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Good Old Czechs
Odysea českých letců válečnou Evropou 

Příběh českých letců RAF Františka Fajtla a Filipa  
Jánského a jejich cesta z okupovaného Česko-
slovenska, přes Francii, bitvu o Británii a východ-
ní frontu zpět do osvobozené Prahy. Příběh jedi-
nečným způsobem vystavěný pouze na dobových 
archivních záběrech skrze osobní zkušenost 
a vyprávění obou letců umožňuje divákům prožít 
dějinné události i chvíle válečného života a vidět 
je očima obou hrdinů jako by se odehrávaly tady 
a teď. 

GOOD OLD 
CZECHS

ODYSEA ČESKÝCH LETCŮ 
VÁLEČNOU EVROPOU

V KINECH OD 15. ZÁŘÍ 2022
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ÚDAJE O FILMU

Režie Tomáš Bojar 
Střih Šimon Špidla 
Scénář Tomáš Bojar
Spolupráce na scénáři Marek Šindelka
Hudba Stroon
Zvuk Václav Flegl
Produkce NOW Productions
Producenti Gordon Lovitt, Petr Soukup, Petra Ptáčková
Koprodukce Česká televize, RTVS – Rozhlas a televízia 
Slovensko, Artichoke, KM Plus Media
Rok výroby 2022
Země Česká republika, Slovensko
Jazyk česky
Nosiče DCP, MP4, 
Stopáž 83 min.
Žánr dokument
Premiéra 15/09/2022

Film vznikl s podporou 

Film vznikl pod záštitou institucí

Ministerstvo obrany České republiky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Britské velvyslanectví v Praze

Britské velvyslanectví v Bratislavě

Partneři filmu
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SYNOPSE 

GOOD OLD CZECHS
Odysea českých letců válečnou Evropou 

František Fajtl a Filip Jánský. Dva stateční českoslovenští 
letci druhé světové války. První stíhač, druhý střelec v bom-
bardéru. První korektní gentleman, druhý trochu rošťák. 
Oba sloužili nejprve na západní a později také na východní 
frontě. Oba byli bez jakýchkoliv velkých slov připraveni při-
nášet oběti. A oba také byli mimořádně citlivými pozorova-
teli okolního světa. Zajímaly je věci velké i malé, vznešené 
i všední. Ve filmu nás tak tito dva „dokumentaristé“ postup-
ně provádějí válečnou archivní krajinou v Německu, Polsku, 
Francii, Velké Británii, orientu, Sovětském Svazu a na Slo-
vensku. Ukazují nám, jaké to bylo utéct z okupované vlasti, 
aby nacistům konečně mohli všechno „pořádně oplatit“. 
Jak pak před každým startem museli přemáhat strach ze 
smrti a po přistání oplakávat padlé kamarády, ale i oslavo-
vat další propůjčený čas na zemi. Jak si postupně zvykali na 
život v cizích zemích, učili se chápat zdejší zvyklosti a s hu-
morem je reflektovali. Jak sice vytrvale odmítli ustupovat 
zlu, ale jak už se zároveň po letech vysilujících bojů modlili, 
„aby ta hnusná, svinská válka skončila.“ Byli to lidé skromní, 
neokázalí, obětaví, a přitom velmi vtipní – zkrátka oprav-
doví Good Old Czechs. Proletět s nimi neklidným válečným 
světem je tím pádem čirá radost.
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O FILMU 

Film Good Old Czechs vypráví příběh československých let-
ců, kteří po obsazení Československa nacisty uprchli z oku-
pované vlasti, aby za ni mohli bojovat v cizině. Procházíme 
s nimi dějinami a válečnou Evropou, z kapitulující Francie 
do tvrdých leteckých bojů o Británii a střetů na západní 
frontě. Přemístíme se do Sovětského svazu, podporujeme 
ze vzduchu Slovenské národní povstání a osvobozování 
Československa, a nakonec se vracíme do svobodné Prahy. 
Tento jedinečný příběh prožíváme skrze vyprávění dvou 
bojových letců Františka Fajtla a Filipa Jánského (vlastním 
jménem Richard Husmann), skrze jejich osobní reflexi vá-
lečného života, plnou přesných postřehů i vtipných situací. 
Oba jsou i velmi vnímaví pozorovatelé lidí a života v zemích 
kde bojují a žijí. Jejich vnitřní hlas se jedinečným způsobem 
střetává a doplňuje s dobovými archivními záběry a spo-
lu s originální hudbou nás vtahuje do příběhu a doby jako 
kdyby se vše odehrávalo „tady a teď“. Fajtl a Jánský, kaž-
dý po svém, mluví jak o velkých dramatech na obloze, tak 
o malých, někdy zdánlivě banálních, ale neméně důležitých 
„dramatech“ na zemi. Jejich zobrazení válkou zasažené 
Evropy je velmi autentické a introspekce tak jedinečná, že 
se před námi jejich svět otevírá způsobem, který je snadno 
srozumitelný a stále aktuální.

producent Gordon Lovitt
Pro mne jako člověka s britským i českým občanstvím byli 
Češi a Slováci sloužící za druhé světové války v řadách RAF 
tématem, na kterém jsem chtěl pracovat. Při spolupráci 
s Tomášem Bojarem na jiném projektu jsem zjistil, že jeho 
dědeček sloužil v RAF. Brzy bylo jasné, že Tomáš je tím pra-
vým, s kým se do takového projektu pustit. 
Klíčové bylo najít pro film správnou formu. Od začátku, 
i díky mé znalosti Tomášových filmů, bylo jasné, že nepůjde-
me standardní cestou historického dokumentu a mluvících 
hlav.
Tomášův přístup byl úžasný, nejprve nastudoval co nejvíce 
literatury od letců RAF a o nich. Pak přišel s konceptem 
založeným na skutečném příběhu dvou letců a dobových 
archivních záběrech. Oba hrdiny si pečlivě a dobře vybral 
– jde o odlišné osobnosti, které, aniž by se během války 
potkaly, absolvují paralelní cestu válečnou Evropou. Oba 
mají skvělou schopnost popisovat co kolem sebe vidí a co 
prožívají. 
Navíc Tomáš, který je výborným observačním dokumenta-
ristou, našel způsob, jak tuto pozorovatelskou roli přirozeně 
přenést na letce, pomocí jejich vnitřních hlasů. Celý příběh je 
vyprávěný jedinečným způsobem pouze pomocí dobových 
archivních záběrů, což diváka přenáší v čase a umožňuje mu 
vše spoluprožít s oběma hrdiny. 

Výroba tohoto filmu trvala několik let. Na začátku byly 
důkladné přípravy a rešerše, nutné pro vznik originálního 
konceptu filmu i orientaci v možnostech archivů. Další na 
řadě byly peníze – archivy nejsou levné! Třetím krokem bylo 
rozsáhlé pátrání a vyhledávání v archivech po celém světě, 
s velkou vstřícností a neuvěřitelnou podporou ze strany 
NFA. 
Proces střihu Tomáše Bojara a Šimona Špidly byl dlouhý 
a rozsáhlý, jejich práci navíc často přerušovala další hledání 
v archivech – vždy se bojovalo o co nejlepší podobu příběhu 
a jeho sílu. Vyznění příběhu podporuje a povyšuje Stroono-
va originální hudba a zvukový design Václava Flegla. A na 
konci je jedinečný film, který prostřednictvím skutečného 
příběhu z historie má hodně co říci dnešku. 
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O FILMU 

režisér Tomáš Bojar 
Film napsali sami letci 
Básník Ivan Diviš jednou napsal: „Nemám nikdy žádné lite-
rární nápady, nikdy by mne nenapadlo spřádat příběh, nikdy 
si nic nevymýšlím a nechápu, jak si někdo cokoli vymýšlet 
může; jsem antisujetový, antifabulační, mám k tomu takový, 
řekl bych posvěcený odpor, jako k opeře, cirkusu, baletu. 
Jsem hadrář a sběratel, lépe sběrač, nedosahuji ani úrovně 
lovce.“ 
Přesně tak se cítím i já sám. A ve vztahu k Františku Fajtlovi, 
Filipovi Jánskému a celému jejich literárnímu odkazu to pla-
tí dvojnásob. Když jsem od Fajtlovy dcery Jitky a Jánského 
ženy Zuzany dostal posvěcení k tomu, abych na podkladě 
jejich textů vytvořil celý film, jasně jsem si uvědomoval, jak 
snadné by bylo celou věc pokazit a tento odkaz znehod-
notit. To jsem v žádném případě nechtěl. Stejně tak jsem 
nehodlal zneužít všechny ty překrásné dochované záběry, 
na které bych se ve vlastní tvorbě zmohl jen těžko – už třeba 
jen proto, že dnes nenatáčíme na filmový materiál. 
Poměrně rychle mi došlo, že se jako správný „hadrář“ hlavně 
musím nechat vést věcmi samými, odhalovat jejich hlub-
ší kinematografický potenciál a hledat pro ně příhodnou 
konfiguraci. A tu se mi – samozřejmě i s vydatným přispěním 
střihače Šimona Špidly – snad postupně dařilo nalézat. 

