
Robert Kirchhoff (RK)  po ôsmich rokoch náročnej práce dokončil celovečerný 1

dokumentárny film Kauza Cervanová. Zažil som ho v obdobiach beznádeje, tápania, 

hľadania. Osem rokov priebežne zbieral materiál a zároveň nakrúcal. Žil s filmom 

ako jeho producent a ako autor. Napokon to celé úsilie malo zmysel. Vznikol dôležitý 

film, ktorý je vzácny nielen svojou témou, poctivým autorským prístupom, 

rozkrývaním prípadu možno najväčšej  justičnej nespravodlivosti posledných 

tridsiatich rokov, ukazovaním prepojení medzi dnešnou politickou situáciou a 

minulosťou, ale i kultivovanou filmovou rečou, kombináciou rôznych režijných, 

dramaturgických postupov a prístupov, ktoré v konečnej podobe prinášajú intenzívny 

divácky zážitok. 

 

Robert mi varí kávu, leje do nej kozie mlieko. 

 

MŠ: Ja vlastne ani neviem … ako si sa dostal k filmu? 

RK: K filmu o Cervanovej? 

MŠ: Nie. K dokumentárnemu filmu. 

RK: Jáj. Ja som najskôr bol kulisák, potom pomocný robotník, robil som výškové 

práce, neskôr som v televízii robil asistenta produkcie... A jedného dňa, po revolúcii, 

som zistil, že Dušan Trančík nakrúca film pri Piešťanoch. Prišiel som tam a povedal 

som mu “chcem tu robiť a je mi jedno čo”. Produkčný ma chcel dať asistovať 

režisérovi, ale Trančík povedal:  “Veď ten človek to nevie robiť, nech pomáha stavať 

jazdu.” Tak som tam pomáhal a asi o rok som robil asistenta Hanákovi na 

1 Robert Kirchhoff (45), slovenský režisér, dramaturg a producent. V rokoch 
1995 – 2000 študoval filmovú réžiu na VŠMU. Učí dokumentárny film na filmovej 
fakulte VŠMU, vedie filmové  workshopy, nakrúca pre Českú televíziu a 
producentsky sa venuje  filmom, ktoré vznikajú v spoluprácii s RTVS, alebo s 
podporou Audiovizuálneho fondu. Filmografia režiséra: Veselé Vianoce (1996), 
Spomienka (1997), Straty a návraty (1998), Čierne slovo/Kálo lav (1999), Otvorené 
okná (2000), Výprava proti srsti (2000), Si moje slnko (2000), Na vode (2001), Hej 
Slováci (2002), Kvety zla (2003), Lesk a bieda SNP (2005), Duch v stroji (2010), 
Kauza Cervanová (premiéra marec 2013) 
 
 



Papierových hlavách . Prihlásil som sa na inzerát. Mal so mnou hodinový telefonát a 2

na druhý deň som s ním začal robiť. Trvalo to asi dva roky. 

MŠ: Ale prečo ťa zaujímal práve film? Čo si vlastne študoval? 

RK: Skončil som gympel. A počas socializmu by bolo nemysliteľné, aby ma zobrali 

na filmovú školu. 

MŠ: Mal si zlý kádrový posudok? 

RK: Ja som sa hlásil na rôzne školy, napríklad aj na estetiku. Na žiadnu ma nechceli 

prijať. A keď padol režim, tak som si vypýtal moje kádrové materiály. A v tom fascikli 

bol posudok zo strednej školy, kde bolo napísané: “Odporúčame neprijať na vysokú 

školu.” A to bolo podčiarknuté červeným perom. 

MŠ:Ty si robil problémy na škole? 

RK: Samozrejme, že som robil problémy. Tam bolo napísané, že som človek, ktorý 

nefunguje v rámci kolektívu. Nebol som tá súčiastka, ktorú by potrebovali. 

MŠ: A teda k tomu filmu ťa čo ťahalo? 

RK: Ty si z divadelnej rodiny, ty si bol stále v divadle. Ale ja som chodil do divadla 

sám. Ja som chodil na hokej a do divadla. Uvádzačky ma poznali a púšťali aj 

zadarmo. A neskôr som robil študentské divadlo, dokonca v Žiline som robil 

bábkoherca. Ale to bolo obdobie, keď som nevedel, čo budem robiť. Nebral som 

život ako niečo záväzné... potreboval som pečiatku v občianskom, že pracujem a až 

neskôr som sa rozhodol študovať školu, keď som 26 rokov. 

MŠ: Nechcel si teda robiť radšej divadlo? 

RK: Chcel. Ja som chcel byť hercom! 

MŠ: Škoda, že ti to nevyšlo. 

RK: Vyšlo! Ja som herec vo svojich filmoch! Hahaha. 

MŠ: A teda kde došlo k tomu rozhodnutiu robiť filmy? 

