


K TRILOBITu 2023 předseda poroty Jana Svačina

FOTO: MAREK JÍCHA

„Hezkých 
holek je rov-
něž šlakovitě 
málo, avšak 
jsou...“, říká 
major ve 
Vančurově 
Rozmarném 
létě. Totéž 
platí i o tu-
zemských 
audiovizu-
álních poči-
nech. I letos.

↓ TRILOBIT 2023, odborná porota, zleva:
prof. MgA. Marek JÍCHA / prezident Asociace 
českých kameramanů, kameraman, režisér, 
pedagog, digitální restaurátor 
prof. PhDr. Vladimír JUST, CSc. / teatrolog, 
televizní a mediální kritik, esejista, 
pedagog, předseda poroty
PhDr. Jan SVAČINA / novinář, kritik, analytik, 
především televizní tvorby/ místopředseda poroty
MgA. Zdena ČERMÁKOVÁ / výkonná manažerka 
FITES, tajemnice poroty
MgA. Ivana KAČÍRKOVÁ / ¡ lmová střihačka
Mgr. Zora CEJNKOVÁ / scenáristka, režisérka 
a spisovatelka
Ing. MgA. Roman VÁVRA / režisér, dokumentarista
MgA. Ivo POPEK / kameraman, režisér
Ondřej KAMENICKÝ / ředitel festivalu Jeden svět
Bc. Jan BEZNOSKA / manažer Městského kina Beroun

21. ledna 2023 
od 19.00 hodin v streamovaném přímém přenosu České televize 

z unikátní sportovní haly v Dolních Břežanech

www.ivysilani.cz | www.ctart.cz | aktualizace na www.dolnibrezany.cz | www.cenytrilobit.cz | www.fi tes.cz

pořadatel spolupořadatel spolupořadatelpořadatel spolupořadatel spolupořadatel

Ceny TRILOBIT 2023 se uskuteční pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Mgr. Petry Peckové
a ministra kultury České republiky Mgr. Martina Baxy

hlavní mediální partnerzáštita

20
23

20
23

20
23

Český fi lmový a televizní svaz FITES, Středočeský kraj a Obec Dolní Břežany 
Vás zvou na sledování 36. ročníku slavnostního vyhlášení audiovizuálních cen 

z unikátní sportovní haly v Dolních Břežanech
Barbora Černoškovávečerem provází

z unikátní sportovní haly v Dolních Břežanech
Ivan Hlas triohudební doprovod

vřelé poděkování patří partnerům, sponzorům a podporovatelům

/ psáno v listo-
padu 2022, 
místopředseda 
poroty PhDr. 
Jan Svačina

VLASTNÍ TEXT (po konzultaci s redakcí):
1 strana článek + fota — 10 000 Kč
2 strany článek + fota — 18 000 Kč

VKLAD — KARTIČKA (jednostranná; oboustranná):
1 stránka A4 — 10 000 Kč; 15 000 Kč
2 stránky A4 — 15 000 Kč; 22 000 Kč
1/2 stránky — 8 000 Kč; 12 000 Kč
1/3 stránky — 7 000 Kč; 10 500 Kč
1/4 stránky — 6 000 Kč; 9 000 Kč

OPAKOVANÁ INZERCE — SLEVY:
opakování inzerce 2× — sleva 10 %
opakování inzerce 3× — sleva 20 %
opakování inzerce vícekrát — dle dohody
individuálně řešíme i možnosti barteru,
maximálně do výše 1/2 ceny inzerce

KONTAKT PRO INZERCI:
info@fites.cz
Zdena Čermáková, +420 724 216 657
Jana Tomsová, +420 730 146 751

1/2 stránky na výšku
nebo na šířku

u redakčního textu u redakčního textu u redakčního textu

1/3 stránky na výšku
nebo na šířku

1/4 stránky na výšku
nebo na šířku

10 000 Kč 8 500 Kč 7 000 Kč

Činnost a aktivity FITES podporují

OBÁLKA
barevná

VNITŘEK barevný

INZERCE V SYNCHRONU

1. strana / vnější

30 000 Kč 25 000 Kč 20 000 Kč 18 000 Kč 25 000 Kč

ucho

1. strana / vnější

zápatí celá stránka celá stránka celá stránka

3. strana / vnitřní2. strana / vnitřní 4. strana / vnější

15 000 Kč

1 stránka 2 stránky

25 000 Kč

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY:
— platbu je možné provést bankovním převodem nebo složenkou typu A
— prosíme přednostně hradit bezhotovostně na účet: 2200428617/2010
— do zprávy pro příjemce napsat tiskacím písmem celé jméno a poznámku 

ČP (členský příspěvek) a letopočet, kterého roku se platba týká (např. 
Jan Novák ČP/2022)

— na složenku do zprávy pro příjemce taktéž čitelně vypište své 
jméno a letopočet roku, kterého se platba týká

— pro platbu složenkou je adresa příjemce: Český filmový a televizní 
svaz FITES, z.s., Korunovační 164/8, 170 00 Praha 7

VÝŠE ROČNÍHO ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU (věk / částka):
— 0 — 65 let / 600 Kč
— 66 — výše let / 300 Kč
— myšlen věk v daném roce dovršený
— schváleno na Valné hromadě FITES dne 12. 4. 2012

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO DODÁNÍ INZERÁTU:
— tiskové pdf s ořezovými značkami
— barevnost — CMYK (4/4), rozlišení — 300 dpi
— pokud bude inzerát na spad, vždy přidat spadávku / tj. 3 mm 

na každé straně (např. při velikosti 1:1 = 210 × 280 mm bude velikost 
se spadem = 216 × 286 mm)
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SLOVO PŘEDSEDY
FITES

Plníme slib a vkládáme do vašich rukou druhé číslo 
SYNCHRONu 2022.

Snaha o pestrost názorů píšících autorů s řadou 
fotografií a zajímavými informacemi, jsou naší prioritou. 
Budujeme tvář časopisu v době, kdy se nám nedostává 
dostačující finanční podpora téměř od žádné instituce  
či ministerstva. Přesto se snažíme nepolevit a věříme,  
že snahou každého člena FITES je pomáhat a angažovat 
se i tím, že včas a rád splní povinnost placení členství. 

Členské příspěvky za rok 2022 i za ten nastávající 
2023 přiřadíme k adresátům, protože je samozřejmostí, 
že jste odběrateli a někteří i přispěvateli SYNCHRONU 
a neustálá kontrola je nezbytná. Na náš SYNCHRON  
jsme právem hrdi. Podotýkám, že členové redakce, 
kterými je celý Výkonný výbor FITES a rovněž autoři 
článků a fotografií, pracují bez nároku na honorář. Přes 
tento hrdinský výkon, který je veden snahou systematic- 
ky informovat členskou základnu i příslušné instituce,  
nám na vydání jednotlivých čísel stále chybí finance. 

Příprava konání TRILOBITU 21. 1. 2023 v Dolních 
Břežanech je dokončena. Nyní se očekává verdikt  
poroty, která jako vždy s plnou důvěrou Výkonného 
výboru piluje svá rozhodnutí, aby nás seznámila, díky 
svému vskutku detektivnímu pátrání, s těmi nejlepšími 
díly naší audiovize, která zajímají nejen odbornou 
veřejnost, ale i široké laické publikum. 

Absolvovali jsme desítky jednání s tím, abychom 
vylepšili naši neveselou finanční situaci a nadále mohli 
pokračovat v naší rozsáhlé činnosti a také řádně platili 
závazky vůči pronajímateli našich kancelářských 
a archivních prostorů.

Prosím, zamyslete se nad náročnou situací, ve  
které se FITES jako nositel nadčasových počinů jeho 
zakladatelů z počátků šedesátých let minulého století  
dnes nachází a společně pokračujme cestou prestiže,  
která mu /nám/ stále náleží. Rádi přivítáme každého,  
kdo nám bude nápomocen a podpoří naši snahu o co 
nejlepší fungování FITES. 

MgA. Jaroslav Černý

SYNCHRON 2/2022
Editorial

Uplynul půl rok a přinášíme vám plánované druhé 
číslo SYNCHRONU. Válka na Ukrajině stále pokračuje 
a v komunitě audiovizuální oblasti se i nadále věnuje 
pozornost ukrajinským umělcům i studentům, kteří  
se snaží etablovat v oboru u nás. Shrnujeme události  
od července, které jsou nové, ale SYNCHRON dává  
prostor i dialogům jež pokračují. Proces schvalování  
novely autorského zákona v PSP podněcuje diskuzi  
tvůrců, financování veřejnoprávních médií, zejména  
ČT, reakcím na minulé články a další. Najdete také  
úvahy k zamyšlení nad tvorbou samotnou a rozhovor 
s režisérem, scenáristou a producentem filmu Jan  
Žižka, který je exploatován v celém širém světě.  
A jistě vás budou zajímat další zprávy z naší společné 
audiovizuální oblasti a akcích FITES. 

Redakční rada

SYNCHRON, profesní časopis audiovizuálních tvůrců 
a výkonných umělců, režisérů, kameramanů, producentů, 
střihačů, zvukových mistrů, odborníků v dabingu a dalších  
odborných pracovníků audiovize a nových médií.  
VYDÁVÁ Český filmový a televizní svaz FITES, z.s.,  
Korunovační 164/8, 170 00 Praha 7, www.fites.cz,  
KONTAKT: info@fites.cz,  
ČÍSLO ÚČTU: Fio banka, č. ú. 2200428617/2010,  
REDAKCE: Výkonný výbor FITES,  
TITULNÍ STRANA: Jakub Novotný, 
SAZBA A GRAFICKÁ ÚPRAVA: Jakub Novotný, 
TISK: Agentura AZOR print media,  
EVIDENCE: MK ČR, č. E 13763. ISSN 1213-9181,  
PRODUKCE A INZERCE: Zdena Čermáková,  
+420 724 216 657, +420 730 146 751,  
EXPEDICE: RECOM, spol. s r.o., 
DO TISKU: 17. 1. 2023
PŘEDPLATNÉ: 600 Kč (včetně poštovného),  
pro členy FITES zahrnuto v členském příspěvku. 

Editorial / Slovo předsedy
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SYNCHRON2

ZPRÁVY Z SFKMG 
— Transformace SFKGM na fond AVD 
— Vláda ČR rozhodla o doplnění finančních prostředků 
pro filmové pobídky v letošním roce

Tomasz Wiński: Nová česká intimita — manifest
Tomasz Wiński

ARAS PROVOKACE cyklus filmových projekcí

Reakce vedení FAMU na článek Co se stalo s FAMU?
(na text pana Jarchovského — TOXICKÁ FAMU — otištěném 
v minulém čísle 1/2022) / Klaudie Osičková

KDO JE NEZÁVISLÝ PRODUCENT? 

Rozhovor s režisérem a producentem o filmu JAN ŽIŽKA 

28. ročník udílení Cen Františka Filipovského za dabing

44. festival české filmové komedie / Nové Město nad Metují 

SPORTFILM FESTIVAL LIBEREC 2022 / Liberec 

Klima, šikana či duševní zdraví / A-FilmTeensFest již 
potřetí uvádí filmy nejmladší generace z celého světa

Četnické humoresky — gigant v práci s kontaktním zvukem
Mistři zvuku: prof.ing.Karel Jaroš a Lubor Hochmann

Nadace Život umělce slaví 30 let / Barbora Fialová

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA NAŠICH KOLEGŮ,
DLOUHOLETÝCH ČLENŮ FITESU 

— 90. let kameramana Františka Němce 

— 80. let režisérů Vlastimila Venclíka a Elmara Klosse

Podzimní rozjímání / Vlastimil Venclík

PŘES HRANICI ČASU… / vybrala Šárka Kosková

Vzpomínka na gentlemana / Vlastimil Lenz

OBSAH 

Editorial / redakční rada

SLOVO PŘEDSEDY / MgA. Jaroslav Černý 

TRADIČNÍ FITESPARTY NA MFF KV obrazem

Návrh novely autorského zákona prošel třetím čtením 
v Poslanecké sněmovně a míří do Senátu

Práva filmařů podle autorského zákona / stručný přehled 
OOA-S — Martin Piškula — Eva Štěpánková

Lex železářství. Autorské právo po pirátsku 
Václav Hodonický — INTERGRAM

STATUS UMĚLCE aneb CO TO TI „UMĚLCI“ ZASE CHTĚJÍ…? 
Alena Derzsiová — místopředsedkyně Rady ARAS

Změny FINANCOVÁNÍ VEŘEJNOPRÁVNÍCH MÉDIÍ 
— Seminář volebního výboru Definice poplatníka 
— Pozvánka na Seminář volebního výboru Definice poplatníka

Memorandum o porozumění — NOVA, PRIMA, APA, ASAF

Čiklovka aneb Kde je ten zlatý věk českých loutkových filmů?
Ivan Vít

ASOCIACE ČESKÝCH KAMERAMANŮ JE HRDÝ
SPONZOR DIGITALIZACE NÁRODNÍHO FILMOVÉHO FONDU

Kvalitní digitalizace českých filmů realizovaných v roce 2022
prof. MgA. Marek Jícha — kameraman a digitální restaurátor

ZACHRAŇME FILMOVOU LABORATOŘ ČESKÉ TELEVIZE 
JAKO NÁRODNÍ TECHNICKOU PAMÁTKU UNESCO!
Marek Jícha — Vladimír Smutný