Co viděli a zažili v čase války
Vyslovit nadužívané slovo pokora bez uzardění už dnes sko-
ro ani není možné, ale udělat to musím: vůči Františku Fajt-
lovi a Filipovi Jánskému totiž velkou pokoru skutečně cítím. 
S jejich knihami jsem strávil dva intenzivní roky a myslím, 
že se mi za tu dobu dostaly celkem pod kůži. Když jsem pak 
s celým tím bohatstvím začal pracovat, záhy jsem si uvědo-
mil, že se mnoha cenných věcí musím vzdát, což nebylo vždy 
úplně snadné. Ale základní rozhodnutí už bylo jednoznačně 
dané: zaměřit se na konkrétní lidskou zkušenost dvou mla-
dých – a to vpravdě živých – lidí, jimž jednoho dne vstou-
pila do života válka a oni na ni našli svou pádnou odpověď. 
Vydali se z Čech málem až na příslovečný „konec světa“, 
aby v ní mohli bojovat. Protože měli oči k vidění, lecčeho 
si na své cestě světem všimli. A protože se nebáli, leccos 
pozoruhodného zažili. V určitých chvílích se tak dostali až 
na samu mez lidské existence. A co je nejdůležitější: doká-
zali to reflektovat opravdu působivě, ale přitom skoro vždy 
zcela civilně a neokázale. Člověku je tak v jejich přítomnosti 
dobře, jejich zkušenosti rozumí a také s nimi nějak základně 
cítí. 

Dějiny i oba letci Fajtl a Jánský v příběhu ožívají
Myslím, že by proto ani sami nechtěli, abychom jim filmem 
budovali nějaký velkolepý pomník. Na to byli oba příliš 
skromní a měli příliš velký smysl pro humor. Tak mi to aspoň 
po zhlédnutí finální střihové verze tvrdili jejich blízcí, což mi 
udělalo zdaleka největší radost. Ale budu samozřejmě moc 
rád, pokud film promluví i k dalším lidem. Dějiny jsou konec-
konců vždy živé jen do té míry, do jaké žijí v našem vědomí. 
Mně osobně v tom vždy pomáhá, pokud je obraz minulosti 
věrohodný a nesený konkrétní zkušeností. V tomto duchu 
jsem se také snažil koncipovat celý film. 
Spolu se střihačem Šimonem Špidlou a hudebním sklada-
telem Stroonem jsme se snažili ctít příběh a film budovali 
v duchu funkcionalistického hesla, že „forma sleduje funk-
ci“. Nicméně mám pocit, že jsme skrze to nakonec dospěli 
k poměrně osobité – a snad ne úplně konvenční – filmové 
řeči. To už ale samozřejmě musejí posoudit jiní.
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Tomáši, co tě k příběhu letců RAF přivedlo?
Tomáš Bojar: I když jsem nikdy nebyl zdaleka tak vášnivě 
ponořen do vojenského letectví jako třeba střihač Šimon 
Špidla, k celé věci určitý vztah mám. Můj dědeček se totiž 
v průběhu války za celkem dramatických okolností dostal 
přes Itálii, Švýcarsko a Francii do Anglie, kde pak až do jejího 
konce sloužil u RAF jako meteorolog. Byl tedy jedním z oněch 
„rosničkářů“, jimž se Fajtl, Jánský i mnozí další letci pro jejich 
nepřesné předpovědi vždy trochu pošklebovali. Do vzduchu 
nebyl kvůli oční vadě připuštěn, a nezažil tedy stejná dra-
mata jako oni, ale byl tomu všemu nablízku a pro Hitlerovu 
porážku samozřejmě udělal vše, co bylo v jeho silách. O tom, 
co v Anglii prožil, mi v dětství občas vyprávěl, sem tam mě 
bral na veteránské srazy a někdy na prahu puberty mi také 
věnoval několik knih Františka Fajtla. Trochu jsem se do nich 
začetl a už tehdy jsem na nich myslím oceňoval prakticky 
to samé co dnes: že jsou podepřené konkrétní zkušeností, 
že jsou zcela autentické, že nabízejí spousty drobných po-
střehů a přesných pozorování světa, že je v nich humor a že 
nikdy nic nepředstírají. Podobné kvality jsem o něco později 
našel i u Jánského Nebeských jezdců, navíc ještě s občas-
ným poetickým, místy snad až existenciálním přesahem.
Když mě před nějakou dobou producenti oslovili s tím, abych 
u příležitosti blížících se kulatých výročí bitvy o Británii 
a konce druhé světové války vytvořil film o českých letcích 
v Británii, příliš jsem proto neváhal. Brzy jsme naštěstí do-
spěli k tomu, že žádná výročí ani nutně „honit“ nebudeme, 
a budeme příběhu československých letců RAF věnovat 
tolik času, kolik si bude sám žádat. A covidová doba nám 
přesně toto i umožnila. 
Znovu po letech jsem tedy otevřel Fajtlovy knihy a s radostí 
se do nich ponořil. Během roku 2020 jsem takto přečetl 

vlastně vše, co Fajtl napsal, a o něco později jsem k tomu 
přidal i knihy Jánského. Celkem rychle mi začínalo docházet, 
že Fajtl s Jánským budou v celé věci mnohem zajímavěj-
šími „dokumentaristy“, než bych kdy mohl být já sám, a že 
z uměleckého hlediska tak jde hlavně o to vytvořit pro ně 
adekvátní, kinematograficky funkční prostor. Vedle toho 
jsem si také vzpomněl na hrubý materiál, který s česko-
slovenskými letci za války natočil režisér Jiří Weiss, a který 
dodnes – pořád částečně nevyužitý – leží v Národním fil-
movém archivu. Když jsem jej pak díky ochotě tamních za-
městnanců konečně viděl na velkém plátně a poznal jeho 
vizuální kvalitu, zajímavě se mi to propojilo s texty knih, jichž 
jsem byl v té době plný. Postupně jsem začal věřit, že by celý 
autorský záměr mohl dávat jakýsi smysl. V tu chvíli jsem 
také ke spolupráci přizval Šimona Špidlu, jehož vklad byl 
zcela zásadní. Velmi rychle pochopil mou základní intenci 
a ve společném dialogu jsme ji pak začali společně rozvíjet. 
Byla to dost možná nejsvobodnější a nejradostnější práce, 
jakou jsem zatím ve střižně zažil. Také jsme se u ní hodně 
smáli, což je většinou dobré znamení.

Jak jste film vytvářeli, jak jste ve střižně pracovali?
Šimon Špidla: V první řadě je třeba říct, že jsme film stavěli 
z výjimečně dobrých komponent. Za prvé to byly texty pánů 
Fajtla a Jánského, kteří bez nadsázky vládli stejně dobře 
perem jako kulometem. Za druhé jsme měli k dispozici zá-
běry z archivů z celé Evropy. Mimořádně povedený byl To-
mášem zmiňovaný materiál od československého režiséra 
Jiřího Weisse a jeho britského kameramana, a nakonec nám 
od samého začátku dodával do střižny hudební skladby 
Stroon. Z tohoto základu se pak celková kompozice buduje 
s radostí. 

Takové nejobecnější zařazení tohoto filmu je dokument, ale 
to je velmi široké pole, protože takzvané dokumentární fil-
my mívají různé podoby. Jestli je ale něco, v čem podle nás 
dokumentární film vyniká, je to hlavně schopnost pozorovat 
a něco si o tom navíc myslet, spíše než samotné předávání 
informací. A právě v tomto byli Jánský a Fajtl nadanými do-
kumentaristy. Jejich přesné oko tvoří základ našeho filmu. 
S nadsázkou se dá říct, že jde o českou národní vlastnost: 
jezdit po světě a všechno s lehkým úšklebkem glosovat. 
V určité podobě se nám to dost líbí.

Ale to asi není to jediné, co se vám líbí?
TB: Určitě ne. Jánský ani Fajtl rozhodně nebyli těmi „smějí-
cími se bestiemi“, o nichž mluvil Reinhard Heydrich, ale měli 
velmi vyvinutý smysl pro povinnost, byli mimořádně stateční, 
a byli tím pádem i připraveni přinášet oběti. Dělali to zcela 
samozřejmě a neokázale, bez jakýchkoliv vzletných řečí. 
Ne náhodou se jim proto také ve válečné Anglii, kde už tou 
dobou vládl churchillovský duch, tolik líbilo. Mnichovanství 
z duše nenáviděli a ani vteřinu nepochybovali o tom, že zlu 
je třeba aktivně čelit. V září 38 ani v březnu 39 bojovat ne-
mohli, což snášeli dost těžce. Když tu šanci konečně dostali, 
chopili se jí s obdivuhodným odhodláním. Člověk si nejen 
v souvislosti s právě probíhající válkou na Ukrajině klade 
otázku, jak by se v takové situaci sám zachoval. Osobně si 
třeba vůbec nejsem jistý, jestli bych v sobě našel byť jen 
zlomek jejich odvahy. O to víc si jich také vážím.
Platí to tím spíš, že se ve svých textech nebojí podělit i o růz-
né dílčí pochyby, strachy a tápání. Třeba Jánský otevřeně 
přiznává, jak moc se během náletů bál a jak složitě s tou 
bázní bojoval. Neprezentuje sám sebe jako neohroženého 
válečného hrdinu, ale jako živého člověka s nejrůznějšími 

ROZHOVOR S TVŮRCI FILMU, REŽISÉREM FILMU TOMÁŠEM 
BOJAREM A STŘIHAČEM ŠIMONEM ŠPIDLOU 
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slabostmi. Ano, v sedmnácti vyhlásil Hitlerovi válku, ale jak 
život pokračoval, jednoho dne prostě dostal strach. A mu-
sel s tím něco dělat. František Fajtl nám zase umí přiblížit, 
jak těžké je v sobě přemoci prostou touhu po pomstě, která 
tak snadno může přerůst v cosi neblahého. Právě díky těm-
to věcem je vyprávění obou letců nakonec tak věrohodné 
a plastické. Samozřejmě jsme se to snažili přenést i do sa-
motného filmu, a nevytvářet tak skrze něj jen další pomník, 
další „poctu hrdinům“. Spíše jsme chtěli ukázat živé lidi, 
jimž lze se zájmem naslouchat a jejich slova jim věřit. To, že 
shodou okolností o velké hrdiny opravdu jde, pak myslím 
vynikne o to přesvědčivěji.