RK: Až pri nakrúcaní Papierových hláv. Predtým som nemal skúsenosť s 

dokumentárnym filmom a ani som nevedel, že existuje. 

MŠ: Ty si nepozeral v kine ani žurnály? 

RK: Tam som ani nechodil... neznášal som žurnály. Mal som principiálny odpor k 

2 Papierové hlavy, dokumentárny film, réžia: Dušan Hanák, Slovensko / Švajčiarsko / 
Francúzsko / Nemecko, 1995  

 



tomu, čo nám tam vnucovali. Keď som išiel na film, tak som schválne šiel do kina 

neskôr, aby som nevidel žurnál. Ale keď som robil v televízii, chodil som na študijné 

projekcie starého pána Dubeckého, ktorý premietal aj trezorové filmy, alebo filmy, 

ktoré neboli v distribúcii. A toto som vnímal veľmi intenzívne. 

MŠ: Na škole ťa čo bavilo? 

RK: Najskôr ma učili Kvetolsav Hečko a Ivo Brachtl a posledné dva roky som bol v 

ateliéry Dušana Hanáka. Mal som individuálny študijný plán. Chodil som najmä na 

hodiny réžie a na hodiny filmovej teórie Martina Slivku. A to bolo skvelé. To, čo sa 

na prvý pohľad zdalo nezáživné, mi pomohlo objavovať film. Bavil ma jeho 

interdisciplinárny pohľad, prepájanie kultúrnej antropológie a filmu. 

(Robovi zvoní telefón)  

RK: Čau Mária... nerušíš, môžeš. Aha... áno... stačí ti to? Pošlem ti ťo... Ahoj.  

(Mária Ferenčuhová chce link na film Kauza Cervanová). 

MŠ: Pošli jej link na niečo iné! 

RK: Áno! Na nejaké porno!!! Hahaha. Kde sme to skončili.... jáj, neviem čo mi dala 

škola. Samozrejme dala mi všeličo, bola to taká slobodná demokratická platforma. 

Možno to najlepšie, čo sa môže v živote stať mladému človeku je stretnúť niekoho, 

kto má názor. A také osobnosti tam boli. To ostatné sú povinné jazdy. Ja som 

predtým robil na Papierových hlavách a už tam som sa veľa o filme naučil. 

MŠ: Aké témy ťa zaujímali? 

RK: Ja som mal vždy pocit, že umenie musí byť angažované. Že nemôžeme 

vystúpiť z danej doby a venovať sa niečomu, čo uniká  spojeniu Ja a Spoločnosť. 

Takže to, ako sa pretvárala spoločnosť, menili sa aj témy. Najskôr to boli sociálne 

témy, neskôr sociálno - politické. A tak to aj ostalo.  

MŠ: Čo ťa baví na filme? 

RK: Najlepšie na filme je to hľadanie. Musím povedať jednu vec: Ja som vždy rád 

písal a doteraz si rád píšem aj scenáre k filmom. Napríklad scenár k filmu Kauza 

Cervanová je tamtá buchla. Vždy si píšem obrazy čo najpodrobnejšie, tak si 

ujasňujem predstavu o filme. Píšem to, hoci niektoré veci nenakrútim, alebo ich 

nakrúctim inak. 

MŠ: Prečo si začal robiť na filme Kauza Cervanová? Je to aj preto, že pochádzaš z 

Nitry? 



RK: Ja som vyrastal v rodine, kde obaja rodičia boli veľmi kritický k režimu. A od 

malička som vedel, čo sa okolo mňa deje, kde to vlastne žijem, a že v našej 

spoločnosti je prítomná dvojtvárnosť. Raz v prílohe Smeny na nedeľu písali o afére 

okolo vraždy Cervanovej. Tú aféru v roku 1982 strašne rozmazávali. Keď prebiehal 

proces s jej aktérmi, nad justičným palácom lietali helikoptéry, boli tam obrnené 

transportéry, ulice boli zablokované. A tí ľudia šli kordónmi s policajtami ako v 

päťdesiatych rokoch, keď súdili Horákovú. V novinách písali, že to boli deti 

komunistických funkcionárov, čo nebola pravda. 

MŠ: To ste vedeli už vtedy? 

RK: Samozrejme, v Nitre sa vedelo už vtedy, kto je kto. Niektorí z ich rodičov ani 

neboli členovia KSČ... Keď som si prečítal články o kauze, zdali sa mi tak absurdné, 

že som tomu nemohol veriť. Boli napísané tak beletristicky, že to všetko vyzeralo 

ako vyfabulované. A pamätám si, ako sme s otcom, ktorý poznal otca jedného z 

odsúdených, sedeli za stolom, keď som začal niečo hovoriť o tej kauze. On sa na 

mňa pozrel a povedal: No. Tak to nebolo. To si zapamätaj, že tak to nebolo. 