Vyjádření producentů a koproducentů
Mikuláš Novotný, Backrounds Films

Otevřený dopis Autorských organizací Radě České televize 
K záměru ZRUŠENÍ FILMOVÉ LABORATOŘE 
ČESKÉ TELEVIZE / Marek Jícha — Radim Špaček — 
Jaroslav Černý — Adam Brothánek — Karel Jaroš
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TRADIČNÍ FITESPARTY 
NA MFF KV
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K
A Komentář 

k fotografi ím 
Jana Tomsová,
Foto: Petr 
Makovička

→ Prof. kameraman 
Marek Jícha 

zahajuje tradiční 
FITESPARTY, 

zleva Ivan Biel 
— režisér, 

místopředseda
FITES, Jana 

Tomsová — členka 
v.v. FITES,
moderátoři  

a pohotová pře-
kladatelka do 
a z angličtiny 
Klára Jíchová

obrazem
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SYNCHRON4

↑ Režisér Dušan Hanák hovoří k tématu

↓ V živé diskusi fotograf a producent  
mistrem zvuku... promiňte Karle, jste 

↑ Zora Cejnková, režisérka, argentinský novinář a filmový historik Pablo  
de Vita s časopisem FITES SYNCHRON, a Jana Tomsová producentka

↓ S potěšením jsme přivítali mezi námi emeritního ředitele NFA, Vladimíra Opělu

Foto: Petr Makovička
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↑ Režisér Milan Cieslar, senátor David Smoljak a režisérka Zora Cejnková

↓ Dobře se baví režiséři Radim Špaček, předseda ARAS, a Míla Kučera, člen ARAS

↑ Režisér Dušan Hanák hovoří k tématu

↓ V živé diskusi fotograf a producent  
mistrem zvuku... promiňte Karle, jste 

party o falsu v kinematografii

Jan Kuděla s prof. Ing. Karlem Jarošem 
tak trochu zezadu :-(
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SYNCHRON6 SYNCHRON6

↑ Jaroslav Kučera, výkonný producent  
manažerka filmové festivaly ČT, Jana 

↓ Jistě party-ový, ale i odborný, 
pořadů / výkonného producenta Filmo-  
a režiséra a místopředsedy FITES 

↑ S mikrofonem Anna Franklin, americká novinářka web Film New Europe 

↓ Družná diskuse členů výkonného výboru FITES: prof. kameraman Marek Jícha, 
kameraman a letos devadesátník František Němec, zadumaný režisér Vlastmil 
Venclík, vždy energický režisér Elmar Kloss a zezadu  režisérka Kristýna 
Vlachová, vedle ní přítelkyně z Ukrajiny

Foto: Petr Makovička
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↑ Válečné uprchlice z Ukrajiny t.č. našly dočasný domov v Berouně u našich  
přátel, byli jsme rádi, že pozvání na FITESPARTY přijaly

↓ Přátelský rozhovor redaktora ČRo Tomáše Piláta s režisérem a členem  
v.v. FITES Vlastimilem Venclíkem, možná i  k tématu FITESPARTY Falsum  
v kinemtografii 

↑ Jaroslav Kučera, výkonný producent  
manažerka filmové festivaly ČT, Jana 

↓ Jistě party-ový, ale i odborný, 
pořadů / výkonného producenta Filmo-  
a režiséra a místopředsedy FITES 

ČT, Jitka Procházková, projektová 
Tomsová

rozhovor manažera podpory výroby 
vého centra ČT Jaroslava Kučery, 
Ivana Biela
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SYNCHRON8

řijetí návrhu po-
važuji za velmi 
důležité. K zásad-
ním novinkám, 
které přináší, 
totiž patří napří-

klad nové právo vydavatelů periodik 
a úprava odpovědnosti tzv. úložišť. 
Podle nového práva budou muset inter-
netové společnosti uzavírat s vydavateli 
periodik licenční smlouvy a platit jim 
přiměřenou odměnu. Pokud jde o tzv. 
úložiště, je cílem zajistit, aby se na nich 
nevyskytoval obsah proti vůli autorů 
a stanovuje jim povinnost získat od 
autorů licenci. Zjednodušení posky-
tování licencí k užití digitalizovaného 
kulturního dědictví paměťovými insti-
tucemi pak usnadní muzeím a galeriím 
zpřístupňovat online digitalizované 
sbírkové předměty, a to zejména tzv. 
díla nedostupná na trhu. Co se týká 
pozměňovacích návrhů, ministerstvo 
kultury vnímá jejich důvody a vývoj 
bude pečlivě sledovat. V případě, že by 
se v praxi ukázaly problémy, je připra-
veno je řešit a úpravu korigovat,“ říká 
k návrhu ministr Martin Baxa.

Novela zavádí nové právo vydava-
telů periodického tisku vůči službám 
informační společnosti, jako jsou vy-
hledávače nebo sociální sítě, které má 
vydavatelům zajistit podíl na ziscích, 
které tyto služby získávají prostřednic-
tvím využívání obsahu vytvářeného 

vydavateli (a bez kterého by tyto služby 
neměly — v tomto segmentu — co nabí-
zet). Další důležitá část novely se týká 
tzv. úložišť a zajišťuje autorům možnost 
si zvolit, zda svolí s nahráváním nebo 
ponecháním svých autorských děl na 
konkrétním úložišti, nebo zda budou 
požadovat, aby jejich díla byla odstra-
něna nebo se vůbec na úložiště nena-
hrála. Úložiště budou mít povinnost 
získat svolení (licence) od autorů, a pak 
mohou díla na úložišti zůstat. Pokud se 
úložištím nepodaří licenci získat, bu-
dou povinna na základě informací od 
autora díla odstranit a zabránit opako-
vanému nahrání. Novela zároveň obsa-
huje záruky pro uživatele úložišť, kteří 
nahrávají autorská díla buď svoje nebo 
s využitím některé z výjimek z práv, 
např. různé parodie. V případech, kdy 
budou díla, resp. většinou půjde o čás-
ti děl, nahrána v souladu s autorským 
zákonem, nesmí je úložiště odstranit 
nebo blokovat.

Novela dále přizpůsobuje některé 
výjimky z autorských práv digitálnímu 
prostředí. Jde o výjimku pro tzv. vytě-
žování textů a dat, využívané zejména 
ve vědě a výzkumu, ale i v komerční 
sféře, a výjimku pro užití autorských 
děl při výuce prostřednictvím digitál-
ních technologií. Nová úprava umožní 
užívat digitálně autorská díla nejen ve 
třídách a v uzavřených (intranetových) 
sítích v rámci ČR, ale také přeshranič-

ně v rámci EU, tj. např. při distančním 
studiu v jiném členském státě EU. Zá-
roveň novela stanoví nutnost pro digi-
tální užití učebnic a jiných materiálů 
výslovně určených k výuce uzavírat 
licenční smlouvy. 

Senát  
umožnil přijetí  
návrhu novely 
autorského 
zákona, který 
do tuzemského 
autorského 
práva 
transponuje 
dvě směrnice 
Evropského 
parlamentu  
a Rady.
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a  s t r á n k á c h 
SYNCHRONU 
jsme již jednou 
využili prostor, 
ve snaze vyjá-
dřit civilními 

slovy něco, co právníci se svými od-
bornými termíny a nuancemi umějí 
„zašmodrchat“ mnohem lépe (bez 
legrace popsat výrazně přesněji a so-
fistikovaněji, protože objektivně jde 
o netriviální vzájemně provázaný 
komplex právních vztahů mezi vícero 
zúčastněnými subjekty). V základu ale 
stále bude platit jednoduchá pravda: 
Film je vlastně velký koláč seskláda-
ný z výkrojů pestrých barev, pečený 
s použitím rozmanitých ingrediencí 
a nakonec vzájemně sladěných do vý-
sledné harmonické chuti.

Šéfkuchařem, který vše dává do-
hromady a odpovídá za stravitelný 
výsledek, je zde režisér, pomyslnými 
částmi koláče pak jednotlivé umělecké 
složky audiovizuálního díla (výsled-
ky autorských činností scenáristy, 
kameramana, střihače, architekta, 
kostýmního výtvarníka, hudebního 
skladatele, zvukaře aj.), umělecké vý-
kony výkonných umělců (herců, muzi-
kantů, tanečníků apod.) a rovněž vý-
sledky činností dalších podpůrných 
filmařských profesí (vesměs technické 
povahy, nicméně vysoce odborných 
a pro vznik filmu stejně nepostrada-
telných, jako je tomu u shora jmeno-
vaných profesí autorských). Důležité 
také je, u koho v kuchyni se peče (kdo 
všechny od počátku lákal do jednoho 
týmu, sháněl finance, chodil na náku-

py, řešil průšvihy a nakonec čeká, až 
bude moci výsledek zabalit do krabi-
ce, převázat mašlí a odeslat natěšeným 
„strávníkům“).

Základními nástroji, s nimiž se 
„vaří“ v autorském právu, jsou pojmy 
dílo, užití, monopol, licence.

Již v okamžiku, kdy pod rukama 
tvůrce postupně vzniká jeho umělecký 
projekt, může být autorskoprávně chrá-
něn jako elementární dílo (ve smyslu 
§ 2 odst. 1 nebo 2 autorského zákona, 
tj. z. č. 121/2000 Sb., v platném zně-
ní), pokud ovšem překoná zákonem 
nastavenou laťku. Nejdůležitější cha-
rakteristikou, která z prostého výtvoru 
(nechráněného) dělá dílo (chráněné), je 
jeho jedinečnost odrážející navenek zá-
blesky autorova nitra (jeho vnitřní du-
ševní tvořivé činnosti, včetně možných 
originalit a jednotících znaků prochá-
zejících napříč tvorbou daného autora). 
Jedinečné zpracování shodného námě-
tu (jakoby „totéž“) jiným tvůrcem má 
prostě jiný „šmak“ a přitom může být 
dokonce tak charakteristické, že ve 
škále „příchutí“ už dopředu poznáváme 
typickou paletu daného autora.

Jestliže dílo splňuje zákonné 
znaky a můžeme uzavřít, že je tedy 
chráněno, pak toliko autorovi náleží 
monopol na veškerá užití díla. Užitím 
(§ 12 a násl. autorského zákona) se 
přitom rozumí v zásadě jakékoliv na-
kládání s dílem, z nějž může vznikat 
majetkový prospěch nebo jímž je dílo 
jakkoliv zpřístupňováno třetím oso-
bám. Nikdo jiný kromě autora nesmí 
zhotovovat rozmnoženiny díla, rozši-
řovat je, vysílat dílo nebo je sdělovat 

prostřednictvím elektronických sítí, 
atd. Respektive kdokoliv jiný může 
užít dílo pouze tehdy, získá-li licenční 
oprávnění k užití díla. 

Licence se zásadně uděluje smluv-
ním ujednáním mezi autorem (ori-
ginálním nositelem užívacích práv) 
a zájemcem o užití (licencionářem), 
zpravidla za úplatu (v závislosti na 
rozsahu udělených oprávnění — tj. dle 
způsobu užití, doby trvání, územního 
dosahu a případné exkluzivity), mi-
nimálně ve výši přiměřeně obdobné 
obvyklé odměny na daném trhu.

Ve výjimečných případech lze li-
cenci získat tzv. ex lege (v rámci zákon-
ných výjimek), zejm. dle § 29 a násl. 
autorského zákona (bezúplatné licen-
ce), čili zájemce o užití vůbec nemusí 
vstupovat do kontaktu s autorem a jeho 
oprávnění (užít dílo v příslušně omeze-
ném rozsahu) plyne přímo ze zákona. 
Obdobné účinky (ze zákona plynoucí 
oprávnění k výkonu autorských práv 
a k užití díla) nastávají i v některých 
dalších známých situacích (zaměstna-
necké dílo dle § 58, dílo vytvořené na 
objednávku dle § 61 autorského záko-
na, a další).

Pro úplnost nechť zazní, že ga-
rantována jsou i osobnostní práva au-
torská (dle § 11 autorského zákona), 
jako jsou právo na uvedení autorství 
(v případech a způsobem podle vůle 
autora, mj. skýtá ochranu před při-
svojením si autorství či parazitováním 
ze strany cizí osoby) a zejména právo 
na nedotknutelnost díla (nikdo nesmí 
bez svolení dílo změnit nebo upravit 
či zpracovat).

OOA-S — Martin Piškula  
— Eva Štěpánková

N

autorského
Práva filmařů  

podle autorského zákona
stručný přehled

Práva filmařů podle autorského zákona / stručný přehled
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Kdo je kdo ve filmové kuchyni
A nyní zpět ke zvoleným přirovnáním: 
Dílem ve smyslu autorského zákona je 
především „koláč jako celek“ (výsledné 
dílo audiovizuální, vytvořené uspořádá-
ním filmových složek — výsledků práce 
zúčastněných filmařských profesí, pod 
režijním vedením a v rámci jednotícího 
uměleckého záměru režiséra). K zákon-
ným charakteristikám (§ 62 autorské-
ho zákona) audiovizuálního díla dále 
náleží, že se jedná o sled řady zazna-
menaných obrazů, spolu souvisejících 
a vyvolávajících dojem pohybu, smys-
lově vnímatelných (zrakem, případně 
i sluchem), ať již doprovázených zvukem 
či nikoli.

Autorský zákon chce mít vždy jed-
noznačně identifikovaného hlavního 
reprezentanta filmového díla jako cel-
ku. Proto stanovuje nevyvratitelnou 
fikci (v § 63 odst. 1 autorského zákona), 
na jejímž základě za jediného autora 
celého filmu musí vždy být pokládán 
filmový režisér, jemuž principiálně nále-
žejí užívací i osobnostní autorská práva 
vztahující se k filmovému celku, a týká 
se jej tedy i problematika licencování 
filmového díla.

