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O FILMU 
 

FILMOVÉ DRAMA O VZESTUPU A PÁDU ČLOVĚKA, KTERÝ KŠEFTOVAL S OSUDY LIDÍ. 
 
Neuvěřitelný, ale pravdivý příběh rozporuplné osoby Zdeňka Tomana, šéfa naší zahraniční rozvědky, který významně 
ovlivnil vývoj v poválečném Československu, bezskrupulózního obchodníka s obrovskou mocí a zásadním úkolem. 
Sehnat peníze, které komunistům vyhrají volby. A Toman peníze sehnat uměl. Pro sebe, pro rodinu i pro stranu. 
Šmelina, vydírání, kasírování válečných zločinců i jejich obětí. Neštítil se ničeho.  Cena, kterou za svou kariéru zaplatil 
on i jeho blízcí, byla pak vysoká. Film odkrývá období tzv. třetí republiky, temné roky 1945 – 48, a příběh člověka, o 
kterém se nikdy nemluvilo. 
 

 

 
 
 
Zdeněk Toman, šéf Československé zahraniční rozvědky v období tzv. třetí republiky (1945-48), šmelinář, podvodník 

a bezskrupulózní manipulátor s osudy mnoha lidí i z nejvyšších politických pater Československa a zahraničí, který se 

jak pro osobní profit tak i získávání financí nezbytných pro úspěch komunistického puče v roce 1948 neštítil kšeftovat 

s kýmkoli a s čímkoli. Byl osobou organizující odchod východoevropských Židů přeživších holocaust přes 

Československo do Palestiny, samozřejmě za tučné a neustále se zvyšující provize od židovských organizací.  

Stal se prvním vězněným vysokým komunistickým pohlavárem, který věděl příliš mnoho, a snad právě proto se mu 

podařilo celkem pohodlně uprchnout z vězení a dostat se do americké zóny v Německu. 

 

Režisér a producent Ondřej Trojan přináší na plátno nejen napínavý thriller, ale i co nejvěrnější dobovou rekonstrukci 

skutečných událostí opírající se o nezvratná archivní a očitá svědectví.  

 



Jiří Macháček v hlavní roli Zdeňka Tomana vyšplhá ve filmu díky bezpáteřní povaze dobového veksláka, valutovým 
kontaktům získaným za války v Londýně a po válce využívaným k hromadění prostředků na podporu KSČ, z pozice 
řadového úředníka až na post vedoucího zahraniční rozvědky, kterou systematicky čistí od nestraníků, aby se na 
konci sám stal jedním z prvních komunistů vězněných komunisty, ale také jedním z mála, kterému se 
z  komunistického kriminálu podařilo utéct a dostat se za hranice dřív, než začaly padat hlavy. Kateřina Winterová se 
v roli Tomanovy ženy Pesly stala dokonalým mixem zaryté komunistky a buržoazní paničky, ženy, pro kterou jsou 
komunistické ideje a společenské postavení nad vlastní dítě i život.  

V dalších rolích se představí Kristýna Boková jako Tomanova milenka a sekretářka Třískalová, Stanislav Majer jako 

generální tajemník KSČ Rudolf Slánský, Marek Taclík jako fanatický komunista, přednosta obranného zpravodajství 

Bedřich Reicin, slovenští herci Roman Luknár jako Jan Masaryk, Lukáš Latinák jako politik Vlado Clementis, Marian 

Mitaš jako komunistický fanatik a agent NKVD Karel Vaš nebo Táňa Pauhofová jako Tomanova sestra Aurélie, Petr 

Vaněk jako ředitel židovské organizace po uprchlíky Gaynor Jacobson, dále Lukáš Melník v roli Tomanovy pravé 

ruky Františka Kuraciny, Jaromír Dulava jako ministr vnitra Václav Nosek, Jiří Dvořák jako generál Bartík, Martin 

Finger jako agent zpravodajské služby Adolf Püchler, Aleš Procházka jako Klement Gottwald, dále Václav Neužil, 

Miroslav Táborský, Radek Holub, Ondřej Malý, Jaroslav Plesl, Ady Hajdu, Pavel Liška a mnozí další.  

 

KDO BYL DR. ZDENĚK TOMAN 

Narodil se r. 1909 v Sobrancích na Slovensku jako Zoltán Goldberger, syn maďarských Židů. Za svého života si 
několikrát změnil jméno, snad aby se alespoň de iure distancoval od svého židovského původu. Jako by právě ten 
považoval za břímě, které by mu v životě mohlo bránit v kariéře. Byla krátká a strmá. Fungoval po tři poválečná léta 
jako šedá /rudá/ eminence v pozadí politického dění.  

Zdeněk Toman, komunista, šmelinář a všehoschopný 
kariérista, vystoupal v období boje o poválečné směřování 
Československa a bezskrupulózního a intrikami 
prolezlého boje o koryta z řadového úředníka s vazbami 
na exilovou vládu v Londýně, kde se svojí ženou Peslou 
přečkal válku, přes krátké období repatriačního úředníka 
na Zakarpatské Rusi, až na post vedoucího odboru 
zahraniční rozvědky. Z této pozice, v utajení a s velkými 
pravomocemi, rozehrál několik partií. Partii rozvědčíka, 
používajícího metod vydírání, udávání a zastrašování pro 
účely „vyčištění“ rozvědky od veškerých poválečných 
demokratických složek a totálního ovládnutí resortu 
komunisty. Vedle toho, s požehnáním generálního 
tajemníka komunistů Rudolfa Slánského, s diplomatickým 

pasem a širokými kontakty z Londýna i mezi přeživšími z židovské komunity, šmelil v obrovských rozměrech za 
účelem získávání peněz pro komunistické předvolební kampaně. Zároveň se zásadním způsobem podílel na pomoci 
pro poválečné židovské navrátilce a uprchlíky ze všech koutů východní Evropy, při koordinaci jejich deportací přes 
Československo, Německo a Rakousko do Palestiny a na jejich vyzbrojování. To vše činil vždy z osobních a zištných 
důvodů, majetky, které takto pro sebe získal, byly obrovské.  

Byl jedním z prvních zatčených poválečných vysoce postavených politických vězňů a jedním z mála, komu se podařilo 
v létě roku 1948 z ostře střežené komunistické vazby uprchnout a dostat se přes americkou zónu až do 
Venezuely.  Je velmi pravděpodobné, že komunističtí pohlaváři měli zájem na tom, aby Toman se svými informacemi 
zmizel v zahraničí. Jen o pár let později se již podobná zatčení řešila podle sovětských not. Brutální výslechy, 
vynucená doznání a politické justiční vraždy, včetně Slánského a dalších. 

V pozadí této linky se mezi tím odehrává boj o moc mezi demokraty a komunisty, koordinovaný Moskvou řízenými 
agenty NKVD a také boj o moc uprostřed samotné komunistické partaje. V této hře zůstalo spoustu zničených osudů, 
spoustu mrtvých, žalářovaných a ožebračených lidí. A také nevyjasněná úloha Jana Masaryka při únorovém 
kabinetním komunistickém puči.  

 

 



ROZHOVORY 
 

ONDŘEJ TROJAN 

REŽISÉR, PRODUCENT, SPOLUAUTOR SCÉNÁŘE  

 

 

Jak se cítíte před premiérou svého čtvrtého filmu? 

Jako před každou premiérou. Natočil jsem divácky poměrně náročný film vyprávěný poněkud neobvyklou formou. 

Stojím si za svojí prací, ale vůbec netuším, jestli diváci na můj film přijdou, i když bych si to moc přál. Nechci točit filmy 

do šuplíku. 

Tomana jste připravoval 8 let. Co bylo nejtěžší? 

Z toho jsem se ovšem skoro pět let s velkými pauzami zaobíral scénářem a financováním. Nejtěžší bylo se 

rozhodnout, jakým způsobem tuto látku uchopit. Hodně mi záleželo na autentičnosti a pravdivosti celého příběhu, 

který se z nemalé části odehrává ve vrcholných patrech politiky v letech 1945 až 1948. Tedy chtěl jsem být přesný i 

historicky. Taky jsem se chtěl vyvarovat všelijakým filmařským klišé a přitom se opřít o silné herecké výkony. Tedy 

natočit film bez kompromisů, ale zároveň biják pro velká plátna, který si diváci odnesou po odchodu z kina ve svých 

hlavách domů a v ideálním případě si o něm budou povídat nebo se k tomu zážitku vracet. Myslím si, že Želary i 

Občanský průkaz na mnoho diváků takto zapůsobily, proto tyto dva mé předchozí filmy zmiňujeme na plakátě, 

abychom divákům sdělili, že přicházíme opět se silným filmem. 

Co vás bavilo naopak nejvíc? 

Natáčení. Měl jsem tu čest pracovat s vynikajícími herci a vynikajícím štábem. Byla radost s nimi spolupracovat. Moc 

si toho cením. 

 



Co jste musel natáčení obětovat?  

No asi hlavně spoustu času. Nějak mi nedošlo, když jsem se rozhodl, že do tohoto projektu půjdu, jak moc to bude 

náročný.  

Pod Tomanem jste podepsán jako režisér, producent i jako spoluautor scénáře. Jak jste se k němu dostal? 

Někdy v roce 2012 se na mě obrátila čechoaustralanka paní Zdenka Simandlová s hodně tlustým scénářem o jistém 

Tomanovi. Byl napsaný na přeskáčku, dalo mi dost práce se v textu orientovat, ale postava a příběh Tomana alias 

Zoltána Goldbergera mě zaujaly. Několik měsíců jsme se scházeli, ona mezitím scénář dopisovala, upravovala, ale 

nakonec jsem zjistil, že jediná cesta, abych mohl film realizovat, je chopit se té práce sám. Zvýrazňovačem jsem si 

označoval scény, které byly důležité, seřadil jsem děj chronologicky, vyházel postavy, které byly pro příběh 

nadbytečné, a zjednodušil jsem počet prostředí, kde se děj odehrává. Pak jsem vše obraz po obrazu konzultoval 

s historiky a podle jejich připomínek upravoval. V poslední fázi jsem se soustředil na dialogy. To celé s různými 

pauzami trvalo asi tři roky.  

Proč jste zvolil pro svůj čtvrtý film příběh člověka, který tak zásadně přispěl k nastolení komunistické 

diktatury v naší zemi a současně ke vzniku Izraele.  

Bavilo mě odkrývat a poznávat tajemnou postavu Tomana, události a osoby, které ho v období jeho neuvěřitelného 

vzestupu obklopovaly a formovaly historické události. Přišlo mi to celé dost mrazivě aktuální, jelikož historie se velmi 

často opakuje, my se odmítáme z ní poučit a děláme pořád dokola ty samé fatální chyby. Tomanův akční rádius, jeho 

vysoké hra ze zákulisí, jeho mafiánská schopnost šmelením a kšeftováním s lidským neštěstím získávat ohromné 

peníze, které jistě nepředkládal berňáku ke zdanění, jeho intriky… To je dost vzrušující látka.   

Jaký byl Zdeněk Toman? 

Toman je přímým hybatelem mnoha událostí ovlivňujících politický vývoj v Československu mezi roky 1945 až 1948, 

kdy s jeho velkým přispěním se chopila politickým pučem moci Komunistická strana. Obratně provádí ze zákulisí, 

s požehnáním většiny stranických špiček, politické a finanční machinace obrovského rozsahu. Zároveň se ovšem 

zaplétá do vlastní pavučiny a stává se proti své vůli obětí svého ega bažícího po moci, mamonu a uznání. Osoba 

Tomana v sobě nese rysy prohlubující se patologické psychopatie a zároveň schizofrenního vnitřního boje o své 

vlastní zařazení. Jeho vnitřní boj s vlastním zatajovaným židovstvím, které není schopen přes veškerou snahu ze 

sebe smýt, jeho prohlubující se strach z politické mašinerie, kterou buď sám řídí, nebo je jí řízen složkami 

úkolovanými ze Sovětského svazu (zejména vojenskou rozvědkou prolezlou agenty NKVD), to jsou okolnosti jeho 

postupného vnitřního rozpadu. Množství alkoholu a cigaret svědčí o jeho běsech, depresích a stupňujícím se strachu 

o sebe a svou rodinu hraničícím se stihomamem. Tomu se nelze divit. Musel vnímat sílící tendence prosazovat ve 

zpravodajských složkách sovětské praktiky v boji s „třídním nepřítelem“, neštítící se páchat ty nejodpornější zločiny. 

Metody, které zacházely o dost dál, než jaké používal bez skrupulí sám Toman. 

Proč jste obsadil Jiřího Macháčka, herce a zpěváka, který je zaškatulkovaný spíš jako showman, zpěvák, 

komik? 

Jirka si umí jít za svým s buldočí vytrvalostí a umanutostí. To je jeho přirozená vlastnost. Když si zdůvodní, kam až by 

byl Toman pro naplnění svých cílů schopen zajít a vezme si to za své, máte před sebou osobnost, které v postavě 

Tomana věřím úplně všechno. K pozitivní povaze Jirky je to jistě protiúkol, ale právě ten umí být motivující, o tom jsem 

nepochyboval. Každý v sobě máme ukrytou kdesi v hloubi nějakou temnotu, jde o to, ji ze sebe před kamerou pustit 

ven.  

Pro vykreslení postavy Toman jsou velmi zásadní vztahy, jaké má se svými nejbližšími. V rodině i politice. 

Jaký byl jeho vztah s manželkou Peslou?  

Ve vztahu k Pesle často podléhá netrpělivým výbuchům iracionálního hněvu nebo se zase propadá do stavů 

„zlomeného chlapečka“ svěřujícího se svými bolístkami „mamince“, aby ho pofoukala. Jindy zas, v obraze kdy ukazuje 

Pesle zdevastovanou ruinu jejich budoucí vily, podléhá až jakési ochranitelské něze, neboť se v něm pere nevyřešená 

otázka jeho židovských kořenů. Vilu Židům sebrali Němci, následně zdevastovali Rusové a teď si ji pro sebe bere 

Toman… Ducha prapředků tak budou mít stále kolem sebe.  

A jaká je Pesla? 

Pesla, polská Židovka, je rovněž velice komplikovaná osobnost. Rodinné i společenské problémy sice vnímá, ale 

odstrkává je od sebe, aby je nemusela řešit. Přes svoje dětinské stalinské smýšlení se chová jako buržoazní 

rozmazlená panička, její ekonomické a společenské postavení má pro ni zásadní význam a žije v bludu, že když její 

manžel toho tolik vykonává pro blaho veškerého lidu, má na tyto buržoazní výdobytky plný nárok. A právě proto pád 

ze společenského žebříku způsobený zatčením jejího muže neunese, přestože za sebou nechává půlročního syna. 

Bláhově věří tomu, že Strana se o něj postará. 



Proč jste obsadil Kateřinu Winterovou 

Protože pro mě byla jako filmová herečka neznámá a tudíž podobně tajemná jako předobraz postavy, kterou ztvárnila. 

Líbilo se mi, že je to takové sveřepé tintítko a trochu rozklepaná špičková herečka, což podporovalo její zakrývanou 

labilitu. Obsadit Kateřinu byl nápad castingové režisérky Petry Svarinské a mně se moc líbil. 

Kromě manželky má Toman ale i milenku… 

No on měl těch avantýr mnohem víc, ale o tom film není. Svoji asistentku Třískalovou využívá jako osobu, na které si 

dokazuje svoji moc a mužské ego. Tomanova pozdější odtažitá a následně až nenávistná proměna ve vztahu k ní 

není vedena jeho city, jeho potřebou nezraňovat svoji těhotnou ženu, nýbrž racionálními pohnutkami, kdy jeho těžko 

zatajovaný poměr se stává překážkou pro jeho vlastní kariéru, kterou staví nade vše ostatní. 

Proč jste obsadil Kristýnu Bokovou? 

Protože se mi s ní dobře pracuje. Poloha vypočítavé mršky jí sedí. U Kristýny jsem na rozdíl od Kateřiny Winterové 

sázel na jistotu. V roli učitelky Pivoňkové v Občanském průkazu byla okouzlující a já jsem nechtěl roli zlatokopky 

Miládky Třískalové obsadit prvoplánově nějakou nesympatickou sexbombou. To by bylo příliš placaté. Vždy se 

snažím i na charakterově nesympatických postavách hledat nějaké polidšťující prvky, které vnese do postavy dobrá 

herečka svým přirozeným charizmatem. 

Z mužů jsou Tomanovi ve filmu nejblíž tři postavy – Slánský, Masaryk a Jacobson. Přiblížíte nám, jaké vztahy 

mezi nimi panovaly? 

Toman a Rudolf Slánský 

Oba jsou Židé a oba se ke svému židovství příliš nehlásí. Slánský je jediný komunistický pohlavár, se kterým se 

Toman uchyluje k osobnějším rozhovorům, nikoli proto, že by je pojilo pouto přátelství, či zmíněné židovství, ale 

zejména proto, že Slánský je nejvyšší autoritou v žebříčku komunistických politiků, který ho pravidelně úkoluje nikoli 

prací pro rozvědku, ale šmelinařením za účelem získávání nelegálních financí do stranické kasy. Slánský je po 

dlouhou dobu Tomanův žebřík k jeho strmému vzestupu, zároveň ale Slánského svými šmelinami drží vlastně 

v šachu. Zatímco Toman si je jistý, že není důvod se před Slánským hrbit, Slánský se dostává pod tlak ze strany 

sovětů a cítí, že Toman, který ze své pozice šéfa rozvědky ví na každého vlivného politika všechno a neváhá nic 

z toho kdykoli použít, se brzy stane pro celou KSČ přítěží a jejich vzájemný vztah vychladne. Proto po palácovém puči 

v roce 1948 neváhá připojit svůj podpis pod rozkaz k Tomanovu zatčení. Je zajímavé, že trvalo měsíc a půl, než 

k němu opravdu došlo. Strach, neudělat tímto krokem chybu, byl koneckonců patrný od všech vrcholných funkcionářů 

a šéfů rozvědek, které už plně ovládli komunisti. Je rovněž pravděpodobné, že Slánský a několik dalších komunistů 

měli zájem na tom, aby Toman z vězení zmizel a ztratil se i se svými vědomostmi v zahraničí. Jen o pár let později se 

již podobná zatčení řešila podle sovětských not. Brutální výslechy, vynucená doznání a politické justiční vraždy. 

Koneckonců Slánský by o tom mohl vyprávět, kdyby sám neskončil na šibenici… 

Jejich vztah je jedním z hřišť, kde Toman rozehrává svojí partii obratného manipulátora. I když nechává Slánskému 

roli bosse, který úkoluje, umí si ho povodit tam, kde ho potřebuje mít. Toto působivé farizejství obou mužů tak 

připomíná šachovou partii. Vzájemné výhružky jsou vedeny jakoby mezi řečí, zároveň je patrné, jak jinak spolu jednají 

mezi čtyřma očima a jak na veřejnosti. Slánský je vystaven tlakům plnit stranickou kasu a zároveň strachu, aby se 

v této špinavé hře nenamočil. Špinavou práci měl odvádět Toman, než ovšem všem okolo sebe přerostl přes hlavu. 

Proč jste obsadil do role Rudolfa Slánského Stanislava Majera? 

Je to to herec, který na velmi malém prostoru dokáže velmi přesně a citlivě jednoduchými prostředky odstínit nuance 

svého nitra. A navíc se mi hodila do hry jeho podobnost s jeho předobrazem Slánským. 

Toman a Gaynor Jacobson 

Setkání Tomana s Jacobsonem zprostředkoval Jan Masaryk, který ze své funkce ministra zahraničí potřeboval a chtěl 

nezištně řešit otázku migrace židovských uprchlíků z Polska a východní Evropy. Dneska je těžké říct, do jaké míry se 

Toman angažoval v této otázce z popudu svého semitského původu, a jestli žil v představě, že se tímto „očišťuje a 

vykupuje“. Jisté je, že za veškeré transporty, za každou osobu načerno kasíroval a to ve velkém. Jeho vztah 

s ředitelem americké židovské humanitární organizace Gaynorem Jacobsonem, jehož hlavním úkolem bylo bezpečně 

přepravit desetitisíce běženců přes naši republiku do amerických zón v Rakousku a Německu, byl proto směsicí 

vzájemného pohrdání i respektu. V každém případě měl Toman nesmírnou zásluhu na záchraně mnoha židovských 

životů a v konečném důsledku i na vzniku státu Izrael na palestinském území. Koneckonců ve spolupráci s Janem 

Masarykem a Vlado Clementisem stihl ještě těsně před svým zatčením organizovat první dodávky československých 

zbraní právě Židům do Palestiny. A to opět za tučné provize. V Izraeli je po Tomanovi pojmenováno křídlo prestižní 

Ben Gurionovy univerzity. 

 



Proč jste obsadil do role Gaynora Jacobsona Petra Vaňka? 

Tady jsem bruslil na nejtenčím ledě, protože Petra jsem vůbec neznal. On sice nemusel vytvářet pro svou postavu 

nějaký psychodramatický oblouk její proměny, ale i tak bylo potřeba citlivě dávkovat střelivo pro jeho hru, jejímž 

posláním bylo dostat do Palestiny co nejvíc svých soukmenovců. Navíc, jako Američan, svoji roli hraje ve svém 

mateřském jazyce. Sázka na Petra se mi vyplatila. Ve filmu mu jeho nepříliš okoukaná tvář dává díky přesnému 

herectví nadstavbu cizince, který splnil za cenu mnoha korupčních kompromisů svůj úkol. On totiž neměl na výběr. 

Toman a Jan Masaryk 

Jan Masaryk, v rozporu s tím, jak je dnes mnohými lidmi vnímán jako čistě kladná osobnost pevných zásad, byl ve 

své poválečné éře ve skutečnosti dost slabý a ustrašený levicový politik, stíhaný depresemi, které léčil alkoholem a 

drogami. V této své „terapii“ si byl částečně s Tomanem podobný. Zvláštní ale je, jaký patologický a submisivní vztah 

si k Tomanovi vypěstoval, aniž by je pojilo přátelství či společně prožité osobní zážitky. A to vše přes to, že měl 

z Tomana strach a neměl jediný důvod mu důvěřovat. Koneckonců byl to právě Toman, kdo nutil v únoru 48 Masaryka 

nepodat spolu s některými ostatními demokratickými ministry demisi, čímž zásadní měrou přispěl k tomu, že prezident 

Beneš pověřil komunistického lídra Gottwalda sestavením jednobarevné vlády. Důsledky únorového kabinetního puče 

jsou všeobecně známé.  

Film nefabuluje, jestli a jak byl Masaryk odstraněn, to už asi nikdy nikdo přesně nezjistí, jisté je, že tento akt řídila 

sovětská rozvědka a jisté je i to, že oba tito muži v rozpětí několika týdnů, každý jiným způsobem, navěky opustili 

Československo. Třetí republika je mrtvá a občany čeká 40 let komunistické diktatury. 

Více než psychologická sonda vztahů obou mužů mne přes jejich četná setkání zajímala především rozpadající se, 

odidealizovaná osobnost samotného Jana Masaryka. Takto rozporuplného jsem ho chtěl ve filmu vykreslit, neboť 

jsem si jist, že to je obrázek pravdivý. Svůj slib otci, že nikdy nezradí a neopustí prezidenta Beneše, Masaryk splnil za 

cenu nesmírných obětí.  

Proč jste obsadil do role Jana Masaryka slovenského herce Romana Luknára? 

Roman je charizmatický hráč s přirozenou noblesou a zároveň jistou mírou familiérnosti a šaškovského humoru. Jan 

Masaryk se vždy snažil být lidový a neformální. Patřil k těm osobnostem, kterým ve společnosti jeho cílená faux pas 

díky jeho nonšalantnosti vždy procházela. A v tomto je Roman Luknár nepřekonatelný a autentický. 

Rolí je v Tomanovi na 70. Podle jakého klíče jste je obsazoval? 

Pokud jde o hlavní postavy, každá má svůj jistý malý vývojový oblouk, každou hlavní postavu události poválečné 

někam posunuly, většinou do pekel. Ostatní osoby jsou pochopitelně černobílejší a plošší, hlavním postavám dělají 

stafáž a jsou podstatné především jako historicky pravdivé osoby, spoluhybatelky našich dějin. Herce jsme vybírali 

zejména po stránce typologické, abychom byli maximálně autentičtí. Naštěstí bylo z čeho vybírat, pokud jde o jejich 

herecké mistrovství, a o zbytek se postarali maskéři a kostyméři. 

Kameru dělal Tomáš Sysel, se kterým točíte poprvé, střih Vladimír Barák, se kterým jste spolupracoval i na 

Občanském průkazu a Želarech, stejně jako s kostýmní návrhářkou nebo uměleckou maskérkou. Naopak 

hudební skladatel Michal Novinski nebo architekt Tomáš Svoboda s vámi spolupracují také poprvé. Jak si 

vybíráte tým? 

Film jsme většinou točili po sekvencích, nikoli po jednotlivých záběrech. Takto bylo možné lépe hercům připravit půdu 

pro gradaci jednotlivých scén, aby působily kompaktněji, pravdivěji a emotivněji. Nepoužívali jsme ve větší míře 

současné módní a efektní kamerové berličky, jako jsou jeřáby, kruhové jízdy či drony. Přesto jsme se nesnažili 

používáním převážně statických či švenkovaných záběrů vyprávět film jakýmsi retro stylem. Film je přirozeně barevný, 

bez utlumených sépiových či podobných odstínů, které by měly vyvolávat pocit formálního zpracování z dob, kdy se 

náš příběh odehrává. Hráli jsme si s hloubkou ostrosti, abychom vypíchli to podstatné. Svítiti jsme úsporně 

s využíváním reálných zdrojů. Nepoužívali jsme ostrá světla a stíny ve stylu Film Noir. A přestože jsme byli nuceni 

používat velké množství triků jak při natáčení, tak i při postprodukci, snažili jsme se, aby tyto triky působily přirozeně 

funkčně a aby je divák nevnímal. Některé scény jsme kvůli autentičnosti snímali na dvě kamery. V tom všem mi byl 

kameraman Tomáš Sysel přirozenou oporou. Jeho práce se světlem i schopnost jednotící úsporné stylizace byla pro 

mne jistotou, že dosáhneme výsledného vyznění. 

U výtvarných složek jsem se mohl opřít o kostýmní výtvarnici Katarínu Bielikovou Štrbovou a uměleckou 

maskérku Janu Bílkovou, které jsem znal ze svých předchozích filmů a vybral jsem si je proto, že mě jejich pečlivá 

práce nikdy nezklamala.  

Totéž platí i o mágovi střihu Vladimíru Barákovi. Ve střižně jsme strávili možná víc času, než na place. Vypilovat 

timing a vyznění jednotlivých scén byla dost náročná práce, která byla dána neobvyklou formou deníkového 

vyprávění. Architekta filmu Tomáše Svobodu a hudebního skladatele Michala Novinského si popravdě vyžádali 



okolnosti. A oba byli pro film velkým přínosem. Věřím, že diváci filmové dekorace i hudbu ocení jako špičkovou 

součást kolektivní práce na celkovém vyznění našeho díla. 

TRAILER FILMU NAMLUVIL ONDŘEJ TROJAN   https://youtu.be/kjUPL3R0ilE 

 

JIŘÍ MACHÁČEK 

JAKO ZDENĚK TOMAN 

 

 

Jste členem chlapecké, taneční, pěvecké a striptérské skupiny Mig 21. Co když vás Toman připraví o 

fanynky? 

To by byl určitě konec kapely. 

Na fotkách z filmu zaujme váš dobově nadýchaný účes. Kam se poděl? 

Já se teď takhle češu i doma, ale jenom na noc. 

Proč? 

Moje žena si to tak přeje. 

Co na to říkala, když jste přišel s tím, že budete hrát komunistu? 

Kristina je taky filmařka, chápe, že je to jen jako. 

 

https://youtu.be/kjUPL3R0ilE


Co rozhodlo, že jste roli Tomana přijal? 

Dobře, tak teď vážně. Já bych tady mohl vyjmenovat celý seznam určitě lepších filmových herců než jsem já, kteří 

celý život čekali nebo ještě čekají, že dostanou příležitost vystoupit z rámce, z oblasti, nebo, chcete li, ze škatulky, do 

které jsou celý život obsazovaní, a pro mě byl tou příležitostí právě Toman. To nešlo odmítnout. 

Víte, proč si vybral Ondřej Trojan pro roli šéfa zahraniční rozvědky, šmelináře, kariéristy, komunisty Zdeňka 

Tomana právě vás? 

Ondra tvrdí, že mezi Tomanem a mnou je velká fyzická podobnost, ono to teda říká víc lidí, i když mně to tak 

nepřipadá, ale možná proto. Nebo možná proto, že jsem taky doktor práv, jako byl Toman, nebo proto, že se do toho 

třeba nikomu jinýmu nechtělo, těžko říct takhle z hlavy. 

Jaký Toman podle vás byl a jak jste se na něj připravoval? 

Četl jsem třeba výslechy Tomanových příbuzných a jeho blízkých spolupracovníků. To jsou výslechy STB z 

padesátých a šedesátých let. Ty ho vykreslují jako zrádce socialismu a jako lidskou zrůdu. Na druhé straně tu jsou ale 

Tomanovy zásluhy, pomoc spoustě židovských rodin při poválečném přesunu, jsou tu Tomanovy pocty od Izraelského 

státu. Takže zásadní rozpor, uvnitř kterého se snažíte dopátrat, kdo to vlastně ten Toman byl, a nakonec to 

nejzajímavější je, jak se vám díky němu začne otvírat doba, ve které působil.  

Jak? 

No ten proces, jak tu komunisti pod taktovkou Moskvy krok za krokem rozbíjejí demokratický systém, aby pak násilím 

přebrali moc, ale hlavně to, že jim v tom nikdo nestojí příliš v cestě.  

Padouch nebo hrdina? Pro československé dějiny byl Toman první případ, pro dějiny Izraele ten druhý. Jak 

jste k němu přistupoval? 

Že je to nejednoznačnej charakter. Třeba ve scéně s Jacobsonem, kterej s Tomanem vyjednává podmínky transportu 

tisíců židů migrujících přes Československo, tam většina lidí měla ze scénáře dojem, jakej je ten Toman bezcitnej 

vyděrač, ale já jsem se nemohl zbavit dojmu, že sleduju člověka, kterej ví, že je jedinej, kdo těm transportům může 

poskytnout férovej právní rámec, aby se ta záležitost vůbec pohla z místa. Ano, využije toho, ale až pak. A tahle 

nejednoznačnost mě na něm přitahovala nejvíc. 

A jak jste chtěl, aby ho vnímali ve finále diváci? 

V tom jsem teda jasno neměl. Sám jsem se divil, jak každá nová verze střihu přinesla na tu postavu trochu jiný 

pohled. Ale že je to nemilosrdnej obchodník, kterej mezi komunisty vyniká noblesou, rozporuplnej člověk, dokonale 

zametající stopy, hráč kterej všechno, do čeho strčí nos, využije ve svůj prospěch, toho jsem se držel. 

Toman se točil na etapy rok. Co to pro vás znamenalo? Nestříhat se, držet si váhu? 

Nestříhat se, držet váhu, to je to nejmenší. Ale vy máte v sobě tu postavu, té se prostě zbavíte až s poslední klapkou, 

pořád si ji v sobě nosíte, taková podivná forma těhotenství to je, a to musíte vydržet a nebrat během toho taky jiný 

filmy, teda já to tak mám. 

Nestal jste se za tu dobu trochu Zdeňkem Tomanem?  

Samozřejmě, že ano, v tom je podstata té práce. Stejně jako to, že se pak musíte vrátit zase zpátky k sobě. 

Ale presto, neprolnuly se Tomanovy manýry, jeho chování k druhým, někdy do normálního života herce 

Macháčka? 

Možná. Ale třeba na své herecké kolegy, s cílem poškodit je, jsem nikdy žádné anonymní dopisy nepsal. Takže ta 

míra převtělení má určité meze. 

Vaši ženu Peslu hraje Kateřina Winterová. Jak jste se jako manželé Tomanovi sehráli?  

My jsme si s Kateřinou okamžitě rozuměli v tom, že mezi Tomanem a jeho ženou Peslou musel být velmi bizarní, ale 

silný vztah. Ti dva se určitě měli rádi. Oba byli židovského původu, v mládí zjevně podlehli komunistickým ideálům a 

postupně i bezostyšné hrabivosti a kariérismu. V tomhle byl Toman s Peslou ve shodě, a to byl náš výchozí pohled. 

Mě se s Kateřinou pracovalo ohromně dobře a myslím, že by mně bavilo točit s ní někdy i nějakou chytrou komedii. 

 

 



Kristýna Boková hraje vaši sekretářku a milenku, před kamerou jste se sešli už poněkolikáté, znáte se dlouho. 

Je výhoda hrát s kamarády, nehrozí, že se třeba při milostné scéně s kamarádkou odbouráte? 

S Kristýnou Bokovou hrozí, že se odbourám při jakékoli scéně. To tak s někým prostě máte. Třeba i s Jaromírem 

Dulavou to mám. Ale s Kristýnkou už to dávno víme, kromě těch filmů, co jsme spolu natočili, jsme spolu hráli taky 

deset let v divadle, takže víme svoje a já se na ni vždycky těším. 

Třetí zásadní ženou je Táňa Pauhofová jako Tomanova sestra Aurelia. 

S Táňou bych si taky přál ještě hrát, tady jsme toho měli spolu málo, asi jen tři scény, ale to napojení, to cítíte hned, 

že by fungovalo. Myslím, že Táňa je na svůj věk opravdu velká a vyzrálá herečka. 

Všichni se soucitně ptají hereček, jak zvládají natáčení milostných scén. U herců se ale asi předpokládá, že je 

to v posteli před kamerou a celým štábem nesmírně baví. Jak to je?  

Já mám většinou jen ostych, abych tu hereckou partnerku nějak neiritoval, třeba tím, že bych byl příliš hrubý, nebo 

naopak málo hrubý, nebo co já vím, záleží spíš na tom, jestli narazíte na někoho, kdo se z práce na těch intimních 

scénách hroutí, nebo na někoho, s kým si u toho můžete užít i spoustu srandy a Kateřina i Kristýnka jsou naštěstí ten 

druhý případ. Kristýnka se vlastně pořád jenom směje a to je velmi uvolňující. 

S Ondřejem Trojanem se znáte dlouho, pojí vás i společné hraní v Divadle Sklep. Neměl tendence vám po 

sklepácku předehrávat? 

On vám to někdy třeba začne i předehrávat, ale to jsou chvíle, na které já se taky těším, navíc na tom nebazíruje, 

když to pak třeba uděláte jinak, prostě to nevnímám tak, že by přede mě stavěl nádobu, do které se musím vměstnat, 

to je spíš tím, že on by nejraši dělal úplně všechno sám, včetně stavby dekorací a úpravy rekvizit, ale to je ten jeho 

strhující zápal a ten mě baví. 

Jak se vám s Ondřejem spolupracovalo?   

Ideálně. Ondra připravuje každý svůj film nebývale důsledně, a když už se rozhodne pro nějakou látku, tak nezačne 

točit, dokud jí nedá vše, čeho si ta látka žádá. To je fakt šťastné spojení úlohy režiséra a producenta v jedné osobě, 

které je vždycky riskantní, náročné jak fyzicky tak psychicky, ale ještě jsem nepotkal nikoho, kdo by výhody, které z 

toho plynou, dokázal využít ve prospěch filmu tak jako Ondra. Takže ten předstih před natáčením, kdy s vámi 

diskutuje nad scénářem a vyzývá vás ke změnám v textu, k přeházení scén, pokud to bude k lepšímu, a tak podobně, 

ten má opravdu mimořádný. 

A jak se vám v jeho režii hrálo?  

No právě, on sám má navíc i silný herecký talent, což málokdo ví, protože Ondra se jako herec profilovat nechce, ale 

má díky tomu velké porozumění pro to, čím herci při filmování procházejí. Dokáže ve vás vzbudit pocit, že jste 

spolutvůrcem filmu, zve vás k monitoru, ptá se, jak jste se záběrem spokojen, kdykoli požádáte ještě o jeden záběr 

navíc, tak vám ho dá, a nedělá to z bezradnosti, ale díky své velkorysosti, kterou si může dopřát.  

Jaké bylo natáčení? 

Náročné. 

A co nejvíc? 

Nejnáročnější bylo to tempo a to penzum té práce. A to jsem si vědom, že jsme měli na dnešní podmínky výjimečně 

komfortní natáčecí plán, i když jsme často měli 15 hodinové a i delší natáčecí dny, ale prostě jsme to chtěli udělat 

dobře. 

Máte nějaký rituál na place před natáčením? 

Jo, dám si snídani. 

Co vás dokáže rozhodit? 

Nepřipravenost. Já musím umět celou roli zpaměti alespoň měsíc před natáčením tak, abych si byl jist, že to všechno 

můžu ze sebe vysypat jak v leže tak v běhu, rychle nebo pomalu, že to zašeptám nebo zakřičím a tak podobně. Pak 

už si hledám jenom další možnosti, jak by to šlo ještě udělat jinak. Tohle všechno musím mít hotovo, abych si to mohl 

užít. Vlastně nesnáším, když se někdo začne učit text teprve před scénou, teda s výjimkou Romana Luknára, u něj mi 

to nevadí, on je pak stejně vždycky skvělej. 

 

 



V Tomanovi jste se potkal s mnoha hereckými kolegy. Jaká to byla spolupráce?  

Všichni byli fajn a bylo to pestrý, potkal jsem spoustu novejch kolegů, kterejch si vážím a nikdy jsem s nimi ještě nic 

netočil, já tu nemůžu nikoho jmenovat, tam hrálo snad 70 herců, takže bych určitě na někoho zapomněl, jen chci říct, 

že všichni věděli, kolik toho mám na bábovce a podrželi mně, až mě to dojalo. Ale i všichni lidi ze štábu, bez nich taky 

nevím, kde bych byl. 

Toman je filmové drama. Byla na place vůbec legrace? 

Bylo to, upřímně řečeno, spíš náročné natáčení, ale takové se vlastně nedá vydržet bez legrace.  

Váš první film byl před 19 lety Návrat idiota, o kterém dodnes kolují divoké historky z natáčení.  Dovedete si 

představit, že byste stylem natáčení – večírek - natáčení pracoval dnes?  

To sotva. Člověk je taky starší, že jo, a tělo chce svý. 

Veselá historka z natáčení... 

… mě nenapadá. 

A scéna, která vás bavila nejmíň nebo dokonce štvala? 

Útěk přes hranice třeba. Běžíte lesem, pořád vás vracejí zpátky, mění vám trasu, aby to v kameře vypadalo co 

nejlépe, běžíte, chvílemi padá studenej déšť a dostává se vám pod košili, běžíte, křičí na vás stop, vy neslyšíte, běžíte 

někam daleko mimo záběr a říkáte si, proč to sakra nestopnou? Znovu jdete na začátek, běžíte, zase běžíte a pak, 

když už to po několika hodinách vypadá, že jsou se vším spokojeni, přichází požadavek, aby vám šlo méně páry od 

huby. Tak to se pak dá dělat už jedině s láskou. 

Která scéna vás bavila nejvíc? 

Ale vlastně každá. To je fakt paradoxní, že i když člověka svlíknou, svážou, vyslýchaj a ponižujou, tak ho to baví, 

musíte být ale přesvědčenej, že je to nezbytný pro vyprávění příběhu. A nesmí vás mrzet, když to nakonec vystřihnou, 

protože se třeba ukáže, že to je pro vyprávění příběhu ještě lepší. 

Měl jste šanci nějak ovlivnit i střih filmu? 

Asi ano, jak se zdá. Střih je fáze výroby, která je mi pořád nejtajemnější. Za to, že jsem mohl postupně vidět Tomana 

sestříhaného asi ve čtyřech stádiích, a něco k tomu říkat, jsem vděčný jak Ondrovi, tak Láďovi Barákovi, jako za 

novou zkušenost. 

Po Tomanovi máte docela dobrý trénink na post ve vysoké politice. Dovedete si sebe představit na takovém 

místě? 

Já pevně věřím, že až do takového bahna se naše země nepropadne, aby mě potřebovala v politice. 

O čem je film Toman pro vás? 

O nás, o tom, jak jsme pořád ochotní tolerovat ten rozprodej své vlastní státní suverenity Rusům. To je pro mě 

největší vzkaz toho filmu, a jestli pro nás ta demokracie konečně začne být tak důležitá, abychom se vůbec snažili 

zjistit, co je to vlastně za hodnotu. 

Toman je druhý film, který jste s Trojanem natočil. A ani vaše role v Občanském průkazu nebyl žádný 

sympaťák. Nechystá pro vás třeba v dalším filmu nějakého kladného hrdinu? 

Haha. To je otázka pro něj a ne pro mě. 

 

VIDEO: JIŘÍ MACHÁČEK PŘEDSTAVUJE ZDEŇKA TOMANA  Https://Youtu.Be/x8u6pgsa5mo 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/x8U6pgSA5mo


KATEŘINA WINTEROVÁ 

JAKO PESLA TOMANOVÁ 

 

Kateřino, víte proč si na roli Pesly Tomanové vybral režisér Ondřej Trojan právě vás? 

Ondřej hledal herečku podobnou reálné Pesle Tomanové. Castingová agentura mě nabídla, a i když nejsem známá 

filmová herečka, tak v tom Ondřej viděl jisté plus. A já se mu náramně hodila. To bude tím obočím, myslím, že říkal...  

Takže jak probíhal casting? 

Žádný nebyl. To se mi málokdy stalo. Z castingovky mi napsali, že mě chce sám Ondřej Trojan do filmu, ale že jsme 

na tu roli dvě. Tak jsem to hodila za hlavu s tím, že je to tak velká a krásná role, že na ni nebudu vůbec myslet. Jestli 

má být, tak bude. No a pak jsem byla někde v Dánsku a volali, že je Pesla moje. Prostě jen tak, bez castingu a 

hereckýho stresu. Tak takhle krásně mi začala spolupráce s Ondřejem Trojanem. Dobrý, ne?  

Jaké byly začátky, když jste se vůbec neznali, sedli jste si pracovně hned, nebo jste si na sebe museli 

zvyknout? 

Ondřej tím, jak přesně ví, co chce a jedná úplně přímo a na rovinu a má velkou autoritu, může působit někdy 

arogantně. Já prý působím na lidi podobně. Asi tím že nevím, co přesně chci, ale mám svůj názor. Tak myslím, že 

v tomhle jsme si sedli. Já taky nedokážu moc předstírat. Ze začátku jsem měla pocit, že mě pozoruje, že mě zkoumá, 

protože jsem byla, podle mého, vlastně trochu sázka na nejistotu. Ale už na společných kamerovkách s Jirkou 

Macháčkem myslím Ondřej cítil, díky našemu společnému humoru, že by to mohlo fungovat. A pak bylo hrozně 

krásný, když mi někdy ze začátku natáčení řekl, jak je rád, že si mě vybral. Nebrala jsem to jako poklonu, ale jako 

fakt, že jsme si sedli a můžeme spolu vytvořit to, co chce. No, tak dost mě to potěšilo  

Vzpomenete si, co vám Ondřej říkal na place nejčastěji? 

Vzpomenu. „Nejsme na divadle!“ Jsem divadelní herečka, dvacet let hraju v Národním a ta mimika naskakuje 

automaticky. Takže ano, říkal mi třeba: „Tady je blízký detail, není potřeba to vyjadřovat mimikou, kamera to vidí 

v tvých očích.“ A já jsem za všechny tyhle připomínky byla ráda, protože to plátno je neúprosný. 



Jaký je Ondřej režisér? Jako herec divadla Sklep, nemá občas tendence předehrávat?  

Jasně, on je to ten typ, který nesedí a hodiny nerozebírá, ale spíš se zvedne a ukáže: „Takhle vezmeš tu pistoli, strčíš 

ji takhle do pusy…ne tak, dívej se, TAKHLE!“ Mně to vyhovuje a taky mě to baví pozorovat. Někdy je to fakt dost 

přesně zahraná situace. Taky vás Ondřej pustí k monitoru, kde se dá debatovat nad odehranou scénou a můžeme tak 

společně rychleji tvořit, to je super.  

Jak se vám s ním točilo 

Naprosto skvěle. Až se divím, že mi dal takovou volnost. Ondřej je soustředěný, zábavný a ohleduplný režisér. To mi 

vyhovuje. Na place díky tomu byla skvělá nálada 

Kdo byla Pesla Tomanová? 

O Pesle existuje velmi málo záznamů, na rozdíl třeba od Tomanovy milenky a sekretářky Třískalové. No... Pesla byla 

zarytou komunistkou, která si však dokázala užívat jako buržoazní panička všech výhod postavení ženy šéfa 

zahraniční rozvědky. Její muž jí zřejmě nedovoloval být ničím jiným, než reprezentativní ženou v domácnosti. Jejich 

vztah byl napnutý a podle mého lehce patologický. On ji podváděl, ona to věděla, ale nechtěli jít od sebe. Ona se o 

práci svého muže nezajímala a on dával přednost kariéře. Přemýšlela jsem co s postavou, o které nic moc nevíme, 

když okolo jsou postavy, o kterých se toho naopak ví hodně. S Ondřejem jsme si řekli, že když je původem Polka, 

mohla by mít trochu přízvuk.  Ve scénáři se jazyky v poválečném světě prolínají, je tam slovenština, ruština, 

maďarština, angličtina, tak jsme se domluvili, že to zkusíme. Takže já jsem si vymyslela, jak to herečky dělají, aby byly 

zajímavé, že Peslu ztvárním, mimo jiné, i takhle   

Zdeňka Tomana, hlavní postavu filmu a vašeho muže hraje Jiří Macháček. Jak se vám spolu točilo? 

Tam byl jediný problém.  My jsme si s Jirkou sedli hned, ale jak jsme oba naladění na stejný humor a děláme pořád 

vtipy, tak to byla druhá připomínka, kterou mi Ondřej během natáčení dával. Jestli to už není moc komedie. Když jsem 

nastoupila na natáčení, tak jsem se Jirky ptala, když je do role Tomana obsazený on, jestli to budeme hrát spíš jako 

komedii, nebo je to pro něj naopak protiúkol. Netušila jsem, jakým směrem se natáčení povede, a neodvážila jsem se 

zeptat Ondřeje, aby mi tu roli ještě nesebral :) Jirkovo obsazení pro mě bylo totiž překvapující, ale úplně jsem ho 

chápala. On je Tomanovi jednak strašně podobný a pak má v sobě hlavně sílu utáhnout i takovou roli. 

S Macháčkem jste ve filmu poměrně často v posteli. Jak se vám hrály postelové scény? 

Ve scénáři, když přišly postelové scény, tak jsem je jen tak rychle přečetla a řekla si, jo, to bude v pohodě. Ale pak 

přišlo natáčení a já jsem zjistila, že to nebude až tak v pohodě. Je tam herec, kterého moc neznáš, režisér, kterého 

vůbec neznáš, štáb, máš prádlo, které jakože nemáš…  

Ale Ondra věděl, že jsem nezkušená postelová herečka, tak udělal na place hezkou atmosféru „pro Káťu“. Mluvil 

potichu a rozhodl se, že mě ani Jiřího nebude trápit a ani ho vlastně nezajímalo natočit s náma superpostelovku. Ta 

Pesla prostě strašně toužila po dítěti a to bez sexu jaksi nejde . Zato já jsem jim zničila záběr, když jsem si při ostré 

klapce začala nevědomky shrnovat dolů šaty, aby jako nebylo nic vidět. „Ty se oblíkáš, místo aby ses svlíkala, “ syčel 

za kamerou Ondřej.  

Jaké bylo j manželství Pesly a Tomana? 

On v ní viděl nějakou kotvu, matku, ale zároveň se k ní choval strašně, podváděl ji. Možná i proto po ní pak v Tel 

Avivu pojmenoval křídlo univerzity, protože mu musela strašně chybět. Zajímavé je, že on sám o ní moc nemluvil, 

jakoby chtěl svou rodinu chránit. Když o ni přišel, tak tu kotvu ve svém rozháraném životě ztratil. To jsou takové ty 

patologické vztahy. Pesla, jak nebyla zatažená do jeho světa, tak se s ní mohl možná cítit uvolněně.  

Nechceme prozradit víc, než je nutné, ale na konci Pesla neunese Tomanův pád a rozhodne se všechno 

opustit, i svého vytouženého syna. Jde pro její rozhodnutí najít pochopení? 

Mně to přijde nepochopitelné. Proto, že jsem o ní z dochovaných materiálů věděla tak málo, neodvažovala jsem si 

vůbec říct, jaká byla. Musela jsem ta fakta přijmout, pořád jsem se Ondřeje na ni ptala, chtěla jsem ji pochopit, až mi 

Ondřej řekl „Už ji neřeš a jenom to zahraj“. My herci stále hledáme v postavě nějakou hloubku, ale někdy tam prostě 

žádná není.  

Kostýmy, make up a účes  - Jak fungují ve spojení s rolí na vás, jak moc jsou pro roli důležité?   

Kostýmní návrhářka Katarína Štrbová Bieliková a umělecká maskérka Jana Bílková, to jsou ženy, na které jsem se 

vždycky strašně těšila. Kostýmní zkoušky, vybírání šatů, debaty nad každým detailem, to jsem byla ve svém živlu. Od 

první chvíle jsem jim věřila a to bylo strašně osvobozující. Jana si například dala s mými vlasy spoustu práce. Dřív 

byly trvalé a ženy měly vlasy mnohem hustší. Současné vlasy jsou jiné, nepřizpůsobivé. Dneska nám už dobové 

účesy nedrží. Kataríniny kostýmy mi zase dodaly tu paničku, pomohly mi dokreslit postavu. Pro mě je celkový 



výtvarný dojem z postav nápomocný i herecky. V tom filmu každý knoflík, látka, doplněk říká: „To je ta doba!“ Takže 

se při sledování do filmu lehce propadneš a jen jdeš s postavami a po příběhu. K tomu samozřejmě dopomohla i 

skvělá práce architekta Tomáše Svobody. Ale jakmile si všimnu jako divák, že má herečka v dobovce současnou 

podprsenku a rozpuštěné vlasy na veřejnosti, jaké v té době nosily jen lehčí ženy, tak mi najednou úplně unikne, co 

říká. Jsem detailista. 

Dovedete si představit sebe na místě Pesly Tomanové 

Ne, na to nechci ani pomyslet.  Ale snažím se to pochopit. Masy lidí byly po válce tak zničené, že v té ideologii hledali 

oporu. „Pojďme se spojit a znovu všechno vybudovat.“  Oni nevěděli, že už tenkrát začal ta obrovská manipulace. 

Nevím, co bych dělala na jejich místě. Ale to, co přišlo hned potom, to už museli vidět a museli vnímat, že není 

správné. Aby někomu, kdo celý život pracoval, všechno sebrali a ještě ho zavřeli, a že to dělali sousedi sousedům, to 

už je otázka té pokroucenosti doby a slabého charakteru jednotlivců i té rudé strany. 

VIDEO: KATEŘINA WINTEROVÁ PŘEDSTAVUJE PESLU TOMANOVOU https://youtu.be/kzUQiL7gJZc 

 

KRISTÝNA BOKOVÁ 

JAKO MILADA TŘÍSKALOVÁ 

 

 

S Ondřejem Trojanem to je váš druhý film. V Občanském průkazu jste hrála učitelku Pivoňkovou, skoro 

disidentku a teď role soudružky Miládky Třískalové. Nedotklo se vás to? 

Naopak. Potěšilo. Že mě Ondřej obsazuje do různých poloh a můžu si vyzkoušet věci, které mi jen tak někdo 

nenabídne. 

 

https://youtu.be/kzUQiL7gJZc


Spolupráce po sedmi letech, změnilo se za tu dobu něco. 

Ne, je to jako s dobrými  kamarády, které jen dlouho nevidíš. Kde jsme po Občanském průkazu skončili, tam jsme na 

Tomanovi prostě navázali.  A to bylo hezký. 

Jaká je Milada Třískalová, sekretářka Zdeňka Tomana? 

Miládka je na začátku šedá myš, která neví nic o světě a myslím, ani o sobě, ale jak stoupá s Tomanem, tak zjišťuje, 

jaké má možnosti, jak může používat své tělo, a kam až ji to může dostat. Není to osoba mně blízká, ale jako každou 

roli, kterou hraju, i Třískalovou jsem se snažila obhajovat a chápat a mít ji ráda. Bylo to těžké, v té době jsem nežila, 

nevím, co by se mnou udělala. Ale jsem nějak vychovaná, a tak si myslím, že bych takhle nejednala. Jenže nikdy 

člověk neví. Já si myslím, že ona byla do jisté míry hloupá, naivní. A najednou přišla na to, jak se zajistit, jak být 

relativně v bezpečí. Přestože v té době nebyl v bezpečí nikdo. 

Jak je pro takovou roli důležitý například kostým? 

Třískalová projde určitým vývojem, i když její prostor ve filmu není moc velký. A s tím mi právě hodně pomohl kostým. 

Je to jako kabátek, do kterého se navlíkneš, a on ti usnadní tvou roli. Když ve filmu nemá role tolik prostoru, tak tyhle 

složky jsou hrozně důležité právě za ten prostor, aby ukazovaly, kam se postava vyvíjí. 

Jak se vám točilo s režisérem Trojanem? 

Jsou režiséři, kteří mají tendence všechno vysvětlovat a pak takoví, kteří neřeknou skoro nic. Ondřej nechává prostor, 

ale zároveň cítím z jeho reakcí, kdy jdu správným směrem. Stačí, když řekne „Tohle se mi líbí“, nebo „Tohle zkus 

jinak“. Umí tak jemně navádět, není striktní, takže se při práci s ním cítím svobodně, a to je velký dar. 

A jaká byla spolupráce s Jiřím Macháčkem? Znáte se dlouho, máte za sebou společné filmy i divadlo. To je 

asi pak na place pohoda? 

Někdy se s kamarádem točí vlastně špatně, protože ho znáte z osobního života a vidíte, kdy „hraje“. Ale s Jirkou to 

tak vůbec nemám. On hraje tak, že nevím, že hraje. A je to hrozně citlivý parťák, není egocentrický, dává prostor, 

jsme tandem. Jsou někteří herci, kteří se soustředí jen na sebe a toho druhého zazdí. Jirka ne. Ano, moje role, 

Miládka, není krásný člověk, ale celý štáb a natáčení bylo krásné. Na to, jak je doba třetí republiky temná, tak 

atmosféra na place byla hrozně osvobozující. Byla tam profesionalita, ale i vzduch a legrace. 

Na rozdíl od Jiřího Macháčka jste svého druhého hereckého partnera, slovenského herce Mariana Mitaše, 

který hraje budoucího prokurátora a vraha Karla Vaše, neznala vůbec. Jak se vám hrálo s ním? 

No, první setkání mě zarazilo. S Marianem jsme se potkali až na place a on byl tak v roli, že působil opravdu děsivě. 

Až jsem si říkala, že buď tak dobře hraje, nebo je to opravdu strašný člověk. Ale už po prvním natáčecím dni se 

ukázalo, že je úplně v pohodě a že k nám skvěle zapadl. Jen ten první den vážně působil na všechny, na Jirku i na 

Ondru, úplně stejně. Jako hrozná svině 

A co postelové - tedy spíš stolové a svlékací scény. V tomhle filmu se s nimi nešetřilo. 

Vždycky jsem před takovou scénou hrozně nervózní. Je to divné, předstírat vášeň, vedle na metr kameraman, zvukař. 

Dostanu se jakoby nad sebe a říkám si, co to tady v dospělosti předvádím. Ale třeba Jirka mi neuvěřitelně pomáhal 

překonat stud, řekli jsme si přesně, jak tu scénu pojmeme. Je to pak už spíš taková choreografie. Ono ani jemu to 

nebylo příjemné. Takže se pak z vás stanou dvě spřízněné duše, které jen chtějí, aby to bylo za nimi.  

Mohla jste si tyhle scény nějak upravit na tělo? 

Ve scénáři stálo, že se Třískalová musí svléknout, aby povzbudila Tomana. A protože já se nerada svlékám, tak jsem 

musela vychytrale jít za Ondřejem a poradit mu, co je víc sexy. Že to odhalené tělo je prvoplánové a že je lepší, když 

si Miládka sundá kalhotky, ale košilka zůstane a fantazie může pracovat. 

A režisér to vzal? 

Tím, že asi nepotřeboval nutně ve filmu nahé tělo, tak na to přistoupil úplně bez debat. 

Když mluvíte o choreografii. Jste vystudovaná tanečnice, ne herečka. Jak to pociťujete při hraní? 

Když jdu na nové natáčení, tak mám vždycky v sobě stud a respekt k hercům. Vím, že herectví vystudovali, umí 

mluvit, používat hlas. Tohle já stále doháním, nemám tu jistotu, kterou oni i díky škole mají. Tanec mi na druhou 

stranu pomáhá v tom, že si roli nasadím fyzicky. Například začnu chodit hrbatá, schoulená do sebe, nebo se naopak 

vypnu, nebo dokonce „vyprsím“, jako u role Miládky.  Mně to fyzické zpětně pomůže ucítit i uvnitř pocit té postavy a 

pak si ji držet.  

 



Třískalová se chová trochu jako štětka a i muži se k ní tak chovají. Nebylo vám tohle při natáčení nepříjemné? 

Při natáčení mi to nevadilo, je to role a je to na chvíli. A dřív se tak k ženám muži chovali a ženy to braly jako normu. 

To až později zjistily, že mají svou hrdost, a když je jim to nepříjemné, tak se můžou ozvat. 

Filmové prostředí je hodně kontaktní a intenzivní. Setkala jste se někdy s takovým chováním ze strany mužů 

při své práci? 

Ano, setkala. Ale jsou dvě rozdílné situace. Ta první je na hraně srandy, kdy víte, že jsou respektované hranice, za 

které se nepůjde. Plácnutí po zadku, které můžete v legraci opětovat. A tím to končí. To mi přijde v naší profesi 

normální. Protože při hraní často překračujete nějakou běžnou hranici kontaktů, třeba právě u těch milostných scén. 

Ale zároveň jsem i zažila, když to někdo udělal takovým způsobem, že jsem cítila z jeho strany, že tu moji hranici už 

nerespektuje. A to já umím říct dost. Tohle je můj prostor, tady nemáš co dělat!  

To zavání trochu #MeToo. Mám se vás zeptat, co si o tom myslíte?  

Klidně. Snad mě neukamenují. Na tom celém mi vadí, když po letech začnou ženy obviňovat muže, že si kdysi něco 

dovolili.  Jestliže já jsem hrdá žena, která má své hranice a hodnoty, a někdo mě pozve na pokoj, tak jsem chytrá a 

vím, že na ten pokoj mě nezve proto, že se mnou chce podepsat smlouvu. Takže jsou tři možnosti.  Buď tam jdu, 

protože je mi sympatický, nebo to mám jako sekretářka Třískalová, chci tu roli a vím, že tohle mi k ní pomůže, ale je to 

moje rozhodnutí a nikoho z něj neobviňuju. Nebo, a tak jsem vychovaná já, si řeknu, ta role mi za to nestojí a na ten 

pokoj nejdu. Vím, že někdy je hranice tenká, a nemluvíme o znásilnění, to je trestný a neomluvitelný čin. Ale jestliže 

bych šla dobrovolně a po deseti letech si najednou vzpomněla, že jsem to vlastně nechtěla, tak bych si připadala jako 

velká mrcha.  

Dovedete si sebe představit v době, ve které žila Milada Třískalová?  

Ne. Ani náhodou. 

Nebo dokonce sebe na jejím místě? 

Vůbec. 

Víte, jak Třískalová dopadla?  

Špatně. Vzala si budoucího prokurátora vykonstruovaných procesů Karla Vaše. A o něm se ví, že byl sadista. 

 

VIDEO: KRISTÝNA BOKOVÁ PŘEDSTAVUJE MILADU TŘÍSKALOVOU   https://youtu.be/25iuT-xHsUU 
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PRESS SEKCE FILMU TOMAN  

HTTPS://THA.CZ/PRO-MEDIA/TOMAN.HTML 

 

PRESSKIT VE FORMÁTU WORD 

HTTPS://1DRV.MS/F/S!AMPNRM0P2LLRIH7Y8UMPCFQS-JNH 

 

TISKOVÝ SERVIS  

BARBARA TROJANOVÁ, TEL.: +420 777 86 11 14, E: BARBARA.TROJANOVA@GMAIL.COM 

 

KONTAKT 

TOTAL HELPART T.H.A. 
KŘÍŽENECKÉHO NÁM. 322, 152 53 PRAHA 5 
TEL.: +420 267 073 007 E: TOTAL@THA.CZ 

WWW.THA.CZ 
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