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Původně sociální demokrat, následně 
komunista, odborář, politický vězeň, 
předseda vlády i prezident republiky 
Antonín Zápotocký (1884–1957) patří 
k emblematickým postavám komu-
nistického hnutí v Československu. 
Jeho obraz, který byl bezesporu po-
křiven komunistickou historiografií 
a propagandou, není přitom spjat 
s rolí hybatele událostí, ale spíše je 
ikonou „starého straníka“, jenž se na-
konec objeví i v nejvyšší státní funkci. 
V obecné paměti zůstává Zápotocký 
spojený s měnovou reformou z roku 
1953 či s (dnes již) směšnými výroky 
na téma nahrazení Ježíška ruským 
Dědou Mrázem. 

Jakýkoliv bližší pohled však tuto 
schematičnost nutně naruší. Zápotoc-
ký je v historii komunistického hnutí 
unikátní tím, že byl rodovou tradicí 
i svou vlastní činností na Kladensku 
před rokem 1914 spjat se samotnými 
počátky dělnického hnutí, a zároveň 
stál u komunistického převzetí moci 
a nastolení nejtvrdší diktatury mezi 
lety 1948 a 1953. Toto mimořádné ča-
sové i tematické rozpětí pohled na 

jeho osobnost znesnadňuje.1 Navíc 
Antonín Zápotocký zasahuje i do 
oblasti umění, a to svými romány, 
které byly filmově zpracovány. His-
torik Zdeněk Kárník ve své stručné 
přehledové studii na téma Zápotoc-

kého osudů skepticky poznamenal, že 
zpracování kvalitní biografie tohoto 
muže je téměř na hranici možností 
jednoho historika.2 

Tento příspěvek nechce suplovat 
životopisnou studii, ale zaměří se 
na obraz Antonína Zápotockého 
ve f ilmu.3 Zde máme k dispozici 
poměrně zajímavý materiál, který 
může ilustrovat hned několik infor-
mačních rovin. Předně je to dobový 
komunistický pohled na tuto histo-
rickou osobnost a události, jichž byla 
aktérem. Dobře lze sledovat rozdíly 
mezi produkcí prvních dvou dekád 
komunistické vlády a dalšími zpraco-
váními v době normalizace. Druhou 
informační rovinou je mimořádná 
role Zápotockého jako autora předloh 
pro některé filmové opusy – jedná se 
především o filmy inspirované jeho 
literárními díly Vstanou noví bojov-
níci a Rudá záře nad Kladnem. Dru-
hý román byl během komunistické 

1  Životopis Antonína Zápotockého zpracovala v souvislosti s 90. výročím jeho narození relativně stručně, dobově podmíněně a po-
vrchně ŠUMBEROVÁ, Ludmila: Antonín Zápotocký. Praha, Horizont 1974. Další práce tvoří např. vzpomínky jeho současníků, propa-
gandistické brožury či vzpomínková kniha jeho manželky ZÁPOTOCKÁ, Marie: Můj život s Antonínem Zápotockým. Praha, Mona 1985. 
Počátky působení Antonína Zápotockého pak nejpodrobněji v poslední době zpracoval JELÍNEK, Martin: Antonín Zápotocký a Kladen-
sko – vztah osobnosti a prostředí (Bakalářská práce). Filozofická fakulta UK, Praha 2019.

2  KÁRNÍK, Zdeněk: Antonín Zápotocký – komunistická tragédie dělnického předáka. In: PERNES, Jiří (ed.): Po stopách nedávné historie. 
Sborník k 75. narozeninám doc. Karla Kaplana. ÚSD AV ČR – Prius, Praha – Brno 2003, s. 35–48. 

3  Podrobně se problematice filmu a dějin věnuje projekt ÚSTR pod vedením Petra Kopala, z něhož vychází knižní řada Film a dějiny.

„Přesně tak to říkal Lenin!“

MICHAL STEHLÍK

Obraz Antonína Zápotockého ve filmu

Druhý československý „dělnický prezident“ byl aktérem klíčových událostí  
ve vývoji komunistické strany od jejího vzniku do převzetí moci ve státě.  
Jeho dějinnou roli kanonizovala před rokem 1989 řada filmů, z nichž některé 
vycházely z jeho vlastních literárních děl. 

Plakát k filmu Vstanou noví bojovníci (1950)
Foto: NFA
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vlády v Československu zfilmován 
hned dvakrát: poprvé v roce 1955 
pro filmové plátno a podruhé v roce 
1974 jako dvoudílný televizní film. Sa-
mostatnou rovinu představuje rozdíl 
mezi filmovými a televizními projekty 
– mezi těmi druhými vyniká seriál 
Gottwald z roku 1986 nebo také obraz 
Zápotockého ve dvou dílech seriálu 
autorské dvojice Sedláček–Kosatík 
České století z let 2013–2014. Na to 
navazuje další informační rovina, jíž 
je rozdíl mezi obrazem Zápotockého 
v době komunistické vlády a po roce 
1989. V centru naší pozornosti budou 
právě filmová a televizní zpracování, 
stranou necháme obraz Zápotockého 
ve filmových týdenících či tematic-
kých historických dokumentech.4

Vedle dokumentů či dobových týde-
níků a dalších reportážních formátů 
vytkněme takříkajíc před závorku 
ještě filmové opusy, které se sice in-
spirovaly Zápotockého literárními 
díly, ale pro jeho filmový obraz nejsou 
klíčové. Jedná se o dva televizní a je-
den filmový projekt z období normali-
zace. Nejprve šlo o dvě zpracování, jež 
prostřednictvím ženských osudů (Zá-
potockého matky a babičky) ilustrují 
zrod sociální demokracie ve druhé 
polovině 19. století. Byla natočena 
mezi lety 1972 a 1974 a jejich literární 
předlohou byl román Rozbřesk (1956), 
respektive z něj vycházející dětská 
knížka Barunka (1957). 

V roce 1972 vznikl dvoudílný tele-
vizní film Paní Terezka, který režíro-
val Milan Peloušek, v roce 1974 pak 
film Barunka v režii Evy Hallerové. 
Zápotockého matku Barboru (Ba-
runku) jako dítě ve filmu ztvárnila 
Magdalena Reifová, jejího bratra Pe-
píka pak Marek Vašut. Následoval 
filmový projekt z roku 1976 Čas lásky 
a naděje, vycházející opět z románu 
Rozbřesk. Jeho režie se ujal Stanislav 

Strnad a ve filmu se objevily tako-
vé herecké osobnosti jako Jaroslav 
Moučka, Jaroslav Satoranský nebo 
Vlastimil Brodský. Tyto filmy však 
tematicky sahají daleko před Zápo-
tockého narození, a patří tedy spíše 
do kategorie uměleckého zpracování 
dějin dělnického hnutí na základě 
jeho literárních děl.5

Plodný autor románů

Pro obraz Antonína Zápotockého ve 
filmu je nutné ještě jedno předsaze-
ní před závorku – a tím je alespoň 
základní přehled jeho vlastního 
literárního díla. Z něj totiž část fil-
mových zpracování vychází, včetně 
spoluvytváření obrazu o sobě samém 
– a to zejména v souvislosti s dílem 
Rudá záře nad Kladnem z roku 1951. 
Tento román se dočkal i řady dalších 
dramatizací, a to jak divadelních, 
tak rozhlasových. Ty se opět dělí na 
období padesátých let a na normali-

zační vlnu. Kromě Zápotockého po-
litických článků a projevů, jež vyšly 
v souborných vydáních, šlo o pět knih 
(viz dále) vydaných mezi lety 1948 
a 1957. Práce na nich pak spadá až 
do poválečného období. 

Zápotocký byl dlouhodobě velice 
aktivní na poli psaného slova, a to 
především publicistického – ostatně 
první politické zkušenosti získával ve 
spojitosti s kladenským periodikem 
Svoboda ještě před první světovou 
válkou. Nesporně inteligentní a umě-
lecky nadaný mladý Antonín nemohl 
vinou sociálně slabého rodinného zá-
zemí pokračovat ve studiích a musel 
se vyučit kameníkem, přičemž teore-
ticky mohl využít své umělecké vlohy. 
Zde se sluší připomenout, že velkou 
vášní Antonína Zápotockého bylo 
také fotografování. Jeho snímky se 
dokonce objevily na výstavě sociální 
fotografie v Praze v roce 1934.6 

Zápotockého knihy se věnují klíčo-
vým procesům či konkrétním letům 

4  Antonín Zápotocký se objevuje v kritičtěji zpracovaných dokumentech po roce 1990, kdy je důraz kladen především na jeho prezi-
dentské období, jako např. v dokumentech Papírové hlavy (ČT, 1995, režie Dušan Hanák), Takoví nám vládli (ČT, 1999, režie Karel 
Fuksa) či Rudí prezidenti (ČT, 2018, režie dílu o Antonínu Zápotockém Zdeněk Všelicha). 

5  Přehled filmů natočených podle Zápotockého literárních námětů na ČSFD viz https://www.csfd.cz/tvurce/34919-antonin-zapotocky/ 
(citováno k 20. 4. 2021). 

6 Šlo o jednu ze dvou výstav sociální fotografie (1933 a 1934) organizovaných tzv. Levou frontou a především Lubomírem Linhartem.

Zápotockého knihu Barunka (1957) ilustrovala Milada Marešová  Repro: PaD
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ve vývoji dělnického hnutí v době od 
založení sociální demokracie roku 
1878 (i díky roli otce – Ladislava 
Zápotockého)7 do vzniku Komunis-
tické strany Československa v roce 

1921 (kdy již na scénu vstupuje sám 
Antonín Zápotocký). Velmi silný vliv 
otce a možná celoživotní snaha do-
stát jeho odkazu patří k výrazným 
psychologickým momentům aktivi-

ty Antonína Zápotockého. Důležitý 
mezník představuje rok 1905, v němž 
akceleroval boj za všeobecné volební 
právo a který také přinesl socialistic-
kému hnutí inspiraci v podobě ruské 
revoluce. 

Zápotockého beletristickou prvoti-
nou byl román Vstanou noví bojovníci 
z roku 1948, jejž dokončoval na dovo-
lené v Jugoslávii předchozího roku. 
Jde o kombinaci vlastních rodinných 
(dětských) vzpomínek a líčení po-
čátků dělnického hnutí s postavou 
Zápotockého otce Ladislava v cent-
ru událostí. Dílo se vzápětí dočkalo 
divadelní podoby (1949, dramatizace 
Jaroslav Nezval, v Národním divadle 
mělo představení 53 repríz, insceno-
váno bylo poté také v roce 1971 v Ho-
ráckém divadle v Jihlavě a v témže 
roce i v Národním divadle, pak znovu 
v Národním divadle na přelomu let 
1974/1975) i rozhlasových zpracová-
ní (1951 v dramatizaci Josefa Malého 
a poté 1984 v dramatizaci Marie Bo-
kové).8 Filmové zpracování, kterému 
se ještě budeme věnovat podrobněji, 
vzniklo v roce 1950 v režii Jiřího Weis-
se a hlavní role Ladislava Zápotoc-
kého se v něm ujal Otomar Krejča. 

Hned následujícího roku vydal 
Zápotocký další román Bouřlivý rok 
1905. Ten se také dočkal divadelní 
dramatizace, a to v roce 1951, rovněž 
Jaroslavem Nezvalem. Také tato kni-
ha byla v roce 1952 zpracována i pro 
rozhlas, a to Daliborem Chalupou. 

Třetí Zápotockého kniha Rudá záře 
nad Kladnem (1951) je patrně jeho 
nejslavnějším románem. Dočkala 

7  Ladislav Zápotocký (pseudonym Budečský, 1852–1916), původním povoláním krejčí, brzy se však začal angažovat v dělnickém hnutí, 
působil mimo jiné jako redaktor Dělnických listů. V roce 1876 byl u založení rakouské sociální demokracie, v roce 1878 patřil ke 
spoluzakladatelům Sociálně demokratické strany českoslovanské v Rakousku. Vzápětí byl několikrát vězněn a v roce 1884 vypově-
zen z Prahy do domovské obce Zákolany u Kladna. Do Prahy se mohl vrátit až po roce 1900, kdy působil v redakci periodika Železnič-
ní zřízenec, aktivní politickou činnost opustil po mozkové mrtvici v roce 1906.

8  Podrobný přehled dramatizací Zápotockého děl lze najít v mnoha odkazech v publikaci JUST, Vladimír: Divadlo v totalitním systému. 
Příběh českého divadla (1945–1989) nejen v datech a souvislostech. Academia, Praha 2010.

Obálky knih Vstanou noví bojovníci a Rudá 
záře nad Kladnem vydaných v roce 1950  
a 1951 v nakladatelství Práce vytvořil Anto-
nín Pelc                                                Repro: PaD
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se hned dvou rozhlasových a dvou 
filmových zpracování. Rozhlas ji 
uvedl v roce 1961 v dramatizaci Karla 
Zajíčka s titulem Rudý prapor zavlaje 
a o deset let později pod originálním 
názvem Rudá záře nad Kladnem v dra-
matizaci Vlastimila Říhy. Filmovou 
podobu dostal román v roce 1955 
v režii Vladimíra Vlčka a poté ješ-
tě ve dvoudílném televizním filmu 
z roku 1974 v režii Antonína Dvořá-
ka. Je překvapivé, že divadelně nebyla 
předloha klasicky zpracována jako 
hra, objevila se jen v roce 1984 jako 
scénická montáž Krajského divadla 
Příbram v režii Rudolfa Roučka pod 
názvem Bouřlivá léta.

Čtvrtým románem Antonína Zá-
potockého byl příběh o počátcích 

sociální demokracie, respektive 
sociálního hnutí ve druhé polovině  
19. století Rozbřesk (1956). Zdramati-
zován byl v roce 1960 Zdeňkem Duf-
kem a hrál se v plzeňském divadle, 
o rok později ho stejný autor adapto-
val i pro rozhlas; další rozhlasovou 
adaptaci vytvořil o deset let později 
Jan Fuchs. Pod dvěma různými názvy 
se tento román objevil v televizním, 
respektive i filmovém zpracování, jak 
bylo uvedeno výše. 

Poslední Zápotockého knihou 
byl pak román pro děti Barunka 
z roku 1957. Jde vlastně o rozpra-
cování úvodní kapitoly předchozí 
knihy Rozbřesk. Také toto dílo bylo 
zfilmováno. Antonín Zápotocký byl 
v posledních deseti letech života sku-

tečně plodným autorem, byť existují 
spekulace o tom, že se na jeho díle 
podíleli někteří zavedení spisovatelé. 
Důležitou a ověřitelnou informací pro 
nás však bezesporu je, že v Zápotoc-
kého archivu uloženém v odborové 
centrále ČR se nachází bohatý sou-
bor archivních rešerší a výpisků,9 
jež autorovi sloužily jako podklady 
pro významné části jeho literárních 
děl, jak uvádí ve zmíněné bakalářské 
práci Martin Jelínek. 

Pokud jde o Antonína Zápotockého 
a divadelní prkna, je třeba zmínit sku-
tečnost, že poprvé se jako divadelní 
postava objevuje (vedle Klementa 
Gottwalda) ve hře Vojtěcha Cacha 
Mostecká stávka, jež měla premiéru 
v lednu 1953 v Realistickém divadle. 
Již z výše uvedeného přehledu diva-
delních i rozhlasových dramatizací 
je zřejmé, že zájem o Zápotockého 
díla kulminoval v padesátých letech 
a poté za normalizace po roce 1971.

Zápotocký o Zápotockém

Postava Antonína Zápotockého se 
objevuje ve třech snímcích, které 
jsou přímo inspirovány dvěma jeho 
vlastními knihami. Jen marginálně 
(ale pro pochopení jeho života a názo-
rového zakotvení zásadně) vystupuje 
ve filmu Vstanou noví bojovníci (1950), 
výrazně pak ve dvojím zpracování 
knihy Rudá záře nad Kladnem (film 
1955, TV film 1974). 

Ještě než přistoupíme k těmto třem 
snímkům, je třeba zmínit jednu filmo-
vou zvláštnost, totiž že se Zápotocký 
jako postava objevil již ve filmu z roku 
1949, a to svým způsobem „poloauten-
ticky“. Pouhý rok po únorovém pře-
vratu natočil režisér Martin Frič film 
Zocelení podle námětu Iasona Urbana 
a scénáře Otakara Kirchnera. 

Jde o jedno z prvních filmových 
zpracování dělnického hnutí v inten-
cích nové vlády a ideologie. Příběh 
se odehrává za hospodářské krize, 
v roce 1931, v Karlově huti, kde záměr 
propustit část pracovníků zdejších 

9  Všeodborový archiv Českomoravské konfederace odborových svazů, fondy Antonín Zápotocký a Ladislav Zápotocký. 

Antonín Zápotocký podepisuje své knihy během II. sjezdu československých spisovatelů 
(27. dubna 1956) Foto: ČTK / Leoš Nebor
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V roce 1949 natočil Martin Frič film Zocelení, v němž postava Antonína Zápotockého hovoří jeho autentickým hlasem
 Foto: NFA 
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válcoven vede ke stávce. Během 
stávky se v Karlově huti objeví také 
odborový komunistický předák An-
tonín Zápotocký, jehož vystoupení 
před dělníky je ve filmu inscenová-
no podle dobových fotografií. Navíc 
– a proto hovoříme o poloautentickém 
vystoupení – scénu, v níž Zápotoc-
ký promlouvá ke „karlohuťákům“ 
o významu jejich stávky, doprovází 
záznam skutečného politikova hlasu. 
Je to tedy poprvé, co se postava Zá-
potockého objevuje ve filmu, a navíc 
promlouvá jeho autentickým hlasem. 
Zocelení získalo ocenění na Meziná-
rodním filmovém festivalu v Karlo-
vých Varech v roce 1950.

Přistupme ale nyní již k filmovým 
dílům založeným na Zápotockého 
literární tvorbě. Prvním z nich je 
film Vstanou noví bojovníci. Scénář 
zpracoval na základě stejnojmenného 
Zápotockého románu Jiří Fried, režie 
se ujal Jiří Weiss, kamery Jaroslav 
Tuzar a v hlavních rolích Ladislava 
Zápotockého a jeho ženy Barbory se 
objevili Otomar Krejča a Antonie He-
gerlíková. Film poměrně věrně kopí-
ruje příběh literární předlohy, kterou 
lze chápat jako svého druhu kroniku 
života a působení Ladislava Zápotoc-
kého-Budečského. Hlavní hrdina je 
na základě své politické činnosti a po-
bytu ve vězení vypovězen z Prahy do 
rodné vsi Zákolany, kde se živí jako 
krejčí a postupně se i zde snaží o ve-
řejnou činnost. Odsouzen byl nejprve 
za přečin tajného spolčování a poté za 
politickou činnost. Zakládá spolek, 
v němž usiluje o spojení všech obyva-
tel obce, které chce připravit na boj 
za sociální spravedlnost a politická 
práva. Jedním z ideologických vrcho-
lů filmu je „svěcení“ praporu spolku, 
při němž má proslov jak farář, tak 
i Ladislav Zápotocký. Ten hovoří 
o husitské tradici a o „rudé pravdě 
spravedlnosti“. Film končí obecními 
volbami, ve kterých vítězí sociální 
demokraté i s kandidátem Zápotoc-
kým-Budečským, jehož od volební 
místnosti provází dav zpívající Píseň 
vězně („Vstanou noví bojovníci“). Po-
stava malého Antonína Zápotockého 
se ve filmu objeví několikrát, nejvý-
razněji když hlídá v lese při tajné 

schůzce místních socialistů. Je zde 
naznačen silný vztah otce zaklada-
tele a mladého budoucího komunisty 
Antonína. Obecně jde o obraz sociální 
bídy v posledních dekádách 19. století 
a také o obraz Ladislava Zápotocké-
ho jako spravedlivého a nezlomného 
vůdce dělnického hnutí.

Druhý film na základě Zápotockého 
románu se již týká klíčových okamži-
ků vzniku komunistické strany v po-
válečné situaci let 1918–1921. Snímek 
Rudá záře nad Kladnem byl uveden 
v roce 1955 v režii Vladimíra Vlčka 
a s kamerou Jana Stallicha. V hlav-

ních rolích se objevili Josef Bek jako 
Antonín Zápotocký a Vlasta Chra-
mostová jako jeho manželka Marie. 
Film začíná návratem z války, kdy je 
Zápotocký konfrontován se „starou 
gardou“ sociální demokracie a je 
mimo jiné vyplísněn za rudou kokar-
du na vojenské čepici. Projevuje se 
zde rozpor mezi národními a státními 
prioritami sociálních demokratů a re-
volučností tehdejší levice směřující 
k založení komunistické strany. Film 
také akcentuje Zápotockého cestu do 
Moskvy v roce 1920, při níž se měl se-
tkat i s V. I. Leninem. Samotná Mosk-
va a tamní jednání nejsou zobrazeny, 
pouze se o nich mluví před cestou 
a po ní. Během revolučního konce 
roku 1920 je děj situován pouze do 
Kladna, pražský „boj“ o Lidový dům 
není ve filmu zachycen, tématem je 
Zápotockého kladenská zkušenost. 
Velký prostor pak dostává jeho po-
stava před soudem, jenž poslal do 
vězení ty, kteří vedli stávkové akce  
v prosinci 1920 na Kladně. V této 
scéně přednáší Zápotocký jakýsi 
revoluční manifest. 

Film výrazně akcentuje také důle-
žitost role žen v dělnickém hnutí, ať 

již je to vystoupení Marie Zápotoc-
ké během demonstrace 1. máje 1921 
na Kladně nebo diskuze o roli žen 
v závodních radách. Zápotocký sice 
není přímo přítomen založení KSČ, 
protože v té době byl ve vězení, ale 
vznik strany jednoznačně podporu-
je. Obraz druhého dělnického prezi-
denta je v tomto filmu jednoznačný: 
vždy si ví rady, neváhá, okamžitě se 
dobře i strategicky rozhoduje a vidí 
dál než ostatní soudruzi. Film také 
zdůrazňuje nezastupitelnou roli od-
borů, jež představovaly Zápotockého 
celoživotní zakotvení. Je vykreslen 
jako důvěryhodný politik a  f ilm 
zdůrazňuje také jeho žurnalistické 
a rétorické schopnosti. Celkové zpra-
cování je velmi schematické, ukazuje 
přesvědčené správné straníky i staré 
oportunistické váhavce. Z vedlejších 
silných momentů filmu je nutno zno-
vu zdůraznit jasný akcent na ženskou 
politickou angažovanost.

Rudá záře nad Kladnem se dočkala 
ještě dalšího filmového zpracování 
v podobě dvoudílného televizního fil-
mu z roku 1974. Režie se ujal Antonín 
Dvořák podle scénáře Jiřího Frieda 
a s kamerou Vladimíra Opletala. 
Zápotockého hraje Jiří Klem, jeho 
manželku Marii pak Jaroslava Ober-
meierová. Dvoudílný film se soustředí 
na vnitrostranickou situaci sociální 
demokracie, mimořádný prostor je vě-
nován postavě poslance Ludvíka Aus-
ta v podání Václava Mareše, tradiční 
jsou pak scény Zápotockého návra-
tu z války, stávková aktivita a střet 
s vedením strany, personifikovaným 
Vlastimilem Tusarem v podání Karla 
Högera. Ten dostává na rozdíl od fil-
mu z roku 1955 mnohem širší prostor. 
Stejně tak je rozdíl v zobrazení Zápo-
tockého návštěvy Moskvy. Televizní 
film pracuje i se scénami z Moskvy 
a ztvárňuje také ono téměř mytické 
setkání Zápotockého s Leninem v po-
dání Václava Švorce. Vůdce bolše-
vické revoluce varuje Zápotockého 
před „pravicí“ ve straně a doposud 
nerozhodného politika nepřímo vy-
zývá k založení samostatné komunis-
tické strany. Přesvědčení o Leninově 
prozřetelnosti dokládá scéna, kdy se 
Tusar a spol. rozhodnou po demisi 

Rudá záře nad Kladnem 
se dočkala ještě dalšího 
filmového zpracování
v podobě dvoudílného 
televizního filmu  
z roku 1974
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vlády odložit stranický sjezd, na což 
Zápotocký reaguje výrokem: „Přesně 
tak to říkal Lenin!“ 

Dalším rozdílem mezi oběma fil-
movými zpracováními je absence 
akcentu na ženské zapojení do re-
volučního hnutí v normalizačním 
snímku, v televizním filmu se tento 
prvek prakticky neobjevuje. Zápo-
tocký každopádně i zde působí jako 
pevný, rozhodný a do budoucnosti 
hledící stranický lídr a vizionář. Celý 
film vrcholí kladenskou stávkou, kde 
se rovněž zmiňují události v Praze 

v Lidovém domě. V pojetí závěru se 
pak zpracování obou filmů výrazně 
liší. V padesátých letech je divák 
konfrontován ještě se Zápotockým 
ve vězení, film ztvárňuje jeho řeč 
před soudem, vystoupení Marie 
Zápotocké na 1. máje a samotné za-
ložení KSČ. Dvojdílný televizní film 
tyto závěrečné pasáže zcela vypustil 
a končí zatčením stávkového výboru 
v kladenském Dělnickém domě, kdy 
kamera zabírá kordon zatýkaných 
a nakonec najede do velkého obra-
zu nad továrny a hutě, nad kterými 

stojí demonstrant s obrovskou vlající 
rudou vlajkou. Obraz končí a zbytek 
dějin obstarají titulky, ve kterých 
je zmíněn další vývoj, založení Ko-
munistické strany Československa 
a klíčová role Antonína Zápotockého. 
Jistou ironií hereckého obsazení je 
role Josefa Beka, jenž ve filmu z roku 
1955 hrál Antonína Zápotockého, za-
tímco v normalizačním snímku mu 
byla svěřena role komisního četníka, 
který na konci roku 1918 drsně vítá 
navrátilce z války na nádraží. 

Pokud bychom měli najít nějaké 
zásadní rysy ve filmových zpraco-
váních osobnosti Antonína Zápo-
tockého na základě jeho vlastních 
děl, román Vstanou noví bojovníci se 
jemu samému věnuje jen okrajově, ale 
zdůrazňuje nezastupitelnou roli jeho 
otce Ladislava Zápotockého – a tím 
i důležitou roli Antonína Zápotockého 
jako nositele socialistické i rodinné 
tradice. Rudá záře nad Kladnem je 
pak dílem, v jehož obou filmových 
zpracováních má jeho postava jasnou, 
přesvědčivou a vůdcovskou roli, filmy 
se liší jak formátem (film, televizní 
film), tak např. rozdílným akcentem 
na ženskou otázku a závěrem. Anto-
nín Zápotocký, ať již v podání Josefa 
Beka, nebo Jiřího Klema, je prakticky 
totožnou osobností – v obou filmech 
jde o monolitický obraz revolučního 
lídra. Pro pochopení osobnosti An-
tonína Zápotockého je v této sou-
vislosti důležitý moment sebepojetí 
a sebeprezentace. Zápotocký věnoval 
vytváření svého obrazu velkou pozor-
nost již od událostí roku 1920. Soudní 
proces byl na stránkách kladenské 
Svobody líčen jako monstrproces, 
Zápotockého v soudní síni zachy-
tily kresby, on sám si dával práci 
s tím, aby svým soudruhům zasílal 
své manifesty apod. Bezprostředně 
po událostech či dokonce už během 
nich tak byla věnována pozornost 
jejich obrazu na veřejnosti. 

Klíčový dvacátý devátý

Postava Antonína Zápotockého se ve 
filmech objevuje zejména v souvislosti 
s klíčovými lety 1921, 1929 či 1948. 
Právě bolševizace strany pod vedením 

Josef Bek v roli Antonína Zápotockého ve filmu Vladimíra Vlčka Rudá záře nad Kladnem 
(1955). V pozadí zleva Jaroslav Vojta, Rudolf Deyl ml., Vlastimil Brodský a Jaroslav Průcha. 

Foto: NFA
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Klementa Gottwalda v roce 1929 se 
stala dalším samostatným tématem 
filmových zpracování. Je jí věnován je-
den z pěti dílů seriálu Gottwald z roku 
1986, jemuž se ještě budeme věnovat. 
V letech normalizace, v roce 1974, pak 
vznikl film Dvacátý devátý s ústřední 
postavou Klementa Gottwalda, který 
se zaměřuje na tento mezník stranic-
ké historie.10 Antonín Zápotocký má 
však v tomto snímku přinejmenším 
stejně výraznou roli, skrze kterou se 
ilustruje stav tehdejší komunistické 
strany i jeho vlastní povaha. Film 
režíroval Antonín Kachlík, v roli 
Gottwalda se objevil Miroslav Zounar 
a postavu Zápotockého ztvárnil Adolf 
Filip (1931–2007). Ten si zaslouží po-
drobnější pozornost, protože se jak 
v tomto filmu, tak v seriálu Gottwald 
stal jistým archetypem ztvárnění 
Antonína Zápotockého. V roce 1955 
absolvoval DAMU a ve f ilmu byl 
hercem spíše menších rolí. Byl pře-
svědčeným komunistou a před rokem 
1989 získal mnohá ocenění, jako např. 
titul Zasloužilý umělec (1985) nebo 
vyznamenání Za vynikající práci 
(1981).11 V případě filmu Dvacátý de-
vátý je třeba konstatovat, že svým 
herectvím jednoznačně oživil strnulé 
stranické divadlo s deklamovanými 
historickými výroky a neživotnými 
scénami. 

Film má ilustrovat cestu mla-
dých Gottwaldových „karlínských 
kluků“ do čela strany během roku 
1929. Staré vedení Bohumila Jílka je 
schematicky předvedeno jako v pod-
statě buržoazní parlamentní strana 
neschopná revoluce. Právě Zápotocký 
je přitom možná nezáměrnou hlavní 
postavou filmu. Zprvu váhající loajál-
ní člen strany postupně prozře, i když 
Gottwaldovi vyčítá nezkušenost 

a dobrodružný přístup. Film ukazuje 
spory ve straně a velký důraz je kla-
den na postoje Kominterny. V Mosk-
vě se také láme Zápotockého vidění 
situace, definitivně ho přesvědčuje 
především postoj Bohumíra Šmerala. 
Na rozdíl od Rudé záře nad Kladnem 
je zde postava Zápotockého nejistá, 
nejednoznačná, váhavá. Nerozezná 
hned progresivní směr strany a musí 
ho přesvědčit Gottwaldovo nasazení, 
Šmeralovy názory a klíčové moskev-
ské jednání. Jeho nerozhodný postoj 
„mezi tábory“ je znázorněn kritikou 
ze strany starého vedení i nedůvěrou 
těch mladých, které musí sám Gott-
wald usměrňovat. 

Z drobných zajímavostí zmiňme 
moment, kdy také v  tomto f ilmu 
hraje Zápotocký rodině doma na 

harmoniku. Přestože se toto téma po 
roce 1990 objevilo v článku časopisu 
Reflex12 či v České televizi v pořadu Re-
portéři ČT,13 jde jen o mýtus. Historik 
Martin Jelínek ho ve své bakalářské 
práci vyvrací několika doklady, mimo 
jiné i vlastním výrokem Antonína Zá-
potockého: „Rozšířenější je verze, že 
jsem po kladenských hospodách hrál na 
harmoniku a žebral. – Nikdy jsem proti 
ní neprotestoval, neumím hrát na žádný 
hudební nástroj a harmoniku jsem za 
celý svůj život v ruce neměl. Tím méně 
na ni hrál.“14

Film končí symbolicky Gottwal-
dovým projevem před Poslaneckou 
sněmovnou v prosinci 1929, v němž 
otevřeně hovořil o příkazech Moskvy 
i o tom, kterak se od ruských bolše-
viků učí „zakroutit buržoazii krkem“.15 
Projev pronáší v situaci, kdy je po 
předchozích bouřích komunistický 
poslanecký klub vykázán na galerii, 
a Gottwald je tak dole ve sněmovně 
osamělým bojovníkem. Na galerii sedí 
také poslanec Zápotocký, na které-
ho se soustředí kamera. Je jasné, že 
prozřel. 

Jak už bylo řečeno, v celém filmu 
působí výkon Adolfa Filipa uprostřed 
postav deklamujících schematické po-
litické teze jako nesporné herecké 
osvěžení. Zároveň je zde předložen 
obraz „starého socana a odboráře“, 
který váhá a musí teprve pochopit 
novou „bolševickou“ situaci komu-
nistické strany. Převáží v něm však 
loajalita k novému vedení strany 
a Moskvě (jako prakticky vždy v jeho 
životních rozhodnutích). Za zmínku 
ještě stojí fakt, že schéma filmu v de-
tailech téměř odpovídá prvnímu dílu 
budoucího seriálu Gottwald (1986), 
včetně replik a projevů. Zjevně se 
jednalo o stranicky správnou verzi 

10  Dvacátý devátý – viz https://www.youtube.com/watch?v=gUs8TXW9pI4&t=6346s (citováno k 20. 4. 2021).
11  K Adolfu Filipovi viz https://www.csfd.cz/tvurce/9103-adolf-filip/ (citováno k 20. 4. 2021).
12  BERWID-BUQUOY, Jan: Pozor na prezidenty, kteří kradou! Reflex, 20. 1. 2003 – viz https://www.reflex.cz/clanek/dokument/41717/

pozor-na-prezidenty-kteri-kradou.html (citováno k 20. 4. 2021).
13  Scénář k reportáži, s. 14 (nečíslováno) – viz http://www.ceskatelevize.cz/pub/reporterict/213-452-80124-0048.doc. (citováno k 20. 4. 

2021). 
14  JELÍNEK, Martin: Antonín Zápotocký a Kladensko – vztah osobnosti a prostředí, s. 148–149.
15  Projev z 21. 12. 1929, Poslanecká sněmovna PČR, Národní shromáždění 1929–1935, 7. schůze z 21. 12. 1929, Stenoprotokoly, digitální 

depozitář – viz https://www.psp.cz/eknih/1929ns/ps/stenprot/007schuz/s007002.htm (citováno k 20. 4. 2021).

Plakát k filmu Antonína Kachlíka Dvacá-
tý devátý, v němž Antonína Zápotockého 
ztvárnil Adolf Filip a Klementa Gottwalda 
Miroslav Zounar                                 Foto: NFA
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16  Potomci a předkové byl volný cyklus celovečerních dokumentárních filmů z produkce Krátkého filmu Praha, natáčených v letech 
1973–1990. Zpracovávaly témata z československých dějin 20. století a celkem vzniklo dvacet dílů.

17  Celý seriál Gottwald je dostupných na platformě YouTube (citováno k 20. 4. 2021).

„vyprávění“ o převzetí moci v KSČ  
v roce 1929, jež se fixovala jak ve fil-
mu z roku 1974, tak v seriálu o dva-
náct let později.

Seriál Gottwald

Právě televizní seriál Gottwald z roku 
1986 měl utužit podobu vzpomínání 
na počátky komunistického hnutí 
mezi převzetím moci ve straně v roce 
1929 a převzetím moci ve státě v roce 
1948. Ještě než přistoupíme k pohledu 
na tento pětidílný opus, zmíním jen 
stručně další z filmů ilustrujících 
únorové události roku 1948, v nichž 
Antonín Zápotocký hraje logicky 
určitou roli. Jedná se o film Vítězný 
lid z roku 1977, který režíroval Voj-
těch Trapl a v hlavní roli Klementa 
Gottwalda se objevil Július Pántik. 
Divákovi byl předložen velmi nezáživ-
ný, schematický a špatně odvedený 
film, s mimořádně strnulým výkonem 
hlavního představitele. Hlavním té-
matem snímku jsou události mezi 
13. a 25. únorem 1948 v Čechách, 
na Moravě i na Slovensku. Zejména 
masové scény jsou vysloveně ne-
zvládnuté a nechtěně působí spíše 
komicky. V úvodu filmu jsou použity 
archivní snímky z dokumentárního 
filmu Potomci a předkové. Čas rozhod-
nutí od Josefa Šurana z roku 1975.16 
Antonín Zápotocký se zde objevuje 
pouze ve vedlejších záběrech a jako 
účastník únorových událostí je spíše 
komparzistou, kterému scénář nedal 
jedinou repliku. 

Vraťme se ale k seriálu, neboť 
konec osmdesátých let přinesl snad 
největší televizní dílo na téma dějin 
komunis tické strany. Seriál Gottwald 
podle scénáře Jaroslava Matějky 
a v režii Evžena Sokolovského, na-
točený u příležitosti 90. výročí Gott-
waldova narození, představil nejen 
osudy vůdce komunistické strany, 
ale prezentoval i oficiální pohled na 
československé dějiny mezi lety 1929 

a 1948.17 V titulní roli se objevil herec 
Jiří Štěpnička, Antonína Zápotockého 
hrál opět Adolf Filip. Mezi významné 
postavy patří bezesporu i prezident 
Edvard Beneš v podání Ladislava La-
komého. Jiří Klem, který hrál ve filmu 
Rudá záře nad Kladnem (1974) právě 
Antonína Zápotockého, dostal v seriá- 
lu Gottwald roli Rudolfa Slánského. 

Seriál postupuje chronologicky 
s názvy dílů: Generální tajemník (1), To 
je naše země (2), Za svobodu (3), Za vět-
šinu národa (4), Únor (5). První díl se 
věnuje převzetí moci ve straně v roce 
1929, druhý se soustředí na období 
mnichovských událostí, třetí uka-
zuje válečnou zkušenost a přípravu 
budoucí správy republiky především 
v Moskvě, čtvrtý podrobně ilustruje 
léta 1945–1948 a zejména střet KSČ 

s dalšími stranami. Poslední díl 
pak logicky vrcholí únorem 1948 
a převzetím moci ve státě. První díl 
téměř dokonale kopíruje film Dvacátý 
devátý, včetně některých hereckých 
představitelů i vyznění postavy An-
tonína Zápotockého. Tento díl, na 
rozdíl od filmu, tvoří živější dialogy 
a některé repliky odrážejí i drob-
né nuance vývoje komunistické 
politiky první republiky. Postava 
Zápotockého je zde podobně váha-
vá, rozkročená mezi odborářskou 
a sociálně demokratickou tradici 
a následování Kominterny s novou 
bolševickou generací. Také zde se 
za něj proti ostatním mladým sou-
druhům (Kopecký, Šverma, Slánský) 
Gottwald postaví jako za důležitého 
a především „věrného“ komunistu. 

Július Pántik (vlevo) jako Klement Gottwald a Jan Cmíral jako Antonín Zápotocký při natá-
čení filmu Vítězný lid (1977)  Foto: ČTK / Libor Hajský 
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Právě „věrnost straně“ je klíčovou 
vlastností, jež je u Zápotockého 
postavy zdůrazňována. Z drobných 
zmínek o jeho minulosti připomeňme 
Gottwaldovy poznámky, že by se Zá-
potocký měl konečně zbavit „lassal-
lovštiny“, což byl odkaz na konzerva-
tivní sociálnědemokratickou tradici 
19. století.18 Postava Zápotockého 
se objevuje i ve druhém díle seriálu 
ilustrujícím konec první republiky, 
kdy je účasten komunistických dis-
kuzí o nutné záchraně republiky. Ve 
třetím díle se však vzhledem k histo-
rické realitě – Zápotocký byl v době, 
kterou ztvárňuje tento díl, vězněn 
v koncen tračním táboře Sachsenhau-
sen – prakticky neobjevuje a opět se 
dostává na obrazovku až se čtvrtým 
dílem věnovaným poválečnému vý-
voji.

Antonín Zápotocký je v závěru 
seriálu důležitý především svou 

rolí v čele Ústřední rady odborů 
a organizací závodních rad, zejmé-
na jejich zlomového sjezdu 22. února 
1948, jehož téměř osm tisíc delegá-
tů podpořilo v Praze politiku KSČ.19 
V pohledu na únor se Zápotocký 
objevuje jako první řečník společ-
ného zasedání „pokrokových sil“ 
Národní fronty před vyvrcholením 
krize. Stejně tak je přítomen na zá-
sadním jednání u prezidenta Edvarda 
Beneše, kde apeluje na přijetí demise 
– v komunistické rétorice „reakčních 
ministrů“ – a argumentuje přitom 
nespokojeností dělníků a hrozící 
radikalizací. V tomto posledním 
díle vystupuje v roli rozhodného 
dělnického vůdce odborů a dělníků, 
který společně s Gottwaldem, Ko-
peckým a Noskem pevně postupuje 
vpřed skrze krizi, bez pochybností 
a jednoznačně. Vytváří se tím kult 
spoluzakladatele socialistického 

Československa, pevně spojeného 
s osobností Klementa Gottwalda. Na 
několika místech jsou zdůrazněny 
jeho řečnické schopnosti a autorita 
mezi dělníky. Celkově postava Anto-
nína Zápotockého v seriálu Gottwald 
naplňuje klasický a schematický ob-
raz nejdříve váhajícího starého ko-
munisty se sociálnědemokratickými 
kořeny na konci dvacátých let a poté 
již vykonavatele vůle strany na konci 
let čtyřicátých. Z hlediska herecké-
ho výkonu jsou přitom dvacátá léta 
o něco „lidštější“, zatímco po roce 
1945 se již odvíjí vše v mantinelech 
formalizovaných rolí. 

České století

Po pádu komunistického režimu 
zmizela poptávka po vytváření po-
zitivních obrazů komunistických 
předáků i důvody pro ně. Naopak se 
objevila snaha analyzovat zločiny ko-
munistického režimu. Na ucelenější 
dramatickou formu se čekalo až do 
roku 2013, kdy se objevily první díly 
seriálu České televize České století. 
Jednalo se o projekt režiséra Roberta 
Sedláčka a scenáristy Pavla Kosatíka 
(na scénáři se podíleli oba). Po něko-
lika málo letech odstupu je zřejmé, 
že oba autoři vytvořili jistý novodobý 
kánon pohledu na „české 20. stole-
tí“. Seriál zabírá události od počátku 
první světové války až po rozdělení 
Československa, jedná se však o vy-
brané kapitoly, nikoliv systematický 
pohled na vývoj jednotlivých dekád. 
Autoři zvolili vyprávění postavené 
na konkrétních historických posta-
vách. Postava Antonína Zápotockého 
se objevuje v dílech tematizujících 
převzetí moci v roce 1948 Všechnu 
moc lidu Stalinovi a poté politický (i ži-
votní) pád Rudolfa Slánského v roce 
1951 Zabíjení soudruha.20

18  Německý právník a politik, zakladatel sociální demokracie Ferdinand Lassalle (1825–1864) stavěl sociální politiku především na 
prosazování svépomocného družstevnictví. Pro Gottwalda a jeho generaci představoval starou nerevoluční až zpátečnickou sociál-
nědemokratickou tradici.

19  VEBER, Václav: Osudové únorové dny. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2008, s. 265–269. 
20  Všechny díly seriálu České století jsou k dispozici v aplikaci i-vysílání České televize – viz https://www.ceskatelevize.cz/ivysila-

ni/10362011008-ceske-stoleti/ (citováno k 20. 4. 2021).

Z natáčení seriálu Evžena Sokolovského Gottwald (1986). Zleva Václav Mareš (Jan Šverma), 
Adolf Filip (Antonín Zápotocký) a Jiří Štěpnička (Klement Gottwald).

Foto: ČTK / Zuzana Humpálová
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Ztvárnění Antonína Zápotockého 
zapadá do sugestivního obrazu poli-
tického vedení KSČ v letech 1945 až 
1948, který autoři seriálu předkládají 
divákovi. Během únorových dní roku 
1948 je to soustředěná skupina revo-
lucionářů, koncentrovaná na převzetí 
moci, řízená prohnaným Gottwaldem 
a k dosažení svého cíle využívající 
všechny dostupné možnosti a metody. 
S trochou nadsázky by se dalo říct, 
že je nám předkládán obraz gang-
sterského převzetí státu. Klementa 
Gottwalda představuje herec Jiří 
Vyorálek a Antonína Zápotockého 
Jaromír Dulava. 

Stejně jako u Adolfa Filipa na kon-
ci osmdesátých let i v tomto případě 
autoři zvolili herce s fyziognomií po-
dobnou původní historické postavě. 
Antonín Zápotocký zde představuje 
důležitou součást užšího vedení KSČ, 
která je v centru dění únorových dní. 
Objevuje se na klíčových interních 
poradách a následně u dvou silných 
momentů příběhu. Prvním z nich je 
diskuze Gottwalda, Zápotockého 

a Slánského pod jedním z pražských 
mostů. Slánský v podání Davida No-
votného se ptá Gottwalda, zda myslí 
revoluci vážně, nebo chce prostě moc, 
Zápotocký následně na jeho vztah se 
Stalinem. Připomíná tak válečnou 
 realitu, kdy Stalin Gottwalda za ce-
lou dobu jeho pobytu v Moskvě přijal 
pouze jedinkrát. Gottwald reaguje 
podrážděně a vyčte Zápotockému 
jeho válečnou zkušenost: „… a kdes 

byl ty, kápo v koncentráku?!“ Naráží na 
Zápotockého roli v Sachsenhausenu 
a v drobném odkazu na poválečnou 
neověřenou informaci, že si nizo-
zemská vláda údajně vyžádala Zápo-
tockého k vyšetřování kvůli úmrtí 
několika nizozemských vězňů.21 

Druhým silným momentem, který 
obsahově kopíruje scénu ze seriálu 
Gottwald (a historickou realitu), je 
setkání delegace KSČ u prezidenta 
Beneše, kde je prezident tlačen k při-
jetí demise demokratických ministrů. 
Zápotocký zde důrazně upozorňuje 
na neklid v továrnách a možnost es-
kalace násilí. Zatímco v seriálu Gott-
wald je jeho vystoupení pojato jako 
(z komunistického hlediska) upřímný 
apel, v Českém století vyznívá syrově 
jako čistě nátlaková výhrůžka. 

V díle Zabíjení soudruha je pak 
Zápotocký okrajovou figurou, vše 
důležité se odehrává mezi Gottwal-
dem a Slánským, případně v disku-

zích Gottwalda s Alexejem Čepičkou 
v podání Radka Holuba. Zápotocký 
zde vystupuje například na recepci 
v prostorách Panteonu Národního 
muzea, kde se diskutuje o zatčení 
Otty Šlinga. Opilý Zápotocký prů-
běžně opakuje: „… já se orientuju!“, 
aby se pak „pobratřil“ se sovětskými 
poradci. Je to obraz strachu, stresu 
a snahy zavděčit se Sovětům. Druhá 
scéna s aktivnější účastí Zápotockého 
je zasedání politického vedení KSČ, 
na kterém Slánský provádí sebe-
kritiku a po bouřlivém vystoupení 
Václava Kopeckého v podání herce 
Jana Budaře je to právě Zápotocký, 
kdo odrecituje připravenou infor-
maci o přesunu Slánského na post 
místopředsedy vlády. Je tedy součástí 
mašinerie likvidující soudruha. Au-
toři filmu nevyužili zcela konkrétní 
Zápotockého historickou roli bě-
hem Slánského zatýkání, kdy jej do 
noci hostil na večeři se sovětskými 

21  Nizozemská ambasáda v Praze informovala 16. 8. 1946 ČTK a československou vládu, že o vydání Antonína Zápotockého nepožáda-
la. K tomuto případu je pak i drobná informace v nizozemském Národním archivu, ale složka neobsahuje žádné doklady svědčící 
o vyšetřování. Nationaal Archief, Haag, Nizozemsko, Inventaris van archiefbescheiden van het Ministerie van Justitie betreffende 
Oorlogsmisdadigers, (1945) 1950–1995 (2002), Inventory number 277, R 63/90/01 (Zapotocky). Blíže k tomu viz STEHLÍK, Michal: 
Týral Zápotocký spoluvězně? Co říkají dokumenty z nizozemského Národního archivu o poválečném obvinění komunistického funk-
cionáře v tomto čísle revue Paměť a dějiny. 

Jaromír Dulava v roli Antonína Zápotockého v televizním seriálu Roberta Sedláčka a Pavla 
Kosatíka České století (2013–2014) Foto: Česká televize

Robert Sedláček a Pavel 
Kosatík vytvořili jistý 
novodobý kánon pohledu 
na „české 20. století“
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poradci, aby mezitím Státní bezpeč-
nost zajistila Slánského vilu pro jeho 
plánované zatčení.22

Obraz Antonína Zápotockého se 
v seriálu České století pochopitelně 
vymyká komunistickému narativu 
a „rudé hagiografii“ před rokem 1989. 
Komunističtí předáci jsou v jednom 
díle vykresleni jako političtí prag-
matici usilující o moc, další díl pak 
zachycuje nervózní atmosféru, strach 
a nejistotu, kdo bude uvržen do sou-
kolí politických procesů. Zápotocký 
je v těchto dílech figurou v této obec-
né scenerii – jako součást mocenské 
mašinerie, včetně vyhrožování prezi-
dentu Benešovi, stejně jako následně 

opilý funkcionář podléhající stresové 
situaci. 

Na tomto místě můžeme formulo-
vat ještě jednu důležitou tezi. Mno-
hé scény z československých dějin, 
jichž je Antonín Zápotocký (také) 
aktérem, jsou z hlediska jejich prů-
běhu,  zúčastněných osob a případně 
i projevů či replik ve filmových obra-
zech před rokem 1989 a po roce 1989 
podobné nebo i totožné – nejlépe vidi-
telné je to u seriálů Gottwald a České 
století v případě únorových událostí 
roku 1948. Jde však o to, do jakého 
dramatického rámce jsou tyto udá-
losti ve filmu vsazeny. Tak například 
tatáž scéna jednání u prezidenta Be-

neše o demisi má díky využité hudbě, 
rétorickému projevu osob a kontextu 
dalších scén opačné vyznění – na jed-
né straně zasloužené vítězství pravdy, 
na druhé straně podlé vítězství lži. 

Obraz ve filmu – obraz v paměti

Filmová vyobrazení Antonína Zápo-
tockého se nevymykají ze schematic-
kého vyprávění o dějinách dělnického 
hnutí před rokem 1989. Na rozdíl od 
obrazů jiných „zasloužilých soudru-
hů“ byl ale sám Zápotocký spolu-
autorem tohoto uměleckého kánonu, 
a to především díky svému románu 
Rudá záře nad Kladnem. Pohledy na 
jeho osobu jsou koncentrovány do let 
1920/21, poté 1929 a konečně 1948. 
Filmovému zachycení uniká jeho 
aktivita před rokem 1918, stejně 
jako vnitrostranická role v mezido-
bích – mezi založením komunistické 
strany a její bolševizací a poté mezi 
bolševizací a Mnichovem. 

Ve filmovém zpracování před ro-
kem 1989 zcela chybí Zápotockého 
internace v koncentračním táboře 
Sachsenhausen, stejně jako pre-
zidentské období. Je docela dobře 
možné, že jeho válečná zkušenost 
mohla být ožehavé téma kvůli zmí-
něnému problému s jeho tradovanou 
rolí v koncentračním táboře, zatímco 
léta 1953–1957 byla poznamenána 
problémy s měnovou reformou v roce 
1953 a pokračováním represí.23 Po-
listopadový obraz modelovaný se-
riálem České století se zaměřuje na 
mocenský převrat 1948 a politické 
procesy. Antonín Zápotocký sehrává 
v komunistické filmografii hlavní roli 
v obraze dělnického hnutí do roku 
1921, následně už se měla paměť 
koncentrovat na osobnost Klementa 
Gottwalda a Zápotocký byl pouze jeho 
spolupracovníkem, součástí dělnic-
kých dějin, ale již ne jejich hlavním 
aktérem. 

22  KAPLAN, Karel: Kronika komunistického Československa. Klement Gottwald a Rudolf Slánský. Barrister & Principal, Praha 2009,  
s. 264–270. 

23  Doplnit můžeme, že Zápotocký jako prezident se přece jen (velmi okrajově) objevil ve filmu po roce 1989. Několik záběrů umírajícího 
Zápotockého uvidíme ve filmu Agnieszky Holland Šarlatán z roku 2020. Hlavní postava filmu, léčitel Jan Mikolášek, léčil totiž Zápo-
tockému záněty, které si přinesl z koncentračního tábora. 

Beseda o filmu Rudá záře nad Kladnem v Domě osvěty v Kladně za účasti autora předlohy  
a zároveň prezidenta republiky, 16. března 1956  Foto: ČTK / Jiří Rublič
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24  Odkázat můžeme např. na píseň Jana Vyčítala Ovoce z Lenina s verši: „Lži, jak když tiskne! / měl ten systém za krédo / když bylo na 
Hradě ‚ušatý torpédo‘ / v rozhlase hřímalo: ‚Je pevná naše měna!‘ / jenomže příští den už byla jaksi změna.“

25  Tento „pocit“ z prezidenta dělníků a odboráře vystihuje např. výrok postavy Mlíkaře (herec Vladimír Ptáček), který se ve filmu Skři-
vánci na niti (1969, režie Jiří Menzel) ohrazuje proti nesprávně stanoveným normám práce odkazy na to, že by to „Tonda“ neodsouhla-
sil, protože ví, jak to je, a padají výroky typu: „Tonda je náš!“

Výše popsané je jistým závěrem 
z hlediska obrazu zakotveného ve fil-
mových dílech. Ta však v konečném 
důsledku působí spíše jako utvrzující 
a především pouze doplňkové zdroje 
obecně fungující společenské paměti 
na Antonína Zápotockého. Jeho obraz 
je v zásadě seskládaný z fyziogno-
mické výraznosti (málo vlasů, úzký 
obličej, velké uši, vystižené hanlivou 
přezdívkou „Ušatý torpédo“),24 ze 
spjatosti s Klementem Gottwaldem 
(ten druhý po něm, druhý dělnický 
prezident), ze Zápotockého tradova-
né dělnické přímosti a přináležitosti 
k dělnickému prostředí (přezdívka 

„Tonda práce“)25 a v neposlední řadě 
i z jeho negativní role během měnové 
reformy v roce 1953 a následné repre-
se např. v Plzni či výroků o Dědovi 
Mrázovi nahrazujícím Ježíška. 

Stejně jako zmíněné filmové mezní-
ky let 1921/1929/1948 jde však o velmi 
schematický obraz ve společenské 
paměti. Přitom právě v Zápotocké-
ho osudu se otiskují mnohé zákruty 
dělnického hnutí a socialismu u nás 
od konce 19. století až po rok 1957. 
Jeho politický, ale i vnitřní osobní 
vývoj je nesporně fascinující. Dlou-
hý a skutečně bohatý život tohoto 
politika nemá doposud standardní 

historické zpracování, z něhož by 
mohly vzejít docela jiné „odkazy“, 
ať již jde o důvěru v socialismus, ob-
rovské pracovní nasazení pro ideu 
spravedlnosti, či poslušnost komu-
nistické straně a Moskvě. Těžkými 
tématy jsou pak osobní dilemata vy-
plývající z dosažené mocenské role, 
včetně krajních okamžiků poprav 
jeho spolupracovníků či rozhodování 

o rozsudcích smrti v rámci nejvyšší-
ho vedení státu a nesporné osobní 
odpovědnosti. 

Filmy natočené před rokem 1989, 
v nichž můžeme vidět postavu An-
tonína Zápotockého, dnes působí 
možná částečně komicky, částečně 
jako černobílá komunistická pro-
paganda, jakkoliv i v nich najdeme 
některé jemnější nuance přisuzova-
ných postojů či rolí. Filmy s jeho po-
stavou vzniklé po roce 1989, kterých 
je minimálně, pak akcentují zločinný 
nástup a projevy komunistického re-
žimu. A někde mezi těmito pohledy 
se ztrácí Antonín Zápotocký. Patrně 
se nedočká filmového opusu zajíma-
vě a nově zpracovávajícího jeho život 
a pro filmové plátno zůstane navždy 
zasazen do výše popsaných schémat. 
Nezbývá než doufat, že se dočká ales-
poň kritického a komplexního obrazu 
na poli historické vědy. 

Antonín Zápotocký přichází na besedu o filmu Rudá záře nad Kladnem do Domu osvěty  
v Kladně, 16. března 1956  Foto: ČTK / Jiří Rublič

Politický, ale i vnitřní 
osobní vývoj Antonína 
Zápotockého je nesporně 
fascinující. Dlouhý
a skutečně bohatý život 
tohoto politika však 
doposud nemá standardní 
historické zpracování
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