Je ale mimořádně důležité si rovněž 
uvědomit, že samostatnými chráněný-
mi díly (k nimž se váží shora popsaná 
výhradní autorská oprávnění) mohou 
být i jednotlivé „výkroje z našeho kolá-
če“! Odpovídalo by zásadám autorského 
práva zkoumat pro každý jednotlivý 
případ odděleně, zda práce jednoho 
každého filmaře, bez ohledu na jeho 
uměleckou profesi, „překročila laťku“ 
definičních kritérií (§ 2 autorského zá-
kona), aby jím vytvořená filmová složka 
mohla být chráněna. V praxi ovšem už 
lze (na základě oborových zkušeností, 
soudní judikatury, znaleckých posud-
ků, vědecké doktríny atd.) zobecnit, že 
v některých zúčastněných profesích při 
tvorbě filmu typicky vznikají autor-
ská díla (všeobecný konsenzus panuje 
ohledně profesí zmíněných v úvodu 
mezi uměleckými složkami audiovi-
zuálního díla; jsou-li jejich chráněné 

výtvory do filmu skutečně zařazeny, 
pak jim říkáme díla audiovizuálně uži-
tá), zatímco výtvory některých dalších 
doprovodných profesí ve většině přípa-
dů nevykazují jednoznačný prvek au-
torské jedinečnosti (jakožto výsledek 
samostatné duševní tvořivé činnosti; 
a to i přesto, že odborné nebo řemeslné 
činnosti prováděné při tvorbě těchto 
filmařských profesionálů, mívají určité 
dílčí tvůrčí rysy).

U některých profesí je autorský 
charakter tvorby přímo nesporný 
i vzhledem k tomu, že jim pro dosaže-
ní ochrany postačuje překonat nižší 
laťku (naplnit kritérium původnosti ve 
smyslu § 2 odst. 2 autorského zákona) 
— to se týká např. filmových fotografů 
a kameramanů (v tomto smyslu je vizu-
ální složka filmu /autorský kamerový 
záznam/ pokládána za sled fotografic-
kých obrazů). A spravedlnosti budiž 
učiněno zadost také konstatováním, 
že i u běžně neautorských filmařských 
profesí tu a tam nelze v daném konkrét-
ním případě vyloučit autorský přínos 
(lze osvědčit individuálním zkoumá-
ním, např. na podkladě znaleckého 
posudku).

Ohledně užití děl audiovizuálně 
užitých (těch složek filmového díla, 
které jsou skutečně autorskoprávně 
chráněny) platí vše, co bylo shora na-
značeno o licencování, přičemž zde 
naopak užívací i osobnostní autorská 
práva (vztahující se k dílu audiovizuál-
ně užitému) náležejí přímo samostatné-
mu autorovi této dílčí složky filmového 
díla. Primárně on sám rozhoduje o li-
cencování svého výtvoru. Stejně tak se 
vyžaduje jeho souhlas k jakémukoliv 
zásahu do integrity díla (úpravy a zpra-
cování, spojení s jinými díly, včetně 
zařazení do střešního díla).

Existují tedy skutečně odděleně ve-
dle sebe (a do jisté míry nezávisle na 
sobě) současně práva k jednotlivým 
dílům koláče (k dílům audiovizuálně 
užitým) i práva ke koláči jako celku 
(k dílu audiovizuálnímu zastřešující-
mu výsledný filmový celek). Kdokoliv 

pak chce užít (některým ze způsobů dle 
§ 12 a násl. autorského zákona) filmové 
dílo, takříkajíc „kouše“ jak do celého 
koláče, tak současně i do jeho výkrojů. 
Neboli užitím filmu dochází implicitně 
i k užívání děl audiovizuálně užitých 
(ve filmu obsažených). 

Tím se dostáváme k poslednímu 
velkému hráči, jehož role už byla výše 
naznačena a jehož oprávněné zájmy 
chrání autorský zákon: Filmový pro-
ducent a investor (výrobce prvotního 
záznamu audiovizuálního díla, viz dále 
§ 63 odst. 3, § 64 odst. 1 a § 79 a násl. 
autorského zákona) je oním koordi-
nujícím článkem, který na jedné stra-
ně potřebuje disponovat užívacími 
právy a synchronizačními souhlasy 
(souhlasy k nezbytným zásahům do 
osobnostních práv) ke všem jednot-
livým „výkrojům“ i ke „koláči“ jako 
celku (od režiséra a od tvůrců autor-
ských filmařských profesí) — to aby 
vůbec film mohl vzniknout, na druhé 
straně pak (na podkladě získaných dis-
pozic) je schopen licencovat v potřeb-
ném rozsahu další užití filmového díla 
v rámci distribuce (všemi obvyklými 
kanály — kinodistribuce, vysílání, sítě, 
uložiště, nosiče) — to aby se film směl 
dostat k divákům.

Současně pro zajištění vložených 
investic autorský zákon zřizuje ještě 
další, paralelně existující oprávnění 
(vedle práv autorů) — a sice zvláštní 
práva výrobce zvukově obrazového zá-
znamu díla (§ 79 a násl.), která se váží 
k pořízenému záznamu (tedy jakému-
si „materiálnímu zhmotnění“ našeho 
imaginárního koláče) a jimiž výrobce 
(producent) disponuje k ochraně ja-
kéhokoliv nakládání s tímto filmo-
vým záznamem (obdoba autorských 
práv).

V rámci distribuce by tedy nakonec 
producent měl být schopen udělovat 
zájemcům o užití kumulativně licenční 
(resp. podlicenční) oprávnění vztahují-
cí se k audiovizuálnímu dílu jako celku 
(originálním nositelem práv je režisér), 
k dílům audiovizuálně užitým (impli-

Základními nástroji,  
s nimiž se „vaří“  
v autorském právu, 
jsou pojmy dílo, užití, 
monopol a licence.
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citně obsaženým; nositeli práv jsou 
autoři příslušných složek filmového 
díla) a ke zvukově obrazovému záznamu 
audiovizuálního díla (nositelem je pro-
ducent/investor sám, jakožto subjekt, 
pod jehož hlavičkou výroba záznamu 
probíhá).

Obvyklé denní menu
Z pohledu filmaře, který se podílí na 
vzniku nějakého filmu (a je potenciál-
ním autorem příslušné filmové složky 
— díla audiovizuálně užitého), se situace 
jeví tak, že k němu přichází producent 
sjednávat smlouvu.

Producent potřebuje od autora na-
být široké licenční oprávnění k užití 
jeho díla (§ 12 a násl. autorského zá-
kona, resp. ohledně licenčních smluv 
§ 2358 a násl., zejm. § 2371 a násl. ob-
čanského zákoníku, tj. z. č. 89/2012 
Sb., v platném znění) a dále potřebuje 
získat tzv. synchronizační souhlasy 
(příslušná svolení v rámci osobnost-
ních práv autorských dle § 11 odst. 1, 
2 a 3 autorského zákona, tedy jde vlast-
ně o souhlas se zařazením autorské 
složky do filmu, o propojení se slož-
kami dalších autorů, potřebné úpravy 
a zpracování směřující ke vzniku filmu, 
případně k dalšímu remasteringu hoto-
vého filmu, apod. — vymezení přesného 
rozsahu by právě mělo být věcí dohody 
smluvních stran).

Právě pro tuto situaci (vztah mezi 
autorem díla audiovizuálně užitého 
a výrobcem prvotního záznamu audio-
vizuálního díla) je zákonem přednasta-
veno jakési subsidiární vzorové řešení, 
které nastoluje režim v něčem podobný 
dílům zaměstnaneckým (§ 58) nebo dí-
lům vytvořeným na objednávku (§ 61). 
Co konkrétně se na takovém běžném 
„jídelním lístku“ od producenta nachá-
zí, není-li mezi účastníky kontraktu 
„o pečení koláčů“ sjednáno jinak? Ně-
kdo by (opět se značnou nadsázkou, 
které ale nelze upřít jistý postřeh) mohl 
říci: Upeč „třeba chleba“, do posledního 
drobku odevzdej, peníz za to dostaneš 
a pak na věky mlč! 

Přesněji, v řeči zákona (§ 64 odst. 2 
autorského zákona) to zní méně stra-
šidelně: Když autor s producentem 
písemně uzavře i jen nejzákladnější 
jednoduchou smlouvu o vytvoření au-
torského díla a udělí mu v ní oprávnění 
k zařazení díla do díla audiovizuálního, 
pak platí zákonná domněnka, že

 udělil svolení dílo beze změny nebo 
po zpracování či jiné změně zařadit 
do díla audiovizuálního („střešního“), 
zaznamenat je pro prvotní záznam 
takového audiovizuálního díla, jakož 
i dabovat je a opatřit je titulky, dále že

 producentovi poskytl i výhradní 
a neomezenou licenci k užití svého díla 
při užití audiovizuálního díla, jakož 
i fotografií vytvořených v souvislosti 
s pořízením prvotního záznamu, a to 
s možností oprávnění tvořící součást 
takové licence zcela nebo zčásti po-
skytnout třetí osobě, a že

 se s producentem dohodl na odměně 
alespoň ve výši, která je v době uzavře-
ní smlouvy za smluvních podmínek 
obdobných obsahu této smlouvy pro 
takový druh díla obvyklá.

Prakticky totéž obdobně platí i v si-
tuaci režiséra (§ 63 odst. 3 autorského 
zákona) ve vztahu k filmu jako celku.

Smluvní svoboda
Může se zdát, že podpůrná zákonná 
ustanovení nahrávají spíše producento-
vi a že s autorem, který nemá možnost/
sílu se ohradit, je pěkně vymeteno… 
Každý jistě sám nejlépe dovede po-
soudit, co se mu v relaci cena/„výkon“ 
ještě vyplatí.

Podstatné ale je, že od shora po-
psaného základního vzorového modelu 
(fikce dle § 64 odst. 2, resp. § 63 odst. 3 
autorského zákona) se lze běžně odchý-
lit. Kdokoliv tedy chce mít vztahy v se-
bemenší maličkosti upraveny odlišně, 
nechť to navrhne a nechť o tom jedná! 
Panuje smluvní svoboda, vůle stran je 
v tomto směru nad zákonem (má před-
nost před odkazovaným podpůrným 
ustanovením). 

Práva filmařů podle autorského zákona / stručný přehled
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legislativním 
procesu se nyní 
nachází návrh 
zákona, který 
má novelizovat 
autorský zákon. 

Primárně jde o implementaci dvou 
Směrnic EU, které mají za cíl zlepšit 
postavení umělců a dalších osob (pro-
ducentů), jež v České republice upra-
vuje autorský zákon. Během procesu 
přijímání tohoto zákona však poslanci 
Jakub Michálek (Česká pirátská stra-
na) a Šimon Heller (KDU-ČSL) podali 
pozměňovací návrh známý jako lex že-
lezářství, který má efekt zcela opačný.

O co přesně jde?
Dne 14. 10. 2022 prošel Poslaneckou 
sněmovnou návrh zákona, který má 
novelizovat autorský zákon a některé 
další právní předpisy. Návrh zákona 
následně 7. 11. 2022 zamířil do Senátu. 
Senátoři mají (dle standardních proce-
dur) 30 dnů se k návrhu vyjádřit. Ná-
sledně se návrh buď vrátí do sněmov-
ny, nebo bude postoupen prezidentovi, 
který jej podepíše a navržené změny 
tak začnou platit od 1. 1. 2023, popř. 
o něco málo později.

Předmětné Evropské Směrnice 
reagují na rozvoj technologií, které 
přinášejí mnohé výzvy, na něž autor-
ské právo nedokáže vždy dostatečně 
pružně reagovat. Novela tak především 
zavádí nová pravidla pro autorské prá-
vo na internetu, tedy v prostředí dosud 
z hlediska autorského práva neregulo-
vaném. Lex železářství je dodatečná 
změna iniciovaná poslancem pirátů 
Michálkem, která jde proti cílům celé 

novely a realizuje se tím pouze dílčí 
záměr, který je obskurní, protisysté-
mový a pochází z programu pirátské 
strany, která dlouhodobě vystupuje 
proti ochraně plodů tvůrčí činnosti 
kreativních odvětví, jako je filmový 
a hudební průmysl.

Podstatou návrhu je omezit prá-
vo na sdělování veřejnosti předmětů 
ochrany (tj. autorských děl, umělec-
kých výkonů herců, zpěváků nebo 
muzikantů a záznamů pořízených 
v podobě zvukových záznamů hudeb-
ními vydavateli nebo zvukově obrazo-
vých záznamů filmovými producenty). 
Mezinárodní úmluvy (především nej-
starší a nejznámější Bernská úmluva 
z roku 1886 —, kterou ČSR podepsa-
la již v roce 1921) stanoví, že nositelé 
práv mají výlučné právo udílet svolení 
k veřejnému provozování a provedení 
svých děl. Obdobné normy jsou sou-
částí dalších mezinárodních smluv 
i Evropského práva. To znamená, že 
tato úprava je daná a Česká republi-
ka se od ní nemůže najednou odchýlit 
tím, že nějaké právo svévolně zúží či 
omezí zavedením výjimky. Zavede-
ní výjimek je sice možné, ale pouze 
v případě, že určitou výjimku předvídá 
Evropské právo. 