Jaké nároky klade takový přístup na filmovou řeč? Film 
využívá různé archivní zdroje, zachycuje bojové scény 
a válečné scenérie, i každodenní život, vidíme odlišné 
typy záběrů, černobílé i barevné, intimní, žánrové i syrově 
dokumentární. Jakým způsobem jste s archivními záběry 
pracovali a jak jste je využívali pro vaše vyprávění?
ŠŠ: Naším úkolem ve střižně bylo s pomocní filmových pro-
středků a divákovy imaginace vytvořit svět, o kterém naši 
hrdinové hovoří. Je to samozřejmě úkol, ve kterém musíte 
spoléhat na svůj cit, nikdo vám neřekne: Ano, přesně takto 
to bylo. Na druhou stranu, často jsme měli pocit, který za-
žívají čtenáři u svých nejoblíbenějších děl, a to, že bychom 
se mohli s oběma docela dobře přátelit. Snad je toto jed-
nostranné porozumění potvrzením, že by nám náš film oba 
pánové, kdyby měli tu možnost, nehodili na hlavu.
Snažili jsme se, aby byl film nejen přesný, ale také působivý. 
S naším materiálem bylo možné místy dosáhnout velkolepos-
ti Nolanova Dunkirku, ale podstatně skromnějšími prostředky. 
K tomu je ale potřeba vzít do hry představivost diváka, nechat 
jej, aby se do filmu ponořil. Abyste mu k tomu dali příležitost, 
nesmíte zahltit film hlukem a efekty, ale pracovat s jemnos-
tí a přesnými vztahy mezi zvukovými a obrazovými záběry, 
nalézat metafory a jindy zase nechat materiál vyznít v jeho 
syrovosti. Tento způsob práce má jednu zásadní výhodu: jako 
tvůrce se stejně jako divák od vlastního filmu něco dozvíte.

TB: Když se řekne „historický dokumentární film“ nebo 
„archivní dokumentární film“, řada lidí už předem očekává 
hlavně poučení, možná dokonce i jistou informační smršť. 
My proti poučení nic nemáme, naopak. Jen k němu chceme 
dospět spíše oklikou a hlavně zapojit diváka skutečně do 
hry. Ukázat mu toho klidně relativně málo, ale zato po-
řádně. A hlavně ho to všechno nechat doopravdy zakusit, 
nechat ho se do věcí ponořit způsobem, o kterém mluvil 
Šimon. Osobně si navíc myslím, že pokud chce někdo sku-
tečně dobře poznat dějiny, musí hlavně hodně číst a hodně 
přemýšlet. Představa, že místo toho usedne do pohodlného 
divanu a nechá se dokumentárním filmem za jeden večer 
„dovzdělat“, je sice lákavá, ale bohužel úplně lichá. Nepřijde 
mi proto zvlášť smysluplné se na tom podílet, na to mám 
jak dějiny, tak i kinematografii příliš rád...

Ve filmu důležitým způsobem funguje hudba, zajímavě 
kombinuje postupy současné elektronické hudby i dobo-
vou hudbu, jak vypadala spolupráce se slovenským hu-
debníkem Stroonem?
TB: Byla to bez přehánění spolupráce snů. Stroon – pro mě 
tedy spíš Dalibor – je nejen mimořádně nadaný skladatel, 
ale navíc i „výborný chalan“. Na celé věci jsme se začali na 
dálku domlouvat během dlouhých covidových večerů, kdy 
v Praze i v Bratislavě platil zákaz vycházení. Na vše tudíž byla 
spousta času. Posílali jsme si referenční hudební nahrávky, 
povídali si o filmu, hudbě i o životě a postupně zjišťovali, 
že k sobě přirozeně máme až překvapivě blízko. Člověk 
pak nemusí věci ani složitě vysvětlovat, tomu druhému je 
vše jasné prakticky okamžitě. V tu samou dobu také vyšla 
deska Floating Points a Pharoaha Sanderse Promises. Pro 
Dalibora představovala hotové zjevení a pro mě také, hned 
jsme si ji ostatně oba objednali na vinylu. Je v ní všechno, 
co máme v hudbě – a vůbec v umění – tak rádi: ponor, repe-
titivnost, hypnotičnost, minimalismus, neokázalá hloubka. 
Hned nám bylo jasné, že pokud jsme takto nadšení z jedné 
stejné věci, naše spolupráce snad ani nemůže dopadnout 
špatně.

Navíc jsme byli zajedno v tom základním: „found footage“ 
film musí mít i tomu odpovídající hudební stopu. Začali jsme 
proto se Šimonem Daliborovi ze střižny posílat nejrůznější 
hudební i jiné zvukové motivy z archivního materiálu. Ať 
už šlo o flétnu, tubu nebo „Stalinovy varhany“, Dalibor je 
samploval a vytvářel z nich abstraktní plochy, s nimiž byla 
radost pracovat. Tři čtvrtě roku jsme takto hráli ping-pong 
mezi Prahou a Bratislavou: někdy s rovným beatem, jindy 
bez něj, ale vždy se základním srozuměním v tom, co s se-
bou ten který zvuk nese a jaké má místo v celkové kompo-
zici. Jen málokdy jsem s čímkoliv, na čem jsem se podílel, 
opravdu spokojen. Ale tady – alespoň prozatím – můžu s až 
překvapivou jistotou říci, že za zvukovou a hudební drama-
turgií filmu neochvějně stojím. A Dalibor na ní má naprosto 
zásadní podíl. Celý sound design filmu velmi citlivě dotáhl 
Vašek Flegl. 

Doposud si žádný dokumentární film z historie, navíc s vy-
užitím čistě dobových záběrů, nerežíroval, jak si vnímal 
určité omezení dokumentaristy dané nemožností být „při 
tom“, být součástí skutečnosti, o které vypráví, a co nové-
ho ti naopak tento film a způsob práce přinesl?
TB: Já se shodou okolností už delší čas chystal vystoupit 
z relativně „bezpečné“ autorské zóny a vyzkoušet si tro-
chu jiný druh filmového vyprávění, než jaký jsem zvyklý 
uplatňovat v observačních filmech. Průběžně jsem myslel 
na slova malíře Vladimíra Kokolii o tom, že je důležité, 
aby se tvůrce nestal „sám sobě kánonem“. Film, který měl 
být celý složen z archivů, a který by koncepčně pracoval 
s vnitřním hlasem i hudbou, jejichž užití jsem si do té doby 
z různých důvodů zakazoval, se v tomto ohledu zdál jako 
zajímavý úkol. U mě je to přitom tak, že vždy když začnu 
pracovat na novém filmu, mám pocit, že jsem znovu na 
začátku, že nic dohromady neumím a musím teprve na vše 
přijít. Camus koneckonců jednou napsal cosi v tom smyslu, 
že „zkušenosti nás neučiní moudřejšími, jen zkušenějšími.“ 
To mi přijde naprosto přesné. Tady v tomto žánru jsem na-
víc ani žádné pořádné zkušenosti neměl a jediné, nač jsem 
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se mohl aspoň trochu spolehnout, byl snad jen jakýsi zá-
kladní cit a odhad. Prostě jsem se tedy do tohoto nového 
živlu vrhl a postupně zjišťoval, co si žádá. Nakonec se ale 
ukázalo, že to, k čemu přirozeně inklinuji u observačních 
filmů, se nějak propsalo i do tohoto specifického žánru: 
že civilní projev funguje lépe než velká gesta, že zdánlivá 
banalita často mívá svůj hlubší význam, a že smích může 
být – řečeno s Karlem Vachkem – výrazem toho, že před 
sebou vidíme něco pravdivého.
ŠŠ: Já považuji práci s archivními materiály, respektive 
s found footage, za jednu z nejzajímavějších disciplín, se 
kterou se střihač může setkat. Nejste totiž svázání režijním 
záměrem, se kterým byl materiál původně natočen, a při-
stupujete k němu zcela svobodně. Montáží můžete vytvářet 
nové souvislosti, ve kterých se záběry chovají jinak a k jejich 
původnímu významu přibývají další vrstvy. Například nevinná 
píseň o krásách světa členky RAF natočená pravděpodob-
ně pro nějaké armádní kulturní oddělení se může proměnit 
ve zpěv Valkýry. Je to zvláštní hra významů, ve které jste 
nakonec stejně odkázání na cit a intuici. 

Ani jednoho z hrdinů ve filmu nevidíme, provází nás jejich 
vnitřní hlas a vzniká i určitý dialog. Jak jsi pracoval s jejich 
příběhy a literárním odkazem?
TB: Měl jsem pocit, že jsem našel poklad, a že můj hlavní 
úkol je ho uchovat, něco z něj vysekat a dobře to pak celé 
nasvítit. Výše už o tom byla trochu řeč, ale v těch textech se 
najdou skutečné krystaly. Oceňoval je koneckonců i Marek 
Šindelka, který se mnou na scénáři spolupracoval – sám je 
spisovatel, dobrý text neomylně pozná a tady byl občas vy-
loženě nadšený. Se Šimonem jsme si dlouho ověřovali, jak 
se ty texty chovají dohromady s filmovými obrazy, jak se 
v jejich montáži vyhnout přehnané doslovnosti a jak nechat 
plynout filmový čas tak, aby věci ukazovaly svou – řekněme 
– pravou bytnost. Byla to zvláštní alchymie. Ta ztišená vnitř-
ní řeč má totiž svá určitá pravidla, jimž se člověk postupně 
učí a pokud není úplně zabedněný, nakonec je pochopí. To 
se nám, aspoň tedy doufám, nakonec celkem povedlo.

Obrovsky nám také pomohli Honza Foukal coby Fajtl a Slá-
va Pecháček coby Jánský. Když se z literárního textu stává 
„živé slovo“, snadno to může skončit velkým průšvihem. 
Herecká deklamace je pro tento druh filmu hotový mor 
a v českém prostoru, kde vládne divadlo, to myslím platí 
dvojnásob. Honza a Sláva jsou tím naštěstí nedotčení a nad-
to jsou velmi inteligentní a citliví, takže pracovat s nimi byla 
jen radost. Oba celé věci také věnovali mimořádnou péči. 
Třeba Slávu jsem si vybral mimo jiné i s ohledem na to, že 
Jánský byl tak trochu rošťák a tak trochu floutek. A bylo 
moc hezké v nahrávacím studiu pozorovat, jak zodpovědný 
a koncepční může takový floutek být.

Film se jmenuje Good Old Czechs, proč jste pro něj zvolili 
anglický název?
ŠŠ: Víte, válka je něco, co člověka zásadně přesahuje, to 
je dobře vidět například v ruském filmu Jdi a dívej se. Ten 
strašný moloch vás může zcela paralyzovat jen při pouhém 
pohledu na něj. Fajtl s Jánským a s nimi tisíce dalších, i když 
se za ně dr. Edward Beneš vzdal, bojovali. A kde je dneska 
Třetí říše? Proto Good Old Czechs.  
TB: Nic výstižnějšího nás zkrátka nenapadlo. Angličan, kte-
rý těmito slovy v liverpoolském přístavu československé 
vojáky uvítal, mimoděk vyslovil cosi podstatného: Fajtl 
s Jánským skutečně byli „dobří Češi“. Dokonce dost možná 
reprezentovali ten nejlepší proud, který v naší společnosti 
dlouhodobě existuje. Pokud se na to díváme prismatem roku 
2022, jde v určitém ohledu už takřka o vymírající druh. Tihle 
„staří dobří Češi“ totiž více než na sebe mysleli na druhé. 
Nijak nemoralizovali, nepovyšovali se, ale prostě dělali to, 
co bylo potřeba, i když je to snadno mohlo stát život. Pokud 
člověk nechce propadnout „oikofobii“ a vlastní společnost 
zcela nezatratit, je myslím celkem důležité si to připomínat.
Osobně moc obdivuji ten určitý stoicismus a nadhled, je-
hož byli Jánský i Fajtl tváří v tvář smrti schopní. I když život 
milovali, nelpěli na něm za každou cenu a neotročili mu. 
Krásnou esej na toto téma napsal Patočka. Píše v ní mimo 
jiné následující: „Dějiny jsou konfliktem pouhého života, 

holého a spoutaného strachem, s životem na vrcholu, který 
neplánuje budoucí všední dny, nýbrž vidí jasně, že všední 
život, den a mír mají svůj konec.“ Myslím si, že Jánský i Fajtl 
ten „život na vrcholu“ skutečně žili. 

Film, aniž bychom se pouštěli do laciných analogií, v době 
agresivní války Ruska na Ukrajině nechtěně získal na ak-
tuálnosti. Jaké zásadní otázky klade a lze na ně v příběhu 
československých letců RAF najít odpověď?
TB: Nakolik jsou ty otázky zásadní, opravdu nevím, to musí 
posoudit někdo jiný. Nicméně film jsme shodou okolností 
uzavřeli právě 24. února, tedy v den, kdy Rusové zahájili 
svou invazi. Rovnou ze střižny jsme pak se Šimonem zamířili 
na demonstraci na Václavské náměstí. Pochopitelně jsem 
cestou tam trochu přemýšlel o tom, co v této nové situaci 
film vlastně může znamenat. O Buče ani Mariupolu jsem 
tehdy ještě nic nevěděl, ale i tak se mi zdálo, že to základní 
jsme snad ve filmu trefili správně: skutečně existuje cosi jako 
spravedlivá válka a spravedlivá obrana. Defétismus a mni-
chovanství podle mě představují cestu do pekel a i když si 
spolu s Fajtlem nyní také přeji, „aby ta hnusná, svinská válka 
skončila“, jasně si uvědomuji, že se tak nesmí stát za každou 
cenu. A Ukrajinci to dobře vědí. Kromě Churchilla by z nich 
proto myslím měli radost i Fajtl s Jánským. Nepochybuji, 
že konkrétně Jánskému by se určitě líbili všichni ti dnešní 
sedmnáctiletí Ukrajinci, kteří „vyhlásili válku Putinovi, jemu 
osobně.“  
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Kapela československých letcov RAF
Stroon: Práca na hudbe pre film Good Old Czechs bol 
proces, ktorý bol pre mňa neskutočne napĺňajúci a dával 
všetkú slobodu, ktorú autor potrebuje. O tom svedčí aj fakt, 
že množstvo vytvorenej muziky by vystačilo na filmy takmer 
dva. Režisér Tomáš Bojar uviedol už v prvej explikácii k filmu 
svoju jasnú predstavu o hudbe. Tá by mala pozostávať takmer 
výlučne zo zvukov nachádzajúcich sa v použitých dobových 
záberoch. Táto informácia mi utkvela skôr v podvedomí než 
vo vedomí a po našom prvom skype calle (bol covid) som 
sa podujal pracovať na hudbe v zostave – mužský vokálny 
kvartet, sláčikové trio, kontrabas, bicie a elektronika. Tak 
nejako som si predstavoval kapelu zloženú z Českosloven-
ských pilotov v službách Royal Air Force. 

Dobové zvuky ako zdroj a hlavné východisko 
Pri prvých filmových strihoch sa však ukázalo, a s odstupom 
času to viem už aj pomenovať, že pripravená hudba „prehlu-
šovala“ samotný film. A potom prišli tvorcovia filmu, režisér 
Tomáš Bojar a strihač Šimon Špidla s prvými a zásadnými 
zvukmi pre kompozíciu hudby – flauty a tuby z prvej scény 
filmu – rozcvičovania sa vojenskej kapely. Keďže určitým 
„podpseudonymom“ môjej umeleckej entity je okrem Stro-
ona aj „Plochár“, využil som na prácu s týmito zvukmi práve 
moju záľubu v ambientných plochách. Aj jednoduchý tón 
flauty a tuby, obohatený o praskot, šum a zrno z archívnej 
zvukovej stopy sa dá vnímať ako plocha, ktorá poskytuje 
priestor vytvárať scénickú hudbu pre film. A práve takéto 
vnímanie zvuku som pri tvorbe hudby pre film Good Old 
Czechs využil. 

Pre novú emotívnu hudbu vo filme Good Old Czechs
Vhod mi prišiel aj fakt, že som už mal vytvorenú bohatú mi-
nutáž hudby, ktorá nakoniec poslúžila ako vhodný notový 
a formový podklad pre zvuky vytvorené z flauty a tuby. Po-
užil som aj sample mužských vokálov a sláčikových nástro-
jov – obe tentokrát ale ako farby a nie ako sólové nástroje. 
K tomu som pridal kick a jemné syntetizátory ako ďalšie 
vrstvy. V niektorých momentoch su pôvodné zvuky flau-
ty a tuby len „pitchshifnuté“ (je zmenená ich výška tónu), 
v iných momentoch vytvárajú akordy a harmónie, alebo sú 
efektované a je ich tažšie rozpoznať. Takto som pristupoval 
aj k ostatným zvukom, ktoré počas práce Tomáš so Šimonom 
navrhovali – sample z orientu, zvuk kaťuše, bubon légií, ale aj 
idea zaranžovania Ktož jsú boží bojovníci v „Stroonovskom“ 
duchu. Spoločnou ideou ostávalo z týchto zvukov vytvoriť 
novú hudbu, sprevádzať diváka dejom filmu a nerušene 
umocňovať jeho prežívanie. 
Tomu ako uvoľnene a slobodne hudba vznikala, dopomohol 
aj systém „pingpongov“, ktoré sme so Šimonom a Tomá-
šom pravidelne praktizovali. Na hudobnú skicu sa nastrihla 
filmová sekvencia, hudbu som následne doaranžoval a do-
ladil, alebo som do sekvencie priamo vytvoril novú hudbu 
– pre mňa ideálna forma audiovizuálnej spolupráce. 

O FILMU GOOD OLD CZECHS 
SLOVENSKÝ HUDEBNÍK STROON
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Jitka Režná,  
dcera generála Fajtla 

Můj zážitek z filmu se snoubí s tím, jaký má pro mne film 
význam. Naši váleční letci byli ohromní frajeři a vlastenci 
a můj táta a Richard Husmann byli jedněmi z nich. Navíc 
měli schopnost o tom, co prožili, napsat. A film je pro mne 
jistým potvrzením a pojistkou „paměti  národa“. František 
Fajtl a Richard Husmann se za války neznali. Stíhač a bom-
bardér různého stáří, hodnosti a naturelu hlasy svého vá-
lečného věku zpřítomňují historii. Mluví o svých prožitcích, 
zkušenostech a pocitech a na plátně přitom běží citlivě 
sestavený dokument válečné doby – i s tím, co předcházelo 
a následovalo.
Já jsem si vlastně žádné představy o filmu záměrně ne-
dělala. Měla jsem velmi dobrý pocit ze setkání s tvůrčím 
týmem. Imponovalo mi, že nejdou jen „po povrchu“, že je 
opravdu zajímá, jaký byl  František Fajtl i očima jeho dcery.  
Nasazení, s jakým pátrali v archivech i v beletrii mého otce 
mě utvrzovaly v tom, že nebudu zklamaná. Chtěla jsem být 
překvapená. A originalita a neotřelost zpracování mě velmi 
zasáhly. Na válku nevzpomínají nad archivními dokumenty 
staří pánové, výběr neherců do mluveného slova vyluču-
je nepřiměřený pathos  a jistá poetičnost režijního pojetí 
akcentuje fakt, že jde o válečníky-spisovatele. Přijde mi to 
velmi civilní, lidské a opravdové. 

Samozřejmě, je na místě  přiznat i velké dojetí. Především, 
když se na plátně objeví „živý“ František Fajtl při přejímání 
vyznamenání D.F.C. nebo při oživení jeho známé eskapády 
popsané v knize Sestřelen. A smutek při zmínce o jeho po-
válečném věznění komunisty.
V neposlední řadě mě samozřejmě oslovila i paralela se 
současným válečným stavem na Ukrajině.
Jsem nesmírně ráda, že film vznikl, a doufám, že osloví di-
váky různého věku. Věřím, že i díky tomuto filmu všichni ti 
Good Old Czechs nezůstanou pouze jmény v archivech.

Zuzana Husmannová, manželka 
Richarda Husmanna (Filip Jánský) 

Film je pro mne je v mnohém překvapením. Já jsem Richarda 
takhle neznala. Víte, on vlastně nebyl moc sdílný, a o tom, 
co se dělo za války, jsme spolu skoro nemluvili. Ve filmu 
jsem se o něm, létání a jeho válečném příběhu dozvěděla 
více, než mi kdy řekl.

 

FILM OČIMA BLÍZKÝCH
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Režie: Tomáš Bojar 
Tomáš Bojar (1981) vystudoval politologii a mezinárodní 
vztahy (se zaměřením na politickou filozofii) a právo na Uni-
verzitě Karlově, kde pak také absolvoval doktorské studium 
etiky. Filmové tvorbě se věnuje od roku 2003, nejprve jako 
scenárista a dramaturg, později i jako režisér a producent. 
V autorském tandemu s režisérem Pavlem Abrahámem 
vytvořili celovečerní dokumentární filmy Česká RAPubli-
ka (2008) a Dva nula (2012). Společně s režisérkou Rozálií 
Kohoutovou pracovali na celovečerních dokumentárních 
filmech FC Roma (2016) a Letní hokej (2019). V roce 2018 
dokončil celovečerní dokumentární film Mimořádná zprá-
va a společně se Zuzanou Kirchnerovou také pětidílný do-
kumentární seriál Pět statečných. Jako scenárista pracoval 
na dokumentárním filmu Martina Marečka Dálava (2019) 
a je spoluautorem námětu k dokumentárnímu filmu Eriky 
Hníkové Každá minuta života (2021). V roce 2022 dokončil 
film  Zkouška umění (spolu s Adélou Komrzý) , který vyhnrál 
na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary 2022 
soutěž Proxima.
Jeho filmy byly uvedeny na mnoha mezinárodních filmo-
vých festivalech, mj. na MFF Karlovy Vary, Visions du Réel 
Nyon, BAFICI Buenos Aires, London Open City Documen-
tary Festival, DOXA Documentary Film Festival Vancouver, 
Kasseler Dok Fest či Edinburgh International Film Festival. 
Získaly také řadu různých domácích ocenění (Cena Pavla 
Kouteckého, Česká radost na MDFD Jihlava, Zlatý ledňáček 
na Finále Plzeň, Cena Trilobit aj.) i nominací (Cena české 
filmové kritiky za nejlepší dokument, Český lev za nejlepší 
dokument).

Střih: Šimon Špidla
Šimon Špidla vystudoval obor kamera na Filmové škole 
ve Zlíně a střihovou skladbu na pražské FAMU. Natočil mj. 
sérii kontemplačních filmů Na náplavce (2003), Posun 
(2004), který byl uveden na významných filmových festi-
valech v Anger a v Clermont – Ferrand, Josef Božek (2005) 
a krátkou studii o samopalu Sa 58 Jen pro vnitřní potřebu 
(2006). V roce 2011 měl premiéru jeho film Mrtvá trať, 
s nímž byl mj. nominován na Cenu Pavla Kouteckého 2012, 
získal cenu Českého rozhlasu za nejlepší zvuk na festivalu 
Jeden Svět 2012 a byl uveden na Mezinárodním filmovém 
festivalu v Rotterdamu.
Jako střihač spolupracoval s řadou předních českých filma-
řů, mj. s Věrou Chytilovou, Janem Němcem, Erikou Hníkovou, 
Martinem Řezníčkem, Lucií Královou, Adamem Oľhou, Ro-
bertem Sedláčkem či Janem Šiklem. S Pavlem Abrahámem 
a Tomášem Bojarem pracoval na celovečerních filmech 
Česká RAPublika (2008) a Dva nula (2012), dále stříhal 
mj. snímek Marty Novákové Marta, oceněný jako nejlep-
ší debut na festivalu Cottbus 2006, či film Bába (2008) 
režisérky Zuzany Kirchnerové, který na festivalu v Cannes 
v roce 2009 získal prestižní cenu Cinéfondation. Je spo-
luautorem celovečerního hraného scénáře Rituál (Tomáš 
Bojar, Ondřej Gabriel). 

Mimo střihačskou, režijní a scenáristickou činnost vede 
praktické kurzy střihové skladby na Katedře antropologie 
Filosofické fakulty na Západočeské univerzitě a od roku 
2020 vyučuje na Katedře střihové skladby na FAMU. Jako 
lektor pracoval v programu Mystreet films, vedl workshop 
střihové skladby na Středoevropské univerzitě v Budapeš-
ti. Je spoluzakladatelem a předsedou Asociace filmových 
střihačů a střihaček.
V posledních letech stříhal s Martou Novákovou film 8 Hlav 
šílenství i třídílný cyklus dokumentárních filmů Čechoslo-
váci v GULAGu (Hlavní cena Trilobit 2018) a s Tomášem 
Bojarem celovečerní dokument Mimořádná zpráva (uvede-
vý v soutěži na Mezinárodním festivalu v Karlových Varech 
2018), se Zuzanou Piussi dokumentární filmy Ukradnutý 
štát a Očista. S Janem Šiklem pak celovečerní esej Rekon-
strukce okupace. 

ŽIVOTOPISY TVŮRCŮ:
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Hudba: Stroon
Stroon je pulzujícím elementem na slovenské hudební scé-
ně už více než dekádu. Nejen díky vibrafonu, který je jeho 
hlavním nástrojem, ale také díky škále projektů a spolu-
prací, ve kterých nechává svůj rukopis. Zasněnost, kontem-
place, snaha o beztížnost, konceptualita – to vše jsou ideje 
v jeho hudbě. Modalita, rytmické struktury, minimalismus, 
zkreslení, synthové plochy a proto-melodika – to vše je jeho 
hudba sama. Jeho živá hraní, ale i produkce jsou specificky 
vytvářeny podle místa, času, obecenstva i daného projektu, 
čehož výsledkem je směs elektro-akustických kompozicí, 
které mají snahu objevovat nové horizonty a zprostředko-
vat imerzivní zážitek.
Stroon na sebe upozornil v roce 2010 debutem Ruine Noire, 
které si vysloužilo velmi pozitivní ohlasy. Od té doby téměř 
každý rok přináší jeho alba (např. Smithereens, Triple Fa-
rewell, Impermanence) zprávu o momentálním hudebním 
směřování, a objevování vlastního „elektronického“ jazyka, 
ke kterému postupně připojoval vibrafon. Solar Preludes 
z roku 2016 spojily protikladné světy zkreslené kytary a vi-
brafonu do originální elektronické formy. Album bylo nomi-
nováno ve dvou kategoriích v rámci Radio Head Awards 
Na objednávku festivalu RHA Stroon představil kompo-
zici Songs of Concealed Amplitude psanou pro ansámbl, 
elektroniku a soprán. Následovala alba Vice Laboratory , 
Temple Timbre Embers a Überhormones (pro sbor a elek-
troniku) a Folklore not war (soundtrack ze stejnojmenného 
divadelního představení).
Velkou část jeho tvorby představuje hudba pro divadelní 
představení (Shift, Folklore Not War), taneční divadlo (Při-
vázání na kolo okamžiku, Od země) a filmy (Parrallel), se-
riály a krátké filmy (Ikony, Kraj, Výtvarná rozcvička, Empty 
Spaces), němé filmy (Extáze, Dobrodružství prince Achme-
da) či site-specific vystoupení (Bílá Noc, SNG), eventy (Eset 
Science Award) a reklamy. Za posledních deseti let odehrál 
množství koncertů na Slovensku i v zahraničí. 

Zvuk: Václav Flegl
Václav Flegl (1977) je absolventem zvukové tvorby na 
FAMU a hudební vědy na FFUK. Působil jako stážista na 
Middlessex University v Londýně v oblastech sound designu, 
teorie a estetiky zvukového umění. Aktivně pracuje zejmé-
na v oblasti filmového a televizního zvuku. Spolupracoval 
na mnoha dokumentárních i hraných projektech. Založil 
společnost Sounderground, která se zaměřuje na produkci 
kvalitních filmů s důrazem na špičkovou uměleckou úroveň. 
V posledních letech pracoval například na celovečerních 
hraných filmech Zpráva o záchraně mrtvého (Velká cena 
na MFF v Karlových Varech), Lidi krve, za zvuk k filmu Staříci 
byl nominován na Českého lva (2019). Podílel se na doku-
mentárním filmu Nebe oceněným Českým lvem (2021), 
dokumentární film Plná 6 realizoval i jako producent.

Spolupráce na scénáři:  
Marek Šindelka 
 
Marek Šindelka (1984) je český spisovatel a scenárista. 
Jako svou prvotinu publikoval sbírku Strychnin a jiné básně, 
za niž obdržel Cenu Jiřího Ortena 2006. Je autorem románu 
Chyba, který později vyšel také v komiksové podobě. Velký 
čtenářský ohlas zaznamenal soubor povídek Mapa Anny. 
Marek Šindelka je dvojnásobným držitelem ceny Magne-
sia Litera za prózu. V roce 2012 ji získal za sbírku povídek 
Zůstaňte s námi a v roce 2017 za román Únava materiálu. 
Jeho zatím polední publikací je komiks Svatá Barbora, na 
kterém se autorsky podílel s Vojtěchem Maškem a Markem 
Pokorným. Vystudoval kulturologii na Filosofické fakultě 
Univerzity Karlovy a scenáristiku a dramaturgii na FAMU. 
Jeho knihy byly přeloženy do patnácti jazyků. Pracuje jako 
scenárista, spolupracuje s režiséry Michalem Nohejlem, 
Václavem Kadrnkou, Martinem Marečkem, Tomášem Boja-
rem a dalšími. Za scénář k filmu Okupace spolu s Vojtěchem 
Maškem obdržel Cenu české filmové kritiky a Českého lva 
za scénář 2021.
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Rešerše: Marta Nováková
režisérka, scenáristka, producentka

Vystudovala soukromou Filmovou školu ve Zlíně, následně 
studovala režii na pražské FAMU. Absolvovala celovečer-
ním filmem Marta (2006), který byl nominován a získal na 
zahraničních festivalech.  Souběžně s FAMU vystudovala 
i jednooborovou rusistiku na FF UK (1999–2007). 
Během příprav druhého celovečerního filmu 8 hlav šílenství 
(2017) se zúčastnila několika expedic po stopách zaniklých 
pracovních táborů Gulagu na Sibiři. Je spoluzakladatelkou 
sdružení gulag.cz a spolupracuje s ruskými nezávislými or-
ganizacemi (Memorial, Centrum Sacharova).
Film 8 hlav šílenství získal Cenu české filmové kritiky za 
nejlepší audiovizuální počin.
Je autorkou a režisérkou televizního dokumentární cyklu 
Čechoslováci v gulagu, který získal Hlavní cenu Trilobit.
Je držitelkou Ceny Rudolfa Medka za kinematografickou 
tvorbu.
Od roku 2006 vyučuje Základy scenáristiky a dramaturgie 
na Vyšší odborné škole grafické v Jihlavě. Je garantem tam-
ního oboru audiovize.
 

Hlasy letců:
Jan Foukal (1979) – režisér, scénárista i herec. Vystudoval 
dokumentární tvorbu na FAMU, režíroval celovečerní hraný 
film Marťanské lodě, uvedený na MMF Karlovy Vary 2021, 
celovečerní dokument podle vlastního scénáře Amerika 
uvedený v hlavní sputěži MFF Karlovy Vary 2015, další do-
kumentární filmy např. The Maaking Of (Ji.Hlava), televizní 
dokumenty i hudební videoklipy. 
Spolupracuje s divadlem Vosto5, hrál ve filmech Rozkoš 
a Zoufalci. Je iniciátorem aktivity Kino Otevřeno zabývající 
se dlouhodobou revitalizací zavřených kin v ČR. 
 
Miroslav Pecháček (1997) – kameraman i režisér, herec, 
hrál ve filmu Krajina ve stínu a jednu z hlavních rolí v oce-
ňovaném seriálu ČT Zrádci. 

Informace producent a koproducenti:
NOW Productions se zabývá vývojem a výrobou původ-
ních televizních pořadů pro český i zahraniční trh, adaptací 
a produkcí mezinárodních formátů pro tuzemské vysílatele. 
Produkuje úspěšné pořady napříč všemi žánry od doku-
mentárních filmů, docureality, přes dramatickou tvorbu, 
zábavu a stand-up komedii. NOW Productions má značné 
zkušenosti s prací s Českou televizí, FTV Prima, TV Nova či 
Paramount Network. 

Gordon Lovitt v rámci NOW Productions produkoval mnoho 
úspěšných projektů napříč různými žánry, od dokumentů po 
stand-up comedy. Předtím působil jako ředitel programu 
v České televizi, v TV Prima a Prima COOL. Kromě České re-
publiky působil jako ředitel programu I na TVR1 v Rumunsku.

Česká televize 
kreativní producent ČT Radomír Šofr

RTVS – Rozhlas a televízia Slovensko
výkonný producent RTVS Roman Genský

ARTICHOKE 
Spoločnosť produkuje animované, hrané aj dokumentárne 
filmy. V roku 2016 Artichoke koprodukovala maďarsko-čes-
ko-slovenský animovaný film Superbia, uvedený v súťaži 
Semaine de la Critique v Cannes a v kinách na Slovensku. 

KM Plus Media 
je producentem a distributorem televizních programů s dů-
razem na vlastní tvorbu, především v oblasti přírodověd-
ných, historických a kriminálních dokumentárních seriálů 
dlouhodobě spolupracující s mezinárodními obrazovými 
archivy.
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František Fajtl 
* 20. 8. 1912, Donín u Loun 
† 4. 10. 2006, Praha  

Už od dětství toužil být pilotem. Absolvoval  Vojenskou aka-
demii v Hranicích na Moravě, v roce 1935 byl jako čerstvý 
poručík letectva přidělen ke 2. leteckému pluku v Olomouci, 
v srpnu 1938 byl převelen k 63. výzvědné letce do Přerova. 
Po okupaci Československa v létě 1939 ilegálně přešel do 
Polska odtud pak později do Francie. Po vypuknutí druhé 
světové války byl nasazen k obraně vzdušného prostoru 
nad Lyonem a Paříží. Po porážce Francie uprchl s dalšími 
Čechoslováky do Velké Británie. 
V srpnu 1940 byl přijat do RAF, po krátkém výcviku zasáhl 
v řadách 17. stíhací peruti do bitvy o Británii, v jejích vzduš-
ných soubojích získal svá vítězství a úspěšné sestřely. Od 
konce roku 1941 velel letce 313. čs. stíhací peruti, účastnil 
se operací RAF nad okupovanou Evropou s dalšími úspěš-
nými sestřely. V dubnu 1942 se jako první Čechoslovák stal 
velitelem britské stíhací peruti – č. 122, „City of Bombay“. 
5. května 1942 při doprovodu bombardérů útočících na ná-
draží v Lille byl sestřelen a dopadl na Němci kontrolované 
území. Po nebezpečném putování se dostal do neokupo-
vané vichistické Francie a po přechodu Pyrenejí do franki-
stického Španělska, kde byl uvězněn. S pomocí britského 
vojenského atašé se přes Gibraltar dostal zpět do Anglie. 
V září 1943 byl jmenován velitelem 313. československé 
stíhací perutě, s ní absolvoval mnoho bojových letů nad 
Francií, Belgií i Holandskem. 

V listopadu 1943 byl podplukovník Fajtl jmenován veli-
telem čs. stíhačů vyslaných do Sovětského svazu do bojů 
na východní frontě, kteří se stali jádrem pozdějšího 1. čes-
koslovenského samostatného stíhacího leteckého pluku, 
kterému Fajtl velel až do konce 2. světové války. Skupina 
byla nejprve nasazena na podporu Slovenského národního 
povstání a pak se účastnila závěrečných bojů o Moravskou 
bránu. Do osvobozené Prahy se dostal v polovině května. 
Po únorovém puči byl František Fajtl na podzim 1949 vylou-
čen z armády. V lednu 1950 byl zatčen, jeho žena s malou 
dcerou byly bez náhrady vystěhovány z pražského bytu. Po 
několikadenních výsleších byl eskortován do tábora nuce-
ných prací na Mírově, kde bez jakéhokoliv rozsudku strávil 
17 měsíců. Po propuštění žili s rodinou mimo Prahu, živil se 
jako nádeník, stavební technik či účetní. Plné rehabilitace 
se dočkal až po pádu komunismu.

Knihy Františka Fajtla: Přítel mraků, Sestřelen, První doma, 
Vzpomínky na padlé kamarády, Podruhé doma, Boje a návra-
ty, Létal jsem s třistatřináctkou, Dva údery pod pás, Hrdina 
století, Z Donína do oblak, Generál nebe (podle vzpomínek 
Františka Peřiny), Velel jsem stíhačům (podle pamětí Karla 
Mrázka)

ŽIVOTOPISY LETCŮ:
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Filip Jánský 
vlastním jménem Richard Husmann 

* 4. 9. 1922, Praha 
† 20. 7. 1987, Praha  

V roce 1939, v sedmnácti letech, uprchl z okupovaného 
Československa přes Německo do Francie. Krátce sloužil 
v cizinecké legii, po vypuknutí války se stal vojákem česko-
slovenské armády ve Francii. 
Po pádu Francie se mu podařilo uniknout do Velké Britá-
nie. Zde absolvoval výcvik u vojenského letectva a v le-
tech 1940–43 létal jako palubní střelec na letounech 
311. čs. bombardovací perutě. 
V roce 1944 přešel do SSSR k 3. československému bitev-
nímu leteckému pluku, jako střelec létal na dvoumístných 
strojích Iljušin Il-2, známých šturmovicích. Během Ostrav-
ské operace 16. dubna 1945 sestřelil německý Focke-Wulf 
F190 a byl při tom těžce raněn. Byl to vůbec poslední se-
střel československé letecké jednotky v SSSR. Zažil osm 
nouzových přistání, byl dvakrát raněn, na kontě má připsány 
dva sestřely nepřátelských letounů. Na konci války mu bylo 
dvacet dva let. 
Později studoval práva, ale byl fakultním akčním výborem 
vyloučen. Posléze pracoval v různých, převážně dělnických 
a manuálních profesích. 

Knihy Filipa Jánského: Hrušňová alej, Nebeští jezdci, Pev-
nost v poušti, Silvestrovská noc, Zkouška důvěry, Vzpomínky 
nebeského jezdce

ŽIVOTOPISY LETCŮ:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sov%C4%9Btsk%C3%BD_svaz
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Českoslovenští letci v RAF 1940–1945
stručná informace

V řadách RAF (Royal Air Force) za 2. světové války sloužilo 
bezmála 2500 československých letců všech specializací 
a hodností. Celkem 486 z nich v řadách RAF padlo, dalších 
206 utrpělo zranění a 52 bylo zajato.
Čs. letectvo ve Velké Británii bylo přiřazeno do svazku RAF 
po dobu trvání války, a to na základě mezivládní dohody 
z 25. 10. 1940. Přísahali jak ČSR, tak britskému panovníkovi.
Mezi červencem 1940 a květnem 1941 tak vznikly v rámci 
RAF celkem čtyři čs. peruti (Squadrons), z toho tři byly stí-
hací (č. 310, 312 a 313) a jedna bombardovací (č. 311). Celá 
řada čs. letců byla zařazena také u britských perutí. Nej-
významnější takovou skupinu tvořili letci zařazení u britské 
68. noční stíhací peruti, u níž z nich vznikla čs. letka (Flight).
Nejvýznamnějšími válečnými kampaněmi, jichž se čs. jed-
notky RAF zúčastnily, byly:

• Bitva o Británii (srpen – říjen 1940),
• Noční obrana Velké Británie (říjen 1940 – duben 1945)
• Bombardovací ofenzíva proti cílům v Německu a na 

okupovaných územích (září 1940 – duben 1942)
• Bitva o Atlantik (květen 1942 – květen 1945)
• Letecká non stop ofenzíva nad okupovanou Evropou 

(leden 1941 – květen 1944)
• Kombinovaná operace proti francouzskému přístavnímu 

městu Dieppe (srpen 1942)
• Invaze do Normandie (červen 1944)
• Výsadková operace v Nizozemsku (září 1944)
• Výsadková operace na Rýně (březen 1945)

V květnu 1945 byli čs. letci ve Velké Británii připraveni oka-
mžitě odletět na pomoc Pražskému povstání. Spontánně 
k odletu připravili veškeré náležitosti. Odlet však zhatila 
dohoda mezi spojeneckým a sovětským velením o linii po-
stupu vojsk a brzká německá kapitulace.

Polsko a Francie 1939–1940 (co předcházelo bojům v RAF)
Bezprostředně po rozbití čs. státu v březnu 1939 začalo 
vznikat domácí i zahraniční vojenské odbojové hnutí. Mezi 
těmi, kteří ilegálně opouštěli svou vlast, vytvořili letci jed-
nu z nejvýznamnějších složek čs. zahraniční vojenské akce. 
Byli i prvními, kteří dostali příležitost utkat se s protivníkem 
přímo na frontách.
Jejich první úniková trasa směřovala nejprve do Polska, 
kam se do srpna 1939 dostalo kolem 690 z nich. Pro 
většinu však Polsko představovalo jen přestupní stanici 
v další cestě na Západ už kvůli tomu, že polské úřady  
o čs. vojáky a letce zpočátku neprojevovaly žádný zájem. 
Do Francie se dostalo převážně lodními transporty více 
než 500 letců.
Ti co v Polsku zůstali byli částečně přiděleni k improvizova-
ným polským jednotkám, ale většina 4. září 1939 utvořila 
první čs. leteckou jednotku ve 2. světové válce – Czecho-
slowacka Eskadra Rozpoznawcza, která však díky rychlému 
a tragickému spádu událostí existovala jen velmi krátce. Po 
pádu Polska byli čs. letci internováni buď v Rumunsku, nebo 
v Sovětském svazu, odkud byli posléze v letech 1939–1941 
evakuováni na Západ. 
Po pádu Polska další letci unikali do exilu tzv. jižní cestou, 
tedy zpravidla přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii, Řec-
ko a Blízký východ do Francie. Zhruba v průběhu jednoho 
roku – od jara 1939 do jara 1940 – uprchlo různými, často 

velmi dobrodružnými cestami, z vlasti do zahraničí přibližně  
1270 letců, tedy více než polovina mírového stavu létají-
cího personálu čs. vojenského letectva. Ti, kteří se dostali 
do Francie ještě před vypuknutím války, museli podepsat 
závazek na pětiletou službu v Cizinecké legii, po vypuknutí 
války byli ze závazku vyvázáni. Z tehdejších zhruba 960 pří-
slušníků čs. letectva ve Francii bylo 135 pilotů rozptýleno 
u 26 bojových jednotek v metropoli a koloniích. Tvořili teh-
dy zhruba 12 % tehdejšího stavu francouzského stíhacího 
letectva.
Bojovali statečně a s obdivuhodným nasazením. Až do 
pádu Francie vykonali čs. stíhači kolem 3000 operačních 
letů, sestřelili 79 nepřátelských letounů jistě a dalších  
14 pravděpodobně, za což zaplatili ztrátou 18 padlých nebo 
nezvěstných a 30 raněnými druhy. 

Velká Británie 1940–1945
Po francouzské kapitulaci se Velká Británie stala poslední 
nepokořenou zemí, která pokračovala ve válce s nacistic-
kým Německem. Čs. letcům, kteří po evakuaci z poražené 
Francie nabídli Velké Británii své síly, schopnosti a zkuše-
nosti, proto připravila dobré podmínky k dalšímu boji proti 
společnému nepříteli. Na základě mezistátní vojenské 
smlouvy, podepsané 25. října 1940, se čs. letci stali z prak-
tických důvodů příslušníky Dobrovolnické zálohy RAF po 
dobu trvání války. Nosili britské uniformy s čs. rozlišovacím 
označením a stejně tomu bylo i s jejich letouny. 
K formování vlastních čs. leteckých jednotek operačně 
podřízeným vyšším velitelstvím RAF však s ohledem na bez-
prostřední kritické ohrožení Británie bylo přikročeno ještě 
před podepsáním smlouvy. Již 10. července 1940 byl vydán 
rozkaz ke zformování 310. čs. stíhací peruti v Duxfordu,  
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29. července ji následovala 311. čs. bombardovací peruť 
v Honingtonu a 29. srpna také 312. čs. stíhací peruť v Dux-
fordu. Nakonec byla 10. května 1941 v Leconfieldu založena 
také 313. čs. stíhací peruť, jejíž létající personál utvořili ve-
směs ti letci, kteří byli dosud dočasně zařazeni u britských 
perutí. Po zkráceném bojovém výcviku a seznámení se 
s britskými metodami bojové činnosti byly okamžitě vrženi 
do bojových akcí, v nichž slavili nezanedbatelné úspěchy. 
Celá řada čs. letců posílila i přímo britské jednotky.
Do historické bitvy o Británii v létě a na podzim 1940, v níž 
se německé Luftwaffe nepodařilo vytvořit podmínky pro 
plánované vylodění na Britských ostrovech, velmi úspěšně 
zasáhla především 310. peruť a částečně i 312. peruť. Vedle 
toho řada dalších čs. letců bojově létala také u britských 
a polských jednotek. Až do konce října 1940 dosáhli 56 
sestřelů jistých, 15 pravděpodobných a 10 nepřátelských 
strojů poškodili. Nejúspěšnějším z nich byl četař (Sergeant) 
Josef František, zařazený u polské 303. stíhací peruti, který 
se 17 oficiálně potvrzenými sestřely patřil k vůbec nejlep-
ším stíhačům celé bitvy. 
Po skončení hlavní vlny denních náletů pokračovala Luft-
waffe v útocích na Británii pod ochranou noční tmy. Ke 
slovu se dostali také čs. noční stíhači, zařazení u několika 
britských jednotek. Jako jeden z prvních se při tom vyzna-
menal příslušník britské 1. peruti čet. Josef Dygrýn, jenž 
při posledním velkém nočním náletu na Londýn v noci 
10./11. 5. 1941 dokázal sestřelit tři nepřátelské letouny. 
Jiný pilot téže jednotky, por. Karel Kuttelwascher, poz-
ději proslul nočními ofenzívními akcemi nad nepřátel-
ským územím. Se svými 20 dosaženými sestřely se stal 
nejúspěšnějším čs. stíhačem celé války. Nejvíce nočních 
stíhačů sloužilo u britské 68. noční stíhací peruti, v jejímž 
rámci až do konce války fungovala čs. letka, jejíž přísluš-
níci v noci zničili dalších 21 nepřátelských strojů jistě, tři 
pravděpodobně a sedm poškodili.
První leteckou jednotkou, která přenesla boj přímo nad 
nepřátelské území, byla 311. čs. bombardovací peruť. Od 
10. září 1940, kdy provedla svou první noční bombardovací 

akci, do 25. dubna 1942, kdy svou činnost v rámci Bomber 
Command ukončila, vykonala celkem 1029 bojových vzle-
tů, napadla celkem 77 různých cílů na území nacistického 
Německa, fašistické Itálie a v okupované Francii, Belgii 
a Nizozemsku. Z celkem 318 bojově nasazených mužů jich 
94 padlo nebo zůstalo nezvěstných, 34 bylo zajato a při-
bližně 30 utrpělo zranění. 
Od května 1942 do června 1945 pak byla nasazena do bitvy 
o Atlantik v rámci Coastal Command, přičemž v létě 1943 
vyměnila staré Wellingtony za moderní čtyřmotorové Libe-
ratory. V novém zařazení podnikla dalších 2102 bojových 
letů v celkovém čase 21 527 operačního hodin, které její 
osádky strávily při nekonečných protiponorkových hlíd-
kách a dalších bojových letech nad nedozírnými plochami 
Atlantiku – nad Biskajským zálivem, Lamanšským průlivem, 
nad Severním, Norským i Baltickým mořem. Dalších 104 
příslušníků 311. perutě bylo padlých nebo pohřešovaných 
a 29 utrpělo vážná zranění.
Do ofenzívy mezitím přešly i 310., 312. a 313. čs. stíhací 
peruť jednotně přezbrojené na Spitfiry. Od května 1942 
se spojily do vyšší jednotky, Čs. stíhacího křídla (wingu). 
V rámci Fighter Command se připojil k britské non-stop 
ofenzívě o získání vzdušné převahy nad okupovanou západ-
ní Evropou. S pozoruhodným úspěchem se zúčastnil také 
kombinovaného nájezdu na přístavní město Dieppe v srpnu 
1942. Pod názvem 134. čs. stíhací křídlo zúčastnil letecké 
podpory spojenecké invaze v Normandii v červnu 1944. 
Později letecky kryl také výsadkovou operaci v Nizozemsku 
(září 1944) a na Rýně (březen 1945). 
Českoslovenští stíhači v rámci RAF provedli celkem 34 485 
bojových letů v čase 54 225 operačních hodin. Ve vzduš-
ných bojích sestřelili 205 nepřátelských letounů jistě, dal-
ších 68 sestřelili pravděpodobně a 131 dalších poškodili; 
zlikvidovali navíc 6 bezpilotních střel V-1. 
Vedle toho, že čs. letectvo ve Velké Británii přineslo tento 
vítaný příspěvek ke spojeneckému válečnému úsilí, hlavní 
význam jeho dlouholeté a nepřetržité bojové činnosti spo-
číval v podepření úsilí čs. exilové reprezentace o uznání 

a znovuobnovení Československé republiky. V osvoboze-
ném Československu byli čs. letci z Velké Británie uvítáni 
až v srpnu 1945. Jako první do boje odcházeli, jako poslední 
se vrátili.
Krutým paradoxem dějin byli právě tito z nejzasloužilejších 
bojovníků po únoru 1948 „odměněni“ komunistickým reži-
mem rozsáhlou politicky motivovanou perzekucí, která je 
až na několik málo výjimek postihla jako celek. 

Sovětský svaz 1944–1945 
Základ budoucího čs. letectva na východní frontě položila 
dvacetičlenná skupina čs. stíhačů škpt. Františka Fajtla, 
vyčleněná po dohodě mezi československou, britskou 
a sovětskou vládou z britského RAF dne 31. ledna 1944 
a následně odeslaná do SSSR. Dne 3. května 1944 byla 
z těchto letců na letišti Ivanovo (asi 180 km severovýchod-
ně od Moskvy) utvořena 128. československá samostatná 
stíhací letecká peruť v SSSR. Po přesunu na letiště Kubinka 
(jihozápadně od Moskvy) byla 1. června 1944 reorganizo-
vána na 1. československý samostatný stíhací letecký pluk 
v SSSR. 
Po vypuknutí SNP byl 17. září 1944 odeslán na Slovensko, 
kde představoval významnou posilu pro povstalecké letec-
tvo, disponující pouze Kombinovanou letkou, vyzbrojenou 
většinou zastaralou technikou. Po následujících pět týdnů 
se pluk s velkým úspěchem podílel na letecké podpoře 
povstaleckých vojsk a v řadě leteckých bojů s protivníkem 
nebyli jeho zkušení stíhači ani jednou poraženi. Zatímco 
Kombinovaná letka npor. Mikuláše Šingloviče podnikla 
zhruba 350 bojových letů, Fajtlův 1. čs. stíhací letecký pluk 
přidal dalších 573. Nepříteli způsobili množství ztrát na po-
zemní technice a ve vzdušných bojích dohromady sestřelili 
15 letounů jistě, tři pravděpodobně a sedm poškodili. Po 
zhroucení povstalecké obrany letectva 1. čs. armády na 
Slovensku musely ustoupit – zčásti do hor, zčásti 25. října 
přeletěly zpátky do sovětského zázemí. 
Tam se již několik týdnů nacházel poměrně velký a stále 
rostoucí počet dalších letců, vesměs bývalých příslušníků 



21

slovenských Vzdušných zbraní. K nim pak postupně při-
jížděli bývalí příslušníci 1. čs. brigády v SSSR, kteří ukon-
čili výcvik v sovětských leteckých střediscích, a nakonec  
5. ledna 1945 do Przemyślu dorazila ještě skupina čs. letců 
a pozemních specialistů z Velké Británie. To vše, společně 
s 1. čs. stíhacím leteckým plukem v SSSR se stalo zákla-
dem pro 1. čs. smíšenou leteckou divizi v SSSR, složenou  
z 1. a 2. čs. stíhacího a 3. čs. bitevního leteckého pluku. 
Divize měla nakonec ve stavu celkem 989 osob, z toho 
bylo 55 Čechů, 517 Slováků, 289 Rusů, 110 Ukrajinců,  
16 Arménů a dva příslušníci jiných národností. 
Z polního letiště Poręba u Pszczyny, tj. nepříliš daleko od 
předválečných čs. hranic, pak byla od 14. dubna do 2. květ-
na 1945 nasazena do bojů v prostoru Moravské Ostravy, 
Opavy a Českého Těšína. 

PhDr. Jiří Rajlich, Ph.D.
ředitel OHD VHÚ
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zranění zajatí

Polsko 1939 200 400 – – – – 4 6  

Francie 1939–1940 3 134 4 190 79 14 – 9 29 38 – 

Velká Británie 1940–1945 40 370 96 337 205 68 131 1 500 486 206 52

Sovětský svaz a SNP 1944–1945 1 500 1 340 20 2 9 95 19 14 1 

celkem 1939–1945 46 204 102 267 304 84 140 1 604 538 264 53

Souhrnné výsledky činnosti československého letectva ve 2. světové válce
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