MŠ: Takže si si tú tému v sebe niesol? 

RK: Nie. V roku 1990 som raz šiel posledným autobusom do Nitry. Na Bajkalskej si 

ku mne prisadol chlapík. Smrdel naftalínom. Išli sme nocou, veľa sme nehovorili, ale 

to ticho nebolo trápne. Povedal mi, že bol dlho preč a ja som sa nepýtal kde bol, 

lebo vtedy sa veľa ľudí vracalo z emigrácie. V Nitre sme sa rozlúčili. Keď Dušan 

Hanák pripravoval Papierové hlavy, tak nás František Mikloško upozornil, že kauza 

Cervanová je pozoruhodný prípad. Takže som, ako asistent šiel za sestrou jedného 

z odsúdených. Rozprávala mi zvláštne historky, ako sa nevydala, ako všetkých 

presviedčala o nevine tých ľudí, ako jej brat mal dostať trest smrti, a že on mi to 

najlepšie povie, keď príde. V tom sa otvorili dvere a tam stál ten človek z autobusu. 

Samozrejme na tento prípad nebolo miesto v Papierových hlavách. A vtedy som si 

povedal, že chcem urobiť film o tom, že tí ľudia sú nevinní. 

MŠ: Ako si zistil, že tí ľudia sú nevinní? 

RK: Keď sa vyšetruje vrah, tak vyšetrovatelia musia byť tvrdí, to je jasné. Ale na 

tomto prípade ma zaujalo niekoľko nezákonností. A zo začiatku som nemal 

stopercentnú istotu, že nerobím film o vrahoch. Až keď som začal ten prípad 

spoznávať, začali sa vynárať veci. Zisťoval som, za akých okolností boli tí ľudia 



donútení povedať priznanie, aký tam bol na nich vyvinutý tlak a zistil som, že v 

podobnej situácii by som bol zlomený aj ja. A tieto priznania sú jediný dôkaz, ktorý 

voči obvineným majú. 

MŠ:  A ako to vidíš po ôsmich rokoch filmovania? 

RK: Keď som spoznal tých ľudí, zistil som, že sú emocionálne, intelektuálne, 

sociálne úplne rozdielni. A domnievať sa, že skupina siedmich ľudí spácha takýto 

zločin ako jeden človek, tridsať rokov s tým žije, ani raz sa nepreriekne, ani raz 

niekto z nich nepovie: Áno, ja som zlyhal, stalo sa to takto... Zdá sa mi podivné, že 

držia ako jeden muž. Keď som ich spoznal, zistil som, že oni sa vlastne neznášajú. 

To som nevedel. Tá skupina bola vytvorená umelo. Nestretli by sa ani pri iných 

okolnostiach, nieto pri zločine. Nemali ani dôvod brať nejaké dievča z diskotéky, 

pretože niektorí boli zasnúbení, mali tam priateľky z francúzska... jednoducho, ten 

prípad je sled nelogických udalostí. Moje východisko teda bolo, že tak ako ten 

prípad popisuje obžaloba, sa nestal.  

MŠ: Aký bol tvoj tvorivý prístup k téme na začiatku a ako sa to zmenilo? 

RK: Najskôr som som ten film koncipoval ako film Noir. Začal som ho nakrúcať na 

16mm surovinu, štylizovanou formou. Chcel som protagonistov konfrontovať s 

miestami, kde sa príbehy udiali. Skúmal som, kto bola vlastne Ľudmila Cervanová, 

zblížil som sa s jej priateľom i s jej mamou, ktorá s tým prípadom žije takmer tridsať 

rokov. Postupne som v prípade nachádzal nové postavy.  Postuúpne som však zistil, 

že metódou konfrontácie nemôžem pracovať, lebo tí ľudia odmietajú byť režírovaní v 

nejakej situácii. Napríklad som chcel, aby sa vyšetrovateľ stretol s Andrašíkom, a 

aby mu kládol otázky, tak ako vtedy, keď sa Andrášik spontánne priznal. Chcel som 

to urobiť formou psychodrámy. Ani jeden z nich však do toho nechcel ísť. 

MŠ: Práve to odmietanie je však vo filme napokon dôležité, pretože odmietajú práve 

tí, ktorí sú najviac podozriví z justičnej krivdy. 

RK: Odmietanie je v tomto filme nakoniec princípom. Ale k tomu som dospel až 

postupne. A som vďačný, že film nepotrebuje komentár. To bolo najťažšie, postaviť 

film tak, aby sa divák dokázal orientovať v množstve postáv, udalostí, faktov.  

MŠ: Čo tento film zmení? 

RK: Ja si nemyslím, že film musí niečo meniť. Ale ak by sa to v tomto prípade stalo, 

bol by som rád. 



 

Marek Šulík 

 

 