Do tohoto stabilního právního 
rámce pak v roce 2022 vstupuje posla-
nec Michálek, který v rámci druhého 
čtení navrhl nekoncepční změnu, kte-
rá má do jednoho stávajícího ustano-
vení autorského zákona zavést novou 
výjimku, podle které, volně řečeno, 
existuje takové sdělování veřejnosti, 
které se nepovažuje za sdělování ve-
řejnosti: 

§ 23 
— Provozování rozhlasového 
či televizního vysílání

Provozováním rozhlasového či tele-
vizního vysílání díla se rozumí zpří-
stupňování díla vysílaného rozhlasem 
či televizí pomocí přístroje technicky 
způsobilého k příjmu rozhlasového či 
televizního vysílání. Za provozování 
rozhlasového a televizního vysílání se 
podle § 18 odst. 3 nepovažuje zpřístup-
ňování díla pacientům při poskytování 
zdravotních služeb ve zdravotnických 
zařízeních. Za provozování rozhlaso-
vého a televizního vysílání se podle § 
18 odst. 3 nepovažuje zpřístupňování 
díla pro úzký okruh osob, jestliže toto 
zpřístupnění je nahodilé a nezávislé 
na přání příjemců a není výdělečné 
povahy.

Právo k provozování rozhlasového 
a televizního vysílání je právo, které 
náleží všem výše uvedeným osobám. 
Kupříkladu v oblasti kinematografie 
toto právo funguje konkrétně tak, že 
nositel práv k filmu či seriálu (pro-
ducent či distributor) si s televizním 
vysílatelem dohodne a uzavře smlou-
vu, za jakých podmínek jeho film či 
seriál poběží ve vysílání. Pokud pak 
někdo toto vysílání sám provozuje na 
veřejnosti (typicky v hotelech, super-
marketech, restauracích atp.), jedná 
se o další užití onoho filmu či seriálu, 
které nepokrývá smlouva mezi vysíla-
telem a nositelem práv a které by i přes-
to mělo být vypořádáno. Toto následné 
vypořádání realizuje pro nositele práv 
kolektivní správce, jelikož nositel práv 
by takovou činnost pro velkou admi-
nistrativní náročnost sám vykonávat 

Lex železářství.  
Autorské právo po  

pirátsku
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nedokázal; v České republice tuto čin-
nost pro filmové producenty vykonává 
INTERGRAM.

Poslanec Michálek odůvodnil svůj 
návrh tím, že jeho cílem je zabránit 
zneužívání moci kolektivních správ-
ců (dle jeho slov soudně potvrzené), 
kteří prý uzavírají licenční smlouvy 
i s těmi, kteří žádné sdělování vysí-
lání veřejnosti neprovozují, pouze si 
„při prostojích v práci pouštěli menší 
televizku pro vlastní ukrácení dlouhé 
chvíle“; a zároveň tak chce ulevit drob-
ným podnikatelům. INTERGRAM 
a ostatní kolektivní správci se proti 
návrhu ostře ohradili, jelikož návrh 
nepředkládá konkrétní důkazy a neu-
vádí konkrétní rozsudky. Předkladatel 
na druhou stranu v odůvodnění uvádí 
závěry Soudního dvora Evropské unie, 
které však brutálně vytrhl z kontextu,  
nebo uvádí takové rozsudky a tvrzení, 
které sám Soudní dvůr časem změnil. 
To je manipulativní a velmi nebezpeč-
ný přístup, který je možný jen díky 
tomu, že předkladatel se zcela záměr-
ně vyhnul standardnímu připomín-
kovému řízení (odbor kompatibility 
s právem EU, jednotlivá ministerstva, 
Hospodářská komora atd.) a návrh 
předložil až ve druhém čtení a niko-
li dříve, přestože k tomu měl jakožto 
člen vládní strany prostoru více než 
dost. 

Navržená změna tak zavádí pra-
vidlo, že pokud někdo na veřejnosti 
provozuje vysílání a činí tak pro úzký 
okruh osob, nahodile, nezávisle na 
přání příjemců, a není to výdělečné po-
vahy, nejedná se o veřejné provozová-
ní. Přitom i za stávající úpravy mohly 
osoby oslovené kolektivními správci 
k uzavření takovéto smlouvy proká-
zat, že ve skutečnosti vysílání nepro-
vozují veřejně, ale pouze pro osobní 
potřebu. V takovém případě licenci 
sjednat a hradit nemuseli. Zaváděnou 
normu je zároveň nutno vykládat tak, 
že všechny uvedené podmínky musejí 
být splněny současně a v praxi se do 
nich „vejde“ dle právního názoru ko-
lektivních správců a z jejich praktic-
ké zkušenosti v terénu skutečně mi-
nimum uživatelů. Navíc všechny tyto 
podmínky jsou natolik vágní, že jejich 
skutečný obsah ukáže až výkladová 
praxe soudů. Kolektivní správci se tedy 
domnívají, že tento legislativní krok 
je sice právně-technicky závažný, ale 
v praxi bude mít minimální dopad.

Tímto zásahem stát poruší meziná-
rodně zaručená práva autorů, výkon-
ných umělců a producentů. Svévolně 
tím zmenší jejich majetek a zvýhodní 
jednu skupinu podnikatelů na úkor 

jiných, protože osoby činné v kultur-
ním sektoru jsou z velké části taktéž 
podnikatelé.

Před třetím čtením zaslalo 20 pro-
fesních organizací v oblasti hudby a ki-
nematografie (včetně FITES) poslan-
cům dopis, ve kterém upozorňují na 
to, že návrh je protiprávní a že může 
výrazně poškodit celý ekosystém krea-
tivních průmyslů. Zákonodárci bohužel 
tento dopis zcela ignorovali, stejně jako 
další dopisy, které jim byly v této věci 
zaslány, včetně dopisů zahraničních 
organizací.

Při třetím čtení bylo z celkového 
počtu 200 poslanců přítomno 155. 
Z toho 128 hlasů bylo pro, 17 proti 
a 12  se zdrželo či nehlasovalo. Návrh 
zákona byl tedy poslaneckou sněmov-
nou bez zádrhelů přijat, možná i z toho 
důvodu, že za navrženou změnu se 
postavil sám ministr kultury Martin 
Baxa. Celá věc je o to smutnější, že ve 
stávající Poslanecké sněmovně má vět-
šinu tzv. demokratická koalice, která 
přitom vyjádřila souhlas s takovýmto 
návrhem. 

V současné době tak před námi sto-
jí naděje či výzva, že se nám podaří pře-
svědčit Senát, aby návrh zákona vrátil 
zpět do Poslanecké sněmovny PČR a že 
poslanci při dalším hlasování rozhod-
nou jinak. Pokud se tak nestane, zákon 
začne v této podobě začátkem příštího 
roku platit. Bude jen otázkou času, kdy 
vyšší soudy v tuzemsku, nebo dokonce 
soudy mezinárodní, potvrdí, že změna 
iniciovaná poslancem Michálkem je 
v rozporu s právem. 

Do té doby však hrozí nositelům 
práv další výpadek v příjmech. Na dru-
hou stranu nebezpečí hrozí i uživate-
lům, jelikož média o celé věci referují 
způsobem, jako by mohli přestat platit 
všichni účastníci, což rozhodně není 
pravda. Pokud v budoucnu vyjde na-
jevo, že změna zákona byla protipráv-
ní, budou všichni ti, kdo na základě 
tohoto návrhu přestali platit za veřej-
né provozování, povinni splnit svou 
povinnost dodatečně. INTERGRAM 
proto doporučuje, aby uživatelé zvážili 
své kroky, aniž by tím chtěli veřejnosti 
hrozit. Nemůžeme přestat hájit zájmy 
našich klientů kvůli neuváženým a ne-
kompetentním zásahům státu. 

Krize poslední doby, související 
s pandemií covid-19 a následně s ener-
getickou a inflační krizí vyvolanou 
ruskou agresí na Ukrajině ukázaly, že 
aktéři působící v kultuře jsou osoby 
zranitelné a krize na ně doléhají těžce. 
Přesto však věříme, že i tuto hrozbu 
kreativní sektor překoná a že nám čas 
dá za pravdu. 

Lex železářství. Autorské právo po pirátsku
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s o u v i s l o s t i 
s pandemií one-
mo c něn í  co -
vid-19 vyvstala 
debata o právní 
úpravě statusu 

umělce na volné noze, respektive osoby 
živící se v kreativním a kulturním od-
větví, která není zaměstnancem, v ČR 
má status OSVČ. Postavení osob, které 
se živí kreativní činností, je často vel-
mi nejisté (nepravidelnost výdělků, po-
třeba dostatku času na tvorbu a inspira-
ci bez příjmů, nemožnost dosáhnout na 
nemocenskou či podporu v nezaměstna-
nosti, mateřskou dovolenou aj.), a proto 
některé státy rozeznávají specifický 
právní status těchto umělců na volné 
noze. Může se jednat o jeden právní 
předpis nebo určitý soubor pravidel, 
která ve většině států slouží primár-
ně k zajištění sociálního zabezpečení 
umělců, a to buď formou speciálního 
sociálního zabezpečení pro umělce, 
nebo jinou formou pomoci.

O nutnosti a potřebnosti Statusu 
umělce se v České republice začalo 
aktivně jednat před dvěma lety, MK 
přizvalo zástupce profesních asociací 
a společně začali pracovat na pojme-
nování problémů a potřeb. Kulturní 

politika na období 2021—2025 si dala 
za úkol zabezpečit umělce a umělkyně 
a zavázala se k předložení legislativní-
ho návrhu zavádějícího jejich status. 
Přijetí tohoto zákona se stalo i jedním 
z cílů Národního plánu obnovy. To byl 
první úspěch.

Jakmile se tento termín začal ob-
jevovat v médiích, začaly se objevovat 
i reakce. Bohužel z míst, odkud by-
chom to „my umělci“ nejméně čekali. 
Např. nejmenovaný předseda Rady ČT 
se vyjádřil ve smyslu: „Připomíná mi 
to zprávy ze země, kde zítra znamená 
včera. Co zase ty umělci chtějí...?“ Na 
to mu nejmenovaný člen PS odpověděl: 
„To bude něco takového jako za bol-
šánů Národní či zasloužilý umělec....“

Vážení pánové, ano, umělci oprav-
du něco chtějí. Ale nechtějí nějaké bo-
nusy nebo zvýhodnění, nechtějí něco 
„navíc“, ale chtějí obyčejné věci, na kte-
ré každý občan má právo, ale umělci, 
pracující jako OSVČ, na ně zpravidla 
nedosáhnou. 

Fakt, že neexistuje jednotná defi-
nice umělce v rámci jediného postavení 
v pracovněprávních vztazích, přináší 
v souvislosti s nepředvídatelnými způ-
soby angažování umělců komplikace 
a vede k oslabení jejich sociální ochra-

ny. Důsledkem je také roztříštěnost re-
žimů sociálního zabezpečení, a tudíž je 
pro pracovníky v umění a umělce téměř 
nemožné získat všechny dávky ze soci-
álního zabezpečení. 

Ve spolupráci s Ministerstvem kul-
tury ČR uspořádal 22. 9. 2022 Institut 
umění — Divadelní ústav mezinárodní 
konferenci Střed zájmu: Status umělce 
a umělkyně, která představila příklady 
řešení statusu umělců a umělkyň ve 
vybraných evropských zemích. O sta-
tusu se v kulturním sektoru již delší 
dobu hovoří, nicméně jeho pojetí za-
tím nemá konkrétní obrysy. Příklady 
ze zahraničí se můžeme inspirovat při 
řešení českého modelu.

Na konferenci jsme si vyslechli pří-
spěvky z Norska, Slovenska, Španělska, 
Portugalska, Rakouska a Irska. Ve všech 
těchto zemích jsou minimálně o krok 
dál než Česká republika.

Tak například na Slovensku v sou-
vislosti se Statusem umělce vznikl re-
gistr umělců. Kdo potřebuje nějakou 
pomoc, přihlásí se do registru. Exis-
tuje např. dávka, týkající se tzv. druhé 
kariéry umělce. Pokud nemůže např. 
baletka vykonávat svou profesi naplno, 
může sice např. vyučovat, ale zároveň 
může požádat o podporu, která činí 

STATUS UMĚLCE  
aneb CO TO TI  

„UMĚLCI“ ZASE  
CHTĚJÍ…?

22. 9. 2022 | konference ARAS
Alena Derzsiová  
— místopředsedkyně Rady ARAS

V
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50 % národního důchodu, a tu částku 
dostává až do reálného nástupu do 
důchodu. Částka se nenavyšuje, je po 
celou dobu stejná. 

V Portugalsku vytvořili už v roce 
2020 registr profesionálů v kultuře, 
tzv. kulturních profesionálů. Registra-
ce je dobrovolná, ale využívat možnos-
ti ochrany mohou pouze registrovaní. 
Snaží se pomocí legislativy a zakotve-
ní konkrétních bodů již ve smlouvách 
dostat umělce, pracující jako OSVČ, 
na stejnou úroveň sociální a právní 
ochrany a pomoci, jakou mají zaměst-
nanci. Zavedla se specifická pravidla 
pro uzavírání smluv o práci a smluv 
o službách a na základě toho speciál-
ní režim sociální ochrany pro OSVČ. 
V kulturní oblasti se zavedly smlouvy 
na dobu neurčitou i určitou, smlouvy 
na dobu dočasnou, ale i smlouvy na 
dobu velmi krátkou, třeba na 1 den. 
Také byla zavedena přerušovaná pra-
covní smlouva, či pracovní smlouva 
s více zaměstnavateli.

Pokud v Portugalsku má umělec- 
OSVČ ve smlouvě uvedeno pro koho 
pracuje, od kdy do kdy a za jaký ho-
norář, podle právních předpisů v tuto 
chvíli získává „status“ zaměstnance 
a má nárok na podmínky a ochranu 
stejnou jako zaměstnanci v pracov-
ním poměru. Jedním z nejdůležitějších 
opatření je vznik příspěvku pro OSVČ 
umělce v období nečinnosti, nezaměst-
nanosti v délce minimálně měsíc, také 
v případě nemoci, mateřství, nemoci 
z povolání aj. 

Mimo jiné je např. v zákoně zako-
tveno, že honorář musí být vyplacen 
do konce měsíce, v kterém byla ukon-
čena a odevzdána práce. Což je u nás 
velký nešvar a honoráře se leckdy vy-
plácejí v nepravidelných intervalech. 
3—6ti měsíční lhůty výplaty honoráře 
po ukončení práce nejsou výjimkou 
a umělci nemají možnost nápravy 
a leckdy zůstanou bez prostředků. 
V Portugalsku jim už pomáhá zákon 
a Status umělce.

Ve Španělsku již v roce 2018 do-
šlo k výraznému zlepšení pracovních 
a sociálních podmínek umělců, díky 
vydanému královskému výnosu, zave-
dení Statusu umělce, a na jeho základě 
došlo k úpravě řady právních předpisů. 
Například se soustředily na umělce, 
kteří se ocitnou v období, kdy nejsou 
činní nebo jsou ve fázi příprav a tvorby 
a nemají žádný příjem. V tomto období 
mají umělci různá daňová zvýhodně-
ní. Upravené právní předpisy byly také 
zaměřeny na smlouvy a zabránění ne-
výhodným podmínkám pro umělce. 
Proto bylo vytvořeno 52 legislativních 

opatření tak, aby byly vytvořeny rov-
nocenné podmínky, týkající se např. 
sociálního zabezpečení. Zařazen byl 
i technický a podpůrný personál této 
umělecké oblasti, což jsou lidé, vyko-
návající činnosti nezbytné pro výkon 
umělecké činnosti.

V Rakousku se zaměřili především 
na férové odměňování a zavedli nej-
různější opatření, která toto umožňují 
a chrání.

Mají také specifické systémy soci-
álního zabezpečení pro umělce, stejně 
tak Německo a Francie. Velmi časté 
je, že na sociální zabezpečení umělců 
musí nějakou formou přispívat oso-
by, které profitují z jejich činnosti jako 
držitelé licenčních smluv, televizní 
stanice, vydavatelé aj. (Rakousko, 
Německo, Francie). V rakouském mo-
delu Fond sociálního zabezpečení pro 
umělce při splnění určitých podmínek 
za umělce platí odvody na sociální po-
jištění a poskytuje jim finanční pomoc 
v těžkých životních situacích (pozn. 
musí ale platit jiné povinné odvody). 
V Německu a Francii existuje speci-
ální systém sociálního pojištění pro 
umělce odlišný od zaměstnanců, do 
kterého též sami přispívají a který jim 
zajištuje obdobné sociální zabezpečení 
jako zaměstnancům. 

Statusem umělce tedy chápeme 
soubor legislativních opatření mířících 
k ochraně kulturních a uměleckých 
profesionálů a profesionálek, vykoná-
vajících svou činnost jako OSVČ. Tato 
opatření se mohou týkat sociálního 
a důchodového zabezpečení, daní, 
zákoníku práce, autorského práva či 
odměňování. Jde o společensko-právní 
rámec, který definuje umělecké pro-
fese, podporuje jejich společenskou 
prestiž a věnuje se rozvoji kariér, 
ochraňuje svobodu projevu a zabraňuje 
sociálním či jiným znevýhodněním na 
trhu práce. Úprava právního statusu 
umělce není v rámci EU jednotná, ale 
ve všech zemích jednoznačně potřeb-
ná. Nejde v žádném případě o získání 
úlev, výhod, či bonusů, ale o narovnání 
podmínek sociálních, daňových a pra-
covně právních s ostatními občany-
-zaměstnanci. A to nejde bez definice 
Statusu umělce.

 Cílem je tedy definovat a práv-
ně ukotvit status umělce/umělkyně 
do českého právního řádu. Nosičem 
nové legislativní úpravy bude zákon 
č. 203/2006 Sb. a následně na jeho 
základě postupné budování ochrany 
a zajištění umělců v oblasti sociální, 
pracovní i daňové. 

Ve spolupráci 
s Ministerstvem 
kultury ČR 
uspořádal  
22. 9. 2022 
Institut umění — 
Divadelní ústav 
mezinárodní 
konferenci 
Střed zájmu: 
Status umělce 
a umělkyně, 
která předsta-
vila příklady 
řešení statusu 
umělců 
a umělkyň 
ve vybraných 
evropských 
zemích. Na 
konferenci  
jsme si vyslech-
li příspěvky 
z Norska, 
Slovenska, 
Španělska, 
Portugalska, 
Rakouska 
a Irska — kde 
jsou o krok  
dál než my.

Status UMĚLCE aneb Co to ti „UMĚLCI“ zase chtějí…?
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Změny financování veřejnoprávních médií
Naléhavá finanční situace řádného 
fungování veřejné služby stále trvá
Navýšení finančních prostředků pro udržení kvalitního  
fungování médií veřejné služby (České televize i Českého  
rozhlasu) je stále na úrovni politických jednání. Nyní, na  
konci roku 2022, pracuje na MK ČR politická pracovní skupina,  
která se radí o budoucnosti financování médií veřejné služby.  
Plán předložení návrhu k vyřešení financování je v polovině  
roku 2023, ale škrty v torbě programu ČT se dějí již nyní.  
Přejeme politické pracovní skupině na MK mnoho sil  
a nápadů. Rádi svými idejemi kdykoliv pomůžeme. PSP  
iniciovalo v říjnu 2022 seminář k tématu. Zde pozvánka  
a info ze semináře.

Změny financování veřejnoprávních médií / 
Seminář volebního výboru Definice poplatníka

Seminář volebního výboru  
Definice poplatníka (7.10.2022)
Dne 5. října 2022 se konal seminář volebního výboru  
pod záštitou předsedy volebního výboru poslance  
Ing. Aleše Juchelky na téma Definice poplatníka. 
Na tomto semináři vystoupil za Ministerstvo kultury ČR  
pan Mgr. Ondřej Chrást, za Český rozhlas pan Mgr. René  
Zavoral, za Českou televizi pan Ing. Petr Dvořák, MBA,  
za Parlamentní institut PSP ČR paní Ing. Klára Jankovská, 
dále doc. JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D., PhDr. Milan Šmíd  
a Bc. Filip Rožánek. 

SYNCHRON16

synchron_2_2022_VNITŘEK 210 × 280 mm 1-80 FINAL TISKdata.indd   16 17.01.23   9:10

2/2022 172/2022 17Pozvánka na Seminář volebního výboru Definice poplatníka

Pozvánka na seminář

VOLEBNÍHO VÝBORU POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 
POD ZÁŠTITOU PŘEDSEDY VOLEBNÍHO VÝBORU POSLANCE 

ING. ALEŠE JUCHELKY

na téma

DEFINICE POPLATNÍKA,
který se uskuteční dne 

5. října 2022 od 10.00 hodin

v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, 
Sněmovní 4, 118 26 Praha 1

místnost A 108 — Sál státních aktů

PANEL 1 od 10.00 hodin
— Ing. Aleš Juchelka, předseda Volebního výboru PSP ČR
— Mgr. Ondřej Chrást, náměstek ministra kultury, Ministerstvo kultury ČR
— Mgr. René Zavoral, generální ředitel Českého rozhlasu
— Ing. Petr Dvořák, MBA, generální ředitel České televize

PANEL 2 od 12.15 hodin
— Ing. Klára Jankovská, Parlamentní institut PSP ČR
— doc. JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D., advokát a pedagog
— Ing. Pavel Hanuš, bývalý vedoucí projektu digitalizace České televize
— PhDr. Milan Šmíd, mediální analytik a publicista
— Bc. Filip Rožánek, novinář a mediální analytik

DISKUZE

Poslanecká sněmovna Parlamentu 
České republiky

Ing. ALEŠ JUCHELKA, v. r., 
předseda volebního výboru

Vstup na jednání bude umožněn pouze předem nahlášeným osobám. Prosíme o potvrzení Vaší účasti 
na posejpalovap@psp.cz, nebo na tel. +420 257 173 562, a to do úterý 27. září 2022
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MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ

O DALŠÍM SPOLEČNÉM POSTUPU V NÁVAZNOSTI NA IMPLEMENTACI 
EVROPSKÉ SMĚRNICE O AUDIOVIZUÁLNÍCH SLUŽBÁCH V ZÁJMU 

ROZVOJE ČESKÉHO AUDIOVIZUÁLNÍHO TRHU

Účastníci tohoto memoranda

— TV NOVA s. r. o.
— FTV Prima, spol. s. r. o.
— Asociace producentů v audiovizi, z.s.
— Asociace animovaného filmu, z.s.

majíce na paměti nejlepší zájmy české audiovize, bohatou audiovizuální kulturní nabídku 
pro českého diváka, mezinárodní konkurenceschopnost české audiovize a s tím spojené posilo-
vání dobrého jména České republiky v zahraničí i odstraňování administrativních, obchodních 
a právních bariér legálního přístupu k české audiovizuální tvorbě, 

s vědomím, že rozmanitá kulturní nabídka je možná pouze na rozmanitém a svobodném trhu, 
na němž se potkává soutěž tvůrců, nezávislých producentů a vysílatelů, při současném zachování 
plné smluvní volnosti v této soutěži, 

v návaznosti na mezi nimi probíhající jednání k implementaci evropské směrnice o audiovi-
zuálních mediálních službách (dále jen AVMSD), s vědomím toho, že pro rozvoj a udržení kvality 
národní tvorby je důležitá předvídatelnost, stabilita a kontinuita audiovizuálního prostředí,

vyjadřují tímto, že mají zájem společně postupovat a spoluvytvářet podmínky prostředí 
audiovizuálního trhu č. legislativního rámce tak, aby napomáhaly výše uvedeným cílům.

Účastníci memoranda vítají připravované rozšíření grantové podpory výroby kinematogra-
fických děl Státním fondem kinematografie i na výrobu audiovizuálních děl určených primárně 
pro televizní vysílání a VOD služby a apelují na zajištění stability systému tzv. filmových pobídek, 
aby z něj mohly požívat výhod různé typy projektů,

mají zájem na udržení duálního systému televizních vysílatelů s důrazem na skutečnost, že 
rozdílnost zdrojů financování vysílatelů přináší rozmanitost a pluralitu tvorby, a také více pro-
středků pro její financování, zároveň strany mají za to, že je rozumné i nadále právně-politicky 
sbližovat pravidla pro televizní vysílání a audiovizuální mediální služby na vyžádání, přičemž 
by sbližování těchto pravidel mělo být podstatně urychleno.

AVMSD mj. předepisuje členským státům Evropské unie stanovit určité minimální kvóty 
na obsah nezávislých výrobců, který je zařazován do programové nabídky televizních vysílatelů 
(alternativně jejich programový rozpočet) a provozovatelů platforem VOD. Účastníci memoranda 
si přejí nalézt v zájmu právní jistoty a dobré spolupráce stran široký konsenzus na jednotném 
výkladu pojmu nezávislého výrobce, a proto se shodli, že vynaloží maximální úsilí k nalezení 
shody na vymezení výrobců nezávislých na subjektech televizního vysílání (legislativně i nelegis-
lativně) ve smyslu AVMSD, kdy členské státy podle recitálu 71 této směrnice mají náležitě přihlížet 
zejména ke kritériím jako je vlastnictví produkční společnosti, množství pořadů poskytovaných 
témuž subjektu televizního vysílání a vlastnictví sekundárních práv, tj. aby nezávislý výrobce 
v návaznosti na jeho vklad k vytvoření díla vlastnil část práv k užití audiovizuálního díla nebo 
se podílel na výnosech z jeho užití.

V Brně dne 23. 9. 2022

SYNCHRON18 Memorandum o porozumění komerční TV APA ASAF
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Účastníci memoranda se zavazují, že budou mezi sebou jednat v dobré víře a nejpozději do 6 
měsíců uzavřou — ať už bilaterálně mezi jednotlivými vysílateli a zde uvedenými organizacemi 
zastupujícími výrobce audiovizuálního obsahu, a nebo ve formě širší dohody mezi asociacemi 
zastupujícími vysílatele a mezi asociacemi zastupující výrobce — rozšířené memorandum o po-
rozumění (může být nahrazenou jednostrannou deklarací vysílatele projednanou s ostatními 
účastníky tohoto memoranda), kde se stanoví minimální podmínky, za kterých bude dílo vyrá-
běné ve spolupráci vysílatele s výrobcem považováno za „dílo vyráběné nezávislým výrobcem“ 
ve smyslu AVMSD, zejména budou vymezena sekundární práva, jejich rozsah, délka trvání a mi-
nimální podíly stran při různých formách spolupráce mezi vysílateli a výrobci. Účastníci budou 
usilovat o posilování transparentnosti při informování o plnění kvót vč. spolupráce s Radou pro 
rozhlasové a televizní vysílání.

Výše uvedené podmínky budou vycházet z vývoje a potřeb audiovizuálního průmyslu jako 
celku, budou se opírat o českou a evropskou legislativu a zohledňovat obvyklou praxi v obchodních 
vztazích s veřejnoprávními i komerčními vysílateli v evropských zemích, vždy však s přihlédnutím 
k velikosti a specifikům českého trhu. Strany se zavazují o aktualizaci těchto podmínek následně 
jednat s ohledem na vývoj trhu a dle zkušeností z praxe alespoň jedenkrát za 12 měsíců. 

Nic z tohoto memoranda nebude a nemůže být vykládáno tak, že by omezovalo televizní 
vysílatele při výrobě jejich vlastních pořadů a v plném vlastnictví práv k jejich obsahu, ať již vy-
robeného interně, v zakázce, popřípadě i koprodukčně, a že smluvní svoboda účastníků takové 
výroby zůstává neomezená. Výše popsané principy se vztahují pouze k problematice role nezávis-
lého producenta a jeho obsahu pro účely plnění kvót předepsaných zákonem a žádná z budoucích 
jednání nesmí vést k omezení svobodného trhu.

Účastníci memoranda se dále zavazují v dobré víře spolupracovat při přípravě právních 
předpisů upravujících níže uvedené oblasti významné pro celé odvětví audiovizuálního průmyslu 
v České republice.

1) Nediskriminační nastavení podmínek pro příspěvky VOD platforem do Fondu kinemato-
grafie, případně přímé investice do českého audiovizuálního díla

2) Transformace Státního fondu kinematografie

3)3) Nastavení nediskriminačních a efektivních pravidel pro poskytování filmových pobídek

TV NOVA s. r. o. FTV Prima, spol. s. r. o.FTV Prima, spol. s. r. o. Asociace producentů Asociace producentů 
v audiovizi, z.s.

Asociace animovaného Asociace animovaného 
filmu, z.s.

2/2022 192/2022
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← Signatáři 
memoranda, zleva: 
Vratislav Šlajer, 
Filip Bobiňski, 
Klára Brachtlová, 
Martin Kotík, 
Marek Singer
a Marek Toušek
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← „O komínku 
zedníky  
laškovně  
nakřivo 
postaveném“, 
1968, režie  
Pavel  
Procházka

← „Velryba  
— Abyrlev“,  
1977, režie 
Břetislav  
Pojar
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ž je to více než 
50 let, co jsem 
n a s t oup i l  do 
malého, v zahra-
dě utopeného 
studia v Čiklově 

ulici v Nuslích. Ani jsem tehdy ještě 
netušil, že se můj profesní život bude 
odehrávat ve zlatých letech loutkové-
ho filmu. Studio tenkrát neoficiálně 
vedl pan Břetislav Pojar a sekundoval 
mu jako druhý „domácí“ režisér Josef 
Kluge. Ta romantická budova viditelná 
jen z Nuselského mostu byla rájem ani-
mace, jehož řemeslo přinesli právě výše 
jmenovaní páni. Oba léta spolupraco-
vali s Jiřím Trnkou, který sídlil v Barto-
lomějské, a v roce 1960 se stali „pány“ 
nového pražského studia. Jednalo se 
o budovu známé pražské sochařské fir-
my Karla Nováka. Před znárodněním 
zde byl velký tvůrčí a pracovní ruch, 
který možno dokumentovat jmény 
umělců jako byl Sucharda, Kafka, Prei- 
sler a dalšími, se kterými Novákovo so-
chařství spolupracovalo. Genius loci 
byl už v základech této nenápadné 
budovy, která byla po příchodu Studia 
loutkového filmu rozšířena o přístavbu 
s dílnami, projekcí a střižnou. Personál 
složený z různých profesí nepřesahoval 
nikdy přes 15 lidí. Pro mne byl největší 
autoritou a později i „učitelem“ Vladi-
mír Malík, který byl kameramanem 
studia. Režiséři — jako byl Břetislav 
Pojar nebo výtvarník Miroslav Štěpá-
nek — byli „bozi“, ke kterým já jako 
elév moc nedosáhl. Filmy, které jsem 
později viděl v malé útulné projekci, 
mne přesvědčily, že jsem v mimořád-

ném světě, který je vzdálen od všeho 
toho, co se dělo za brankou studia. Psal 
se totiž rok 1969. 

Teprve později jsem se dozvě-
děl, jak úžasní lidé opouštěli studio 
emigrací; mezi nimi byl mladý reži-
sér Pavel Procházka a výtvarník Jan 
Brychta, autor geniálně zpracovaných 
povídek O Henryho, které režíroval 
Josef Kluge. Čas šel však dál a na ka-
merách, které sloužily v ateliéru, se 
prach neusadil. První film, který jsem 

„zažil“ a který se nekonečně táhl, byla 
„Střelnice“ debutujícího původem vý-
tvarníka Miroslava Štěpánka. Dále 
se dotáčel Klugeho film „Jak šlo vejce 
na vandr“, jehož poetika byla blízká 
přírodnímu naturelu režiséra. Blížila 
se však doba určitého obrození upro-
střed těžkých let. Pojar připravoval 
nové filmy o „Medvědech od Kolína“, 
tenkrát se to nejmenovalo seriál, ale 
byly to postupně vznikající díla s del-
ší nestejnou metráží kolem 20 minut. 
Tyto filmy se ještě natáčely kamerami 
Cinebox (Šlechta), tedy nereflexní, na 
animaci zcela nevhodnou technikou, 
která byla vybavena většinou speci-
álně upravenými motory a dalším 
příslušenstvím. Teprve v počátku 70. 
let přicházely do studia kamery ERK, 
které byly vyřazeny z Barrandovské-
ho studia spolu s optikou Cooke z 50. 
let. Tyto první reflexní kamery někde 
ještě věrně sloužily až do konce doby 
„filmové technologie“. Mezi tím se však 
začaly objevovat „stroje“ z „Filmového 
průmyslu“, což byla továrna na výrobu 
filmové techniky, která sídlila na Bar- 
randově. První kamera, která k nám 
dorazila, měla označení TK3 a byla 
schopná přes všechny mouchy splnit 
mnohé nároky animované tvorby. 
S velkou slávou jsme ocenili získání 
prvního transfokátoru Angenieux, 
který nám pak sloužil léta. Podobný 
si přivezl Jiří Trnka z Francie, ale ten 
byl k dispozici pouze ve studiu v Barto-
lomějské. Co se týče filmové suroviny, 
byl na tom loutkový film relativně dob-
ře a tehdejší vedení umožnilo poměrně 
brzo natáčet na Kodak Eastmancolor. 

Čiklovka aneb  
Kde je ten zlatý věk  
českých loutkových  

filmů? 

Ivan Vít

U

Čiklovka aneb Kde je ten zlatý věk českých loutkových filmů? 

Ta romantická 
budova viditelná 
jen z Nuselského 
mostu byla 
rájem animace, 
již řemeslo 
přinesli právě 
Břetislav Pojar 
a sekundoval 
mu jako druhý 
„domácí“ režisér 
Josef Kluge.
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Tuším, že tehdy šlo o typ ECN 5254. 
Před tím se ještě objevuje Agfacolor, 
která pak bohužel byla vystřídána ma-
teriálem ORWO NC1, což bylo neštěstí 
pro kvalitu obrazu po všech stánkách.

Brzy jsem si začal uvědomovat, že 
krásné obrazy ze scén se uchovají jen 
při příležitostných promítáních v ki-
nech. S televizním vysíláním se z po-
hledu výtvarných a gradačně a barevně 
kvalitních filmů našeho studia nedalo 
počítat a ještě navíc šlo tehdy většinou 
o černobílé vysílání. V touze zachovat 
tu jedinečnost výtvarných hodnot 
jsem začal pořizovat fotografie z fil-
mů. Chtěl jsem však být o úroveň výš 
a chtěl jsem, aby to nebyly jen „fotosky“ 
neboli „stills“, ale díla, která je mož-
no samostatně prezentovat ve velkém 
formátu. Můj zájem o fotografii jsem 
ještě posílil studiem na FAMU u prof. 
Jána Šmoka. Získat však kvalitní na 
barevný materiál realizovanou foto-
grafii nebylo snadné. Scény jako Med-
vědi nebo Pojarova Zahrada se snímaly 
velmi komplikovaně na svislé kameře 
v mnoha vrstvách. Časem jsem si s tím 
poradil a jsem rád, že jsem tak zazna-
menal alespoň kus historie v kvalitě 
obrazu, která je dokonalá.

Studio bylo častým místem oslav 
a večírků k různým příležitostem, 
stejně tak to zde prý vypadalo v před-
válečném sochařství, kdy se zde schá-
zeli umělci a tvůrci pražské sochařské 
výzdoby. Vzpomínám na blízké spolu-
pracovníky z doby Jiřího Trnky, jako 
byl Stanislav Látal, Václav Bedřich, 
Vladimír Novotný, Břetislav Dvořák, 
Kamil Lhoták, Jiří Brdečka, Zdenek 
Seydl, skladatelé Vacek, Bukový, Ko-
lafa, Trojan a další, kteří toto studio 
navštěvovali ať pracovně, nebo jen 
přátelsky. 

Filmy Břetislava Pojara a Josefa 
Klugeho byly základem produkce, 
v roce 1978 se však objevuje nový au-
tor, Jiří Barta, se svým filmem „Hádan-
ky za bonbon“, a tím se spustila celá 

řada nových filmů. Ty oživily drama-
turgicky klasickou loutkovou produkci 
studia. Jiří Barta se také pro mne stává 
kameramanskou příležitostí, která mě 
umožní natočit s ním později několik 
filmů. V ateliéru se objevují i drobné 
zakázky, mimo jiné animace do filmů 
o panu Tau. Jan Švankmajer tu připra-
vuje Zánik domu Usherů.

Největší výzvou po natočení 
„Medvědů“ byla Zahrada na motivy 
J. Trnky. Byl to technologicky i ani-
mačně mistrovský kousek. Používali 
jsme animovanou zadní projekci, vel-
ká zrcadla zobrazující scénu, loutky 
byly jak poloplastické, tak klasické. 
Kameru jsme přesunuli ze svislého 
směru na sáně (slider), které jezdily 
nad scénou, a tak umožňovaly pohyb 
kamery. Režisér Pojar se možná trochu 
zhlédl v pracech Jurie Norštejna, který 
pracoval s vrstvami a jinými kouzly 
trikové kamery. Tento technicky ná-
ročný film však Trnkovu Zahradu 
opravdu připomíná, nehledě na to, 
že za dveřmi ateliéru byla podobná. 
Zahrada studia byla původně jakousi 
exteriérovou, venkovní expozicí so-
chařství, která v udržované zeleni pre-
zentovala zákazníkům vytvořená díla. 
Vyjít ven byla lázeň pro duši, protože 
pobyt v temném ateliéru dovedl una-
vit. Stačilo opravdu jen otevřít dveře 
nebo rozhrnout závěs. Zbytky zarost-
lých soch, které tu zbyly, dokreslovaly 
genius loci tohoto místa.

Technika pro natáčení se jen po-
malu zdokonalovala, mimo nových ka-
mer se objevil asi v roce 1974 první tzv. 
videohledáček, respektive videokamera 
přenášející černobílý obraz z kamery 
na monitor. Byl to mlhavý náznak rea-
lity před objektivem, ale byl to pokrok. 
Videokamera měla na délku asi 40 cm 
a trčela ze strany filmového hledáčku. 
Všechny tyto vynálezy ale přicházely 
pomalu a my jen snili nad prospekty 
zahraničních firem. Zážitkem sám 
pro sebe byl světelný park, jednalo se 

Brzy jsem si začal 
uvědomovat, že krásné 
obrazy ze scén se uchovají 
jen při příležitostných 
promítáních v kinech. 

o klasické reflektory s vláknovými žá-
rovkami většinou 500 W. Scéna však 
často svítila celý den a to pak těch až 
20 lamp dokázalo vyhřát ateliér. 

Myslím, že prvním filmem, kde 
se již využil pomocný televizní obraz, 
byla „Jabloňová panna“, kde výtvarník 
Štěpánek navrhl scénu jako dokona-
lou iluzi gotických deskových obrazů. 
Snímek obsahoval Pojarem navržené 
triky se zrcadly, dvojexpozicemi a po-
lopropustným sklem před objektivem 
a originálně vytvořenými želatinový-
mi filtry. 

Velkým oživením studia byl pří-
chod Luboše Beneše, který pak zde 
nějakou dobu natáčel filmy s Patem 
a Matem. Byl si sám autorem, režisé-
rem, výtvarníkem, stavbou i produkč-
ním, jen animaci svěřoval animátorovi. 
Jeho otevřenost a společenská vlídnost 
byla pak osvěžením studia. Pat a Mat 
byl seriál, který byl kritizován a od-
mítán a Beneš měl mnoho problémů 
ho realizovat. Čas však ukázal, že si 
diváky našel. Mluvím však o filmech 
z té doby, nikoliv o tom, co se natáčí 
někde dnes...

Natáčení filmů, které jsem zažil 
já, nebylo však celou náplní studia. Po 
otevření studia v roce 1959 zde Pojar 
natáčel první snímek, nádherný pří-
běh „Lev a písnička“ s výtvarníkem 
Seydlem. Později natočil filmy „Kočičí 
škola a Kočičí slovo“ společně s hra-
nými vstupy Ladislava Fialky. Nebo 
dodnes nestárnoucí filmy Josefa Klu-
geho z divokého západu, „např. „Úkryt 
černého Billa“. Tyto filmy, jako mnoho 
jiných, dnes není snadné vidět. Exis-
tují velmi nekvalitní videopřepisy z již 
v té době opotřebených kopií. Poma-
lu se blížila 80. léta a začalo se mluvit 
o velké reorganizaci. Měla směřovat 
do výstavby nových studií a spojení 
všech existujících do jedné budovy, 
která měla vzniknout na Barrandově. 
V té době bylo v Praze také studio ve 
Wenzigově ulici, v Michli a samozřej-
mě původní Trnkovo v Bartolomějské. 
Já sám jsem se stále více dostával k sa-
mostatné práci, ale ještě pod vedením 
V. Malíka, se kterým později odchá-
zím stržen lavinou reorganizace. Na 
Barrandově pak opravdu vzniká nová 
budova Krátkého filmu, téměř „loutko-
vý Hollywood“. Zmizela malá studia 
a malé kolektivy, začala doba velkých 
projektů a uskutečňování velkých snů. 
To je však už jiný příběh, který byl dra-
matický, na chvilku krásný, aby byl 
nakonec tragický a končil likvidací 
prakticky všeho, k čemu jsme se do-
pracovali. To je ale na další pokračo-
vání příběhu.
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Čiklovka aneb Kde je ten zlatý věk českých loutkových filmů?

↑ Břetislav Pojar na zahradě v Čiklově ulici
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Osobně jsem měl pak možnosti 
uplatnění, které se mnohým nena-
skytnou, nejen v počtu filmů, jež jsem 
natáčel, ale hlavně v jejich různoro-
dosti, a tak jsem mohl přijímat výzvy 
jak umělecké, tak technologické. Pra-
coval jsem mnoho let s Jiřím Bartou 
a s dalšími režiséry, například na fil-
mu „Možnosti dialogu“ režiséra Jana 
Švankmajera.

Co mne však trápí, je, že to, co jsme 
dokázali dříve, nemůžeme dnes pre-
zentovat tak, jak bylo původně myšle-
no, a to kvalitním filmovým obrazem, 
který není jen informací pro odborní-
ky, ale je požitkem pro diváka. Větši-
na filmů se zpracovávala na kvalitní 
materiály a jejich mastery (negativy) 
existují (snad) dodnes. „Krysař“, který 
byl barevně velmi komplikovaný, byl 
už natočen na některý z modernějších 
typů ECN negativů a mohl by se tak 
znovu objevit i jako „programový“ ti-
tul v současném televizním vysílání. 
Existuje však jen v jakýchsi modrých 
kopiích, což jsem musel nedávno s ne-
libostí zhlédnout v České televizi. Můj 
oblíbený film „O komínku laškovně 
zedníky nakřivo postaveném“, režiséra 
Pavla Procházky, běžel v televizním 
vysílání dokonce jen černobíle!!! Tento 
film je ale pochopitelně barevný! Nejví-
ce lituji filmu „O skleničku víc“ režiséra 
Pojara, který je režijně i kameraman-
ský klenot, a o kterém tvrdím, že to je 
jediný neorealistický loutkový film. 
Kdysi jsem na festivalu v Annecy za-
vítal do menší projekce, kde dávali ret-
rospektivu oceněných filmů od začátku 
existence festivalu. Po několika kusech 
se náhle objevila Zemanova „Inspira-
ce“ a já si znovu uvědomil, jaká je to 
„bomba“, až jsem se zabořil do křesla. 
Takové filmy bychom měli opět vynést 
z temných skladů a věnovat jim pozor-
nost, zachránit je, ukazovat je, chlubit 
se s nimi a dokázat tak, že nemáme jen 
hokejisty. Kdo může pomoci? Má o to 
společnost vůbec zájem? 
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↑ Fragmenty zahrady 
v Čiklově ulici

→ Fragmenty zahrady 
v Čiklově ulici
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Čiklovka aneb Kde je ten zlatý věk českých loutkových filmů? 
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↑ Vchod do studia v Čiklově ulici → Fragmenty zahrady v Čiklově ulici

Vzpomínám na blízké spolupracovníky 
z doby Jiřího Trnky, jako byl Stanislav Látal, 
Václav Bedřich, Vladimír Novotný, Břetislav 
Dvořák, Kamil Lhoták, Jiří Brdečka, Zdenek 
Seydl, skladatelé Vacek, Bukový, Kolafa, 
Trojan a další, kteří toto studio navštěvo-
vali ať pracovně, nebo jen přátelsky. 
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Čiklovka aneb Kde je ten zlatý věk českých loutkových filmů? 
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Asociace českých kameramanů je hrdý sponzor 
digitalizace národního filmového fondu SYNCHRON28

ASOCIACE ČESKÝCH KAMERAMANŮ

JE HRDÝ SPONZOR DIGITALIZACE NÁRODNÍHO 
FILMOVÉHO FONDU

Přispěla dosud, navzdory všem odpůrcům kvalitní digitalizace 
národního filmového fondu finanční částkou:

1.260.000,- Kč
Jde o finanční částku za nikdy neproplacenou práci členů AČK — filmových kameramanů, 

odborníků a digitálních restaurátorů za jejich kvalifikovanou expertní a digitalizační činnost. 
Pracovali polotajně v ponížení a ostrakizačních ústrcích na filmech:

Obchod na korze, Radúz a Mahulena, Na samotě u lesa, Báječní muži s klikou, Postřižiny, 
Žiletky, Zborov, Spalovač mrtvol, Daleká cesta, S čerty nejsou žerty, Kočár do Vídně, 

Pramen života, Povídka malostranská, Skřivánci na niti, O slavnosti a hostech, 
Hotel Modrá hvězda, Světáci, Siréna, Babička I, Babička II. Hlídač č. 47, Atentát, 
Sedmikrásky, Žert, Ucho, Jak vytrhnout velrybě stoličku, Jak dostat tatínka do 

polepšovny, Obžalovaný, Ducháček to zařídí.

Děkujeme za tuto práci kameramanům: Marku Jíchovi, Josefu Špeldovi, Jiřímu Šimunkovi, 
Andreji Barlovi, Jaromíru Šofrovi, Jiřímu Macákovi, Danielu Součkovi, Janu Malířovi, 

Pravoslavu Flakovi, Jiřímu Krejčíkovi, Antonínu Weiserovi, Štěpánu Kučerovi a dalším.

PROČ JE TOMU TAK, PANE MINISTŘE KULTURY?
PROČ GARANCE KVALITY CERTIFIKOVANÉ METODIKY DRA NESMÍ BÝT OZNAČENA V TITULCÍCH 

NFA DIGITALIZOVANÝCH FILMŮ? KOMU SLOUŽÍ TATO ZATAJENÁ INFORMACE?

PROČ SE PŘEDNOSTNĚ DIGITALIZUJÍ KOMERČNÍ FILMY NEŽIJÍCÍCH AUTORŮ A NEDIGITALIZUJÍ 
SE FILMY TĚCH ŽIJÍCÍCH? KDO ČEKÁ NA JEJICH SMRT? BUDE BEZ NICH RESTAUROVÁNÍ 

PROBÍHAT LÉPE? BUDOU BEZ JEJICH VYJÁDŘENÍ VZNIKAT BEZTRESTNĚ DALŠÍ NOVÉ 
VERZE JEJICH FILMŮ?

PROČ SE NEVYUŽÍVÁ VYBUDOVANÁ DIGITALIZAČNÍ A VZORKOVACÍ LABORATOŘ CPA 
VE STUDIU FAMU? PROČ SE NEDODRŽUJE SMLOUVA UZAVŘENÁ MEZI FAMU A NFA 

O VYUŽITÍ TÉTO, ZA VELKÉ PENÍZE VYBUDOVANÉ VĚDECKÉ A MĚŘÍCÍ LABORATOŘE? 
PROČ TATO LABORATOŘ STOJÍ, NEMÁ VEDENÍ, A PROČ SE V NÍ NIC NEDĚJE?

PROČ SE STÁTNÍ ÚŘEDNÍCI NESTARAJÍ O ZVEŘEJŇOVÁNÍ KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ 
CERTIFIKOVANÉ METODIKY DRA, KTERÁ STÁLA DAŇOVÉ POPLATNÍKY 52 MILIONŮ KORUN?

KDY DOJDE K OPRAVĚ NFA POŠKOZENÝCH DIGITALIZÁTŮ Z TZV. „MAĎARSKÉ SÉRIE“ 
A KDY DOJDE K OPRAVĚ V ITÁLII ZPATLANÉ DIGITALIZACE FILMU AŽ PŘIJDE KOCOUR? 

PROČ JSOU TYTO FILMY V TAKTO NEDŮSTOJNÉ PODOBĚ NADÁLE PROMÍTÁNY 
ŘEDITELEM NFA NA VEŘEJNÝCH PROJEKCÍCH PO CELÉM SVĚTĚ?

PROČ JE TAKTO POŠKOZOVÁNA NÁRODNÍ KULTURNÍ IDENTITA?

PROČ? PROČ? PROČ? PROČ? PROČ? PROČ?
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Kvalitní digitalizace 
českých filmů 
realizovaných 

v roce 2022

roce 2022 pro-
běhlo několik 
kvalifikovaných 
digitalizací čes-
kých hraných fil-
mů, při kterých 

byla použita certifikovaná metodika 
DRA. V České televizi se digitalizova-
ly dva filmy režisérky Marie Poledňá-
kové — Jak vytrhnout velrybě stoličku 
a Jak dostat tatínka do polepšovny, oba 
natočené kameramanem Petrem Po-
lákem a mistrem zvuku Dobroslavem 
Šrámkem. Jde o pokračování přípravy 
televizního vysílání ve formátu UHD-
TV, které je ale využito i pro současné 
HDTV vysílání. Oba filmy měly pre-
miéru digitálně restaurovaného DRA 
masteru v prosinci o Vánocích 2022. 
K výrobě byly použity 35mm originál-
ní negativy a bylo rovněž přihlédnuto 
k obrazovému nastavení původních 
televizních masterů, ještě kontrolova-
ných kameramanem Petrem Polákem. 
Oba filmy jsou podle metodiky označe-
ny v technických titulcích garančními 
jmény expertní restaurátorské skupiny 
a označením, že se jedná o Digitálně 
restaurovaný autorizát — DRA. Diváci 
tedy mohou poprvé vychutnat tyto fil-
my tak, jak byly jejich tvůrci skutečně 
natočeny. Za to patří České televizi vel-
ké poděkování.

OOA-S Expertní skupina
prof. MgA. Marek Jícha 
— kameraman a digitální restaurátor

V

↑ Vzorkovník DRA fi lmu Jak dostat tatínka do polepšovny 
režisérky Marie Poledňákové a kameramana Petra Poláka.

Kvalitní digitalizace českých filmů realizovaných v roce 2022

FOTO: MAREK JÍCHA

FOTO: MAREK JÍCHA

MARIE POLEDŇÁKOVÁ
— REŽISÉRKA A SCENÁRISTKA

8. listopadu t. r. se filmový svět rozloučil s re-
žisérkou a scenáristkou Marií Poledňákovou. 
Nechala za sebou bohaté dědictví filmového 
humoru a pohody. K většině svých úspěš-
ných komedií si napsala sama scénář, 
jako tomu bylo i v případě televizních filmů 
z přelomu 70. a 80. let Jak vytrhnout velrybě 
stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny, 
v nichž pro český film objevila dětskou 
hvězdu Tomáše Holého. Na divácké úspěchy 
těchto snímků navázala v roce 1982 filmem 
S tebou mě baví svět, jež byl v divácké 
anketě vyhlášen nejlepší tuzemskou 
komedií 20. století. Marie Poledňáková 
milovala své publikum a chtěla mu přinášet 
jen úsměv a radost. A to se jí dařilo měrou 
vrchovatou.

→ Vzorkovník DRA fi lmu 
Jak vytrhnout velrybě 

stoličku. Vlevo je 
degradovaná kombinovaná 
kopie se žlutozeleným 
závojem, uprostřed je 

vysílací HD master 
vyrobený bez kameramana, 

a vpravo je fi nální 
DRA master, vyrobený 
expertní restaurátor-

skou skupinou.
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V UPP pokračovaly digitalizace pro 
Karlovarský filmový festival, které se 
realizují z finančních prostředků man-
želů Kučerových. Zde došlo k digitali-
zaci filmů Atentát, rež. Jiřího Sequence, 
kameramana Rudolfa Miliče, mistra 
zvuku Jiřího Kejře, Sedmikrásky, rež. 
Věry Chytilové, kameramana Jaro-
slava Kučery, mistra zvuku Ladislava 
Hausdorfa, Žert, rež. Jaromila Jireše, 
kameramana Jana Čuříka, mistra zvu-
ku Adama Kajzara, Ucho, rež. Karla 
Kachyni, kameramana Josefa Illíka, 
mistra zvuku Jiřího Lenocha, Obžalo-
vaný, rež. Jána Kadára a Elmara Klose, 
kameramana Rudolfa Miliče, mistra 
zvuku Miloše Alstera, Ducháček to za-
řídí, rež. Karla Lamače a kamerama-
na Otto Hellera, mistra zvuku Josefa 
Zory a Konec starých časů, rež. Jiřího 
Menzela, kameramana Jaromíra Šofra, 
mistra zvuku Karla Jaroše. Tyto filmy 
byly rovněž digitalizovány z nejkvalit-
nějších zdrojů originálních negativů. 
Jak je ale smutnou tradicí, vynucenou 
odmítavým přístupen NFA, nebylo 
možné fakt o restaurování metodikou 
DRA označit v technických titulcích 
filmů. Digitalizované filmy nemají 
žádný titulek, takže se diváci nikdy 
nedozví, že se právě dívají na výsled-
ky kvalitní certifikované digitalizace. 
Tento nepochopitelný přístup je nadále 
podporován ministrem kultury, který 
ani po mnohých jednáních, iniciova-
ných odbornou veřejností, nijak nere-
agoval a nápravu nesjednal. Dochází 
tak k tomu, že je-li film promítnut ve 
starších verzích televizních přepisů, 
diváci se obracejí na Asociaci českých 
kameramanů s otázkou, jak to je? Prý 
byl film již digitalizován, ale je přitom 
nekvalitní. AČK ale nemůže odpovídat 
jinak, než, že informace o tom, že právě 
viděli, či neviděli kvalitní digitalizaci 
jsou utajené z nám nepochopitelných 
důvodů a to přímo ministrem kultury 
České republiky. Takto se k práci odbor-
níků a digitálních restaurátorů, kteří 
provádějí svoji expertní práci bezplat-
ně, utajeně, a jak říká profesor Jaromír 
Šofr „undergroundově“, chovali zatím 
všichni dosavadní ministři kultury. 
Politické strany jako KDU-ČSL, ČSSD 
a nyní překvapivě rovněž ODS nemají 
zájem na podpoře odbornosti a informo-
vanosti veřejnosti v této oblasti. Je zde 
nějaká mocná záhada skrytá bezpečně 
za neproniknutelnými zdmi Národního 
filmového archivu. A diváci? Ti jsou až 
na posledním místě jejího zájmu…

Ostatní digitalizace proběhly-li 
Expertní a kontrolní skupině OOA-S 
nejsou známy a proto je zde nemůžeme 
ani zmínit ani hodnotit. 
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→ Film UCHO byl 
restaurován 

podle reference 
vybrané kopie, 
jejíž degra-
dace nebyla 
intenzivní.

← Vlevo je silně 
ztmavená degradovaná 
kopie fi lmu ATENTÁT. 
Míra této degradace 
je vidět i na zvukové 
stopě kopie, která 
by měla být správně 
bílá. DRA digitalizát 
je vyčištěný, vy-
rovnaný a přirozeně 
restaurovaný.

← Vybraná referenční 
dobová kopie fi lmu 
OBŽALOVANÝ rovněž 
vykazovala degradace 
ztmavení a barevného 
posunu fi lmové 
podložky do 
olivové barvy.

→ Barevná a hustotní 
degradace fi lmu ŽERT 

byla rovněž od-
straněna a obraz 
začal opět vy-

padat jako v době 
vzniku, kdy byl 

samozřejmě černo-
bílý.
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Kvalitní digitalizace českých filmů realizovaných v roce 2022
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ZACHRAŇME  
FILMOVOU LABORATOŘ 

ČESKÉ TELEVIZE  
JAKO NÁRODNÍ 

TECHNICKOU PAMÁTKU 
UNESCO!

Marek Jícha
Vladimír Smutný

ě h e m  m ě s í c e 
května 2022 jsme 
se náhle a s vel-
kým překvape-
ním dozvěděli, 
že Česká televize 

bude k 31. srpnu 2022 uzavírat a defi-
nitivně rušit provoz Filmové laboratoře 
ČT. Jako důvod byly uvedeny úsporné 
kroky vedení ČT z důvodu dlouholetého 
(od roku 2008) nezvýšení koncesionář-
ských poplatků a tak vzniklého deficitu 
výrobních nákladů o zvyšující se inflaci 
na celkový provoz ČT. ČT anoncovala 
rovněž snížení výroby mnohých svých 
stávajících pořadů a dokonce rušení pro-
vozu ve studiích ČT Ostrava a Brno. Po 
okamžité intervenci Asociace českých 
kameramanů jsme se od vedení ČT do-
zvěděli, že provoz filmové laboratoře 
stojí Českou televizi 10 mil. korun roč-
ně. Můžeme tyto peníze položit na mis-
ky vah a posoudit výhody či nevýhody, 
co je pro dobrého hospodáře důležitější. 
Zda ušetřit tento malý obolus finanč-
ních prostředků, který sám o sobě nic 
nevyřeší, anebo přijít nezvratně o zcela 
unikátní technologii na zpracování fil-
mové suroviny, která má světovou úro-
veň a kvalitativní certifikaci KODAK 
kategorie A. Rovněž všichni víme, že se 

dnes hollywoodští producenti i režisé-
ři k filmovému negativu vracejí, nejen 
pro jeho digitálem stále nepřekonanou 
obrazovou kvalitu, ale rovněž i z eko-
nomických důvodů.

Již před několika roky, když se v ČT 
uvažovalo o zrušení laboratoře, bylo 
navrženo certifikovat toto unikátní 
pracoviště jako technickou památku 
světové úrovně UNESCO. Tehdy to ve-
dení ČT vzalo jako pádný argument pro 
zachování laboratoře, ale od té doby se 
v této věci nic nestalo. O tento certifikát 
ČT zatím nepožádala.

 

Získání takového certifikátu není 
jednoduchá věc. Nejprve se musí splnit 
přísná kritéria podepřená vypracová-
ním odborných analýz odborníky z Ná-
rodního památkového ústavu (NPÚ), 
kteří tuto žádost připravují. Předají ji 
ministrovi kultury, který jediný může 
o certifikát UNESCO jménem České 
republiky zažádat. Jde tedy o nejedno-
duchý proces na několik let.

Dne 11. července 2022 proběhla 
krátká schůzka s vedením České televi-
ze a jejím generálním ředitelem Petrem 
Dvořákem. Tohoto setkání se účastnili 
zástupci filmových oborových Asociací 
ARAS (Radim Špaček, předseda), AČK 
(Marek Jícha, prezident), OAZA (Karel 
Jaroš, předseda), FITES (Martin Vadas 
a Antonín Dekoj, členové výkonného 
výboru), FAMU (Ondřej Šejnoha, ře-
ditel Studia FAMU), ČFTA (Vladimír 
Smutný, člen prezidia ČFTA), aby vyjá-
dřili svůj nesouhlas s takto překotným 
uzavíráním filmové laboratoře. Ondřej 
Šejnoha upozornil na to, že FAMU je 
na výrobě filmové laboratoře závislá 
a že dodává laboratoři nemalé zakáz-
ky během celého roku. FAMU podob-
ně jako filmová škola FAMO v Písku 
plánuje pokračovat ve výuce na bázi 
filmové suroviny, díky čemuž přijíždějí 

Odborní  
pracovníci  
Laboratoří ČT  
ve svém  
pracovním  
a existenčním  
ohrožení…

Zachraňme filmovou laboratoř České televize 

B
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do Prahy zahraniční studenti. Konku-
rence ostatních filmových škol ve světě, 
vyučujících na filmové surovině, sou-
visí také s cenovou relací, která by se 
po uzavření laboratoří v ČT neúměrně 
zvýšila. 

Generální ředitel Petr Dvořák při-
slíbil odložení tohoto rozhodnutí na 
konec roku a že nebudou nyní (v čer-
venci, pozn. aut.) rozeslány výpovědi 
pro odborné pracovníky laboratoří. 
Svitla tedy naděje, ale současně jsme 
se dozvěděli od Václava Myslíka (ředi-
tele výroby ČT) a Michala Kratochvíla 
(ředitele divize Technika ČT), že pra-
vým zdrojem snahy uzavřít laboratoř 
ČT je plán vybudovat na stejném místě 
nové studio pro Zpravodajství ČT. Fil-
mová laboratoř od svého prvopočátku 
totiž spadá pod Zpravodajství ČT, neboť 
v dřevních dobách se točily reportáže na 
16mm inverzní film AGGFA-GEVAERT, 
který laboratoře primárně pro vysílá-
ní vyvolávaly. Až později v období po 
roce 1989 zpravodajské reportáže byly 
již natáčeny čistě elektronickou techni-
kou. Laboratoř začala plnit jinou funkci, 
a sice pro zpracování filmových negati-
vů pro hranou tvorbu, včetně filmů pro 
kinodistribuci, jejímž koproducentem 
ČT byla. O tom svědčí dlouhé chodby 

plné rozvěšených plakátů významných 
českých filmů, které zde byly k dnešní-
mu dni vyvolány.

Zájmy Zpravodajství ČT na vykli-
zení prostor laboratoře a vybudování 
nového studia jsou s právem na exis-
tenci unikátní a vysoce kvalitní filmo-
vé laboratoře nesouměřitelné hlavně 
v době, kdy nejsou na podobné stavby 
peníze. Nejsou-li peníze na výrobu, na 
honoráře autorů, režisérů, kamerama-
nů, mistrů zvuku a střihu, omezuje-li 
se vysílání a produkce ČT, kde se berou 
peníze na náročnou likvidaci laboratoří 
a novou stavbu zpravodajského studia? 
Navíc jak je všeobecně známo, v hlavní 
budově ČT je Studio č. 5 zcela vyklize-
né, neschopné klasického televizního 
provozu. Proč tedy Zpravodajství nevy-
užije raději tento prostor, který je bez-
tak neekonomicky vytápěn a vyžaduje 
také rekonstrukci a obnovu? 

Uvědomme si, že existují také jiné 
hodnoty, než jen ekonomický růst nebo 
vývoj divácké sledovanosti. Autorské 
organizace společně s filmovým škol-
stvím, vedle logického úsilí o pomoc se 
zvýšením televizních a rozhlasových 
poplatků, mají starost rovněž o hodno-
ty obecně kulturní, související s udržo-
váním národní kulturní identity. Exis-

V dřevních 
dobách se točily
zpravodajské 
reportáže na 
16mm inverzní 
film AGGFA-
-GEVAERT, 
který laboratoře 
primárně 
pro vysílání  
Zpravodajství ČT 
vyvolávaly, až po 
roce 1989 byly 
natáčeny čistě 
elektronickou 
technikou.

jako národní technickou památku UNESCO!

↑ Odborní pracovníci Filmové laboratoře České televize 
ve svém pracovním a existenčním ohrožení

FOTO: MAREK JÍCHA
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tence filmové laboratoře mezi ně patří. 
Veřejná služba ČT má za úkol rovněž 
péči o českou kinematografii a sem pa-
tří také udržení ochranných křídel nad 
poslední filmovou laboratoří v Praze. 
V Praze, v jednom z největších filmo-
vých center Evropy, se od doby Jana 
Kříženeckého vždy vyvolával filmový 
negativ. Nejde tedy jen o kulturní, ale 
také o prestižní záležitost. Ta ale jako 
by byla dnes Čechům vzdálená… 

Zrušení filmové laboratoře by byl 
nevratný a likvidační krok. Je to stej-
né, jako bychom se rozhodli, že z Ná-
rodního divadla vyhodíme Hynaisovu 
oponu, protože je neekonomické ji udr-
žovat v provozuschopném stavu, zvedat 
ji a spouštět spotřebovává elektřinu… 
Bude levnější ji vyhodit a nemít oponu 
žádnou. Divadelní představení to přece 
nijak neovlivní.

Autorské organizace a filmové ško-
ly se proto společně rozhodly napsat do-
pis Radě ČT s žádostí, aby se Laboratoř 
ČT nerušila a byl zahájen proces certifi-
kace UNESCO. Dne 17. srpna 2022 pro-
běhlo od 11 hodin na Kavčích horách 
v rámci jednání Rady České televize 
slyšení zástupců profesních asociací 
a filmových škol k úmyslu vedení České 
televize zrušit filmové laboratoře. Jed-
nání se účastnili členové Rady ČT, Petr 
Dvořák, generální ředitel ČT, Michal 
Kratochvíl, ředitel divize Technika ČT 
a hlavní technolog, Václav Myslík, ře-
ditel výroby ČT, Marek Jícha (prezident 
AČK, FAMO), Radim Špaček (předseda 
Rady ARAS), Vladimír Smutný (ČFTA, 
FAMU), Ondřej Šejnoha (ředitel Studia 
FAMU). Zvukový záznam tohoto jed-
nání najdete na webu České televize. 
Konkrétně v čase 1.07.00, jedna hodina 
a sedm minut, bod jednání č. 7. Radní 
projednali tuto stížnost a přislíbili svůj 
další soustředěný zájem o provoz labo-
ratoře ČT. Snad tedy byla i tato mise 
úspěšná.

Filmová a televizní fakulta FAMU 
prostřednictvím děkanky FAMU An-
drey Slovákové iniciovala pracovní 
schůzku v Národním památkovém 
ústavu ve věci konzultace podmínek 
zahájení žádosti o certifikaci UNESCO. 
Na schůzce dne 7. září v 11 hodin se 

v budově NPÚ s paní náměstkyní pro 
památkovou péči Dott. Janou Michal-
čákovou, Ph.D.et Ph.D., a s vedoucím 
odboru evidence a dokumentace NPÚ 
panem Mgr. Hájkem sešli zástupci 
profesních asociací a filmových škol. 
Bohužel se ale neúčastnil žádný zá-
stupce České televize. Pan ředitel Mi-
chal Kratochvíl se omluvil a za sebe 
neposlal žádného zástupce. Při věcné 
debatě byli zástupci profesních Asