mnichovské tragédie a „agent západ-
ních imperialistů“13. 

Rozumí se samo sebou, že krátké 
i dlouhé fi lmy jako Cesta domů, Návrat 
dr. Beneše do Prahy, Věrni zůstaneme, 
Vlast vítá i Cesta k barikádám14 byly 
již v průběhu roku 1948 zakázány.

DOVĚTEK

Na pražském Žižkově v Dvořákově 
ulici15 provozovali od dvacátých let 
půjčovnu filmů náš otec František 
a strýc Ferdinand Čvančarovi. Záso-
bovali nejen celou řadu biografů v re-
publice a některá ze 113 vojenských 
kin pod správou MNO, ale i soukromé 
prezidentovo kino v salonku lánské-
ho zámku. Disponovali více než 1520 
tituly českých i cizích, dnes již zčásti 
celosvětově nedochovaných filmů. 
Mimoto vlastnili i osobní archiv vzác-
ných féerií z let 1905–1910 a zejména 
sbírku unikátních dokumentárních 
snímků z let 1913–1938.

Právě mezi nimi uchovávali vedle 
řady publicistických periodik a ak-
tuálních fi lmových reportáží, sekven-
cí a mnoha desítek zpravodajských 
šotů i záběry ze života obou před-
únorových prezidentů.

Po několika raziích v letech 1939 
až 1940 německé úřady bratřím Čvan-
čarovým jejich podnikání zakázaly, 
půjčovnu zlikvidovaly a v červnu 1940 
defi nitivně zabavily historicky a umě-
lecky cenná fi lmová díla.

Úředníci nacistického potlačovací-
ho aparátu se však nikdy nedozvěděli, 
že menší část fi lmů se bratrům poda-
řilo včas ukrýt v břevnovském ústavu 
pro tělesně postižené Vincentinu a jeho 
pobočce ve Smečně. A hlavně – zatajit 
dalších čtyřicet kovových krabic ce-
luloidových archiválií, z velké části 
zvláště hodnotných dokumentů právě 
o TGM a Edvardu Benešovi! Pro čtyři-
cet krabic národního pokladu – fi lmo-
vých dokumentů šíře 35 mm hledali 

bratři Čvančarovi vhodný úkryt. Pro-
vizorní uložení pod hromadou uhlí ve 
sklepě, kam celuloidové svitky odnes-
li hned první den okupace, naprosto 
nevyhovovalo. Bezpečnou skrýš pro 
prudce hořlavé a výbušné nitrocelu-
lózové materiály nakonec nalezli ve 
včelíně stavebního inženýra Františka 
Velíška, na parcele jeho domku čp. 351 
v Kralupech nad Vltavou-Mikovicích. 
Zde fi lmy přečkaly i americký nálet 
a zbytek války.

Bratři Čvančarovi se rozhodli za-
chráněné vzácné archiválie darovat 
státním institucím: Ústavu Tomáše 
G. Masaryka, Vojenskému historic-
kému ústavu a Čs. fi lmovému ústavu. 
Největší část, tj. bezmála dvacet kra-
bic ucelených sekvencí a šotů, se 
rozhodli věnovat přímo prezidentu 
Benešovi.

Mezi darovanými a brzy poté Kan-
celáří prezidenta republiky převzatý-
mi filmy se mimo jiných nacházela 
také kolekce z meziválečné činnosti 
dr. Edvarda Beneše. Jednalo se o sním-
ky jako Nástupní řeč EB ve Vladislav-
ském sále 18. 12. 1935 a Proslov nad 
rakví TGM 21. 9. 1937. Dále v této ko-
lekci byly f ilmové dokumenty EB 
v Liberci, v Topolčiankách a ve Vysokém 
Mýtě. Další zachycovaly Benešova 
předchůdce v prezidentském úřadu 
– Profesor Tomáš G. Masaryk v Kyjevě 
1917, v Chicagu, Clevelandu, Darney 
a Padově 1918, Návrat prezidenta do 
vlasti 21. 12. 1918, TGM na pohřbu ge-
nerála S. Čečka 6. 6. 1930, TGM otevírá 
Památník osvobození na Žižkově, 1932 
a Starosta (Mayor) Chicaga Antonín 
Čermák návštěvou u prezidenta TGM ve 
slovenské Bystričce, 18. 8. 1932. Celou 
sadu doplňovala ještě další pásma 
reportáží, zpravodajských sekvencí, 
šotů a záběrů z let 1919–1937.

Přání bratří Čvančarových, aby 
český národ mohl zpětně sledovat 
obrazová a zvuková svědectví z prv-
ní republiky, ref lektovat dějinné 

12  Byly to vůbec poslední záběry živého Jana Masaryka, pořízené pouze několik hodin před jeho smrtí!
13  Výrok Rudolfa Slánského před soudem. Srovnej Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele  s Rudolfem Slánským. Minis-

terstvo spravedlnosti, Praha 1953 nebo BARTOŠEK, Karel – PICHLÍK, Karel: Američané v západních Čechách v roce 1945. Mladá fronta, 
Praha 1953.

14  V současné době spolu s dalšími fi lmovými dokumenty uloženy v Národním fi lmovém archivu v Praze. 
15  Dnes Praha 3, Kubelíkova čp. 1150/48.
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události a znovu si vybavovat sílu 
idejí zakladatelů státu a aby budoucí 
historici měli možnost vědecky zpra-
covávat darované archiválie, se však 
nesplnilo. Politické poměry se zača-
ly ubírat jiným směrem… 

V rámci upevňování totalitního 
systému a represí došlo i na souro-
zence Čvančarovy. Za asistence uni-
formovaných a ozbrojených přísluš-
níků Sboru národní bezpečnosti jim 
byl 5. listopadu 1949 zabaven celý 
jejich osobní fi lmový archiv. Dále při 
jedné z řady bytových prohlídek,  
provedené 26. června 1958 orgány 
Státní bezpečnosti na příkaz vyšet-

řovatele Hlavní správy vojenské 
kontrarozvědky MV, zkonfi skovali 
příslušníci vojenské kontrarozvědky 
226metrový fi lmový dokument z roku 
1936 o pobytu TGM v Lánech a Ed-
varda Beneše v Topoľčiankách – Léto 
dvou prezidentů.16 Tento materiál 
zmizel v nenávratnu.

Nitrocelulózové svitky věnované 
a koncem roku 1945 doručené Čvan-
čarovými na Pražský hrad se v Kan-
celáři prezidenta republiky již dávno 
nenacházejí. A nevědí o nich ani sou-
časní pracovníci úřadu. Jen v tamní 
První knize podacích protokolů z roku 
1945 je zápis, že veškeré písemné 

materiály o této záležitosti – korespon-
dence mezi bratry Čvančarovými 
a KPR, seznamy fi lmů a záznam o je-
jich převzetí – byly v roce 1966 skar-
továny!17

16  Policejní razie v červnu 1958 v souvislosti se zatčením našeho bratra Františka Čvančary, nar. 19. 12. 1936, tou dobou vojína základní 
služby. Byl obviněn z nenávisti k lidovědemokratickému zřízení a Vojenským obvodovým soudem v Praze 29. 8. 1958 odsouzen k odně-
tí svobody na 22 měsíců nepodmíněně pro trestný čin pobuřování proti republice a trestný čin ohrožení bojového ducha armády. 

17  Poslední fi lmové záběry Edvarda Beneše, které Čvančarovým zbyly, padly za oběť doposud ne zcela objasněnému požáru 1. června 
2008.

Květen 1945. Bratři František a Ferdinand Čvančarovi se zachráněnými dokumentárními fi lmy 
zachycujícími prezidenty Masaryka a Beneše.  Foto: archiv J. a M. Čvančarových
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Noticka Svobodného slova ze dne 9. 9. 1945 

Dopis bratří Čvančarových ze dne 13. 6. 1945 
s nabídkou darování dokumentárních fi lmů 
prezidentu Benešovi 

Dopis č. j. 2675/45 z Kanceláře prezidenta 
republiky

Prezident Beneš prohlíží 35mm fi lmový kotouč 
z kolekce daru bratří Čvančarových

Zdroj a foto: archiv J. a M. Čvančarových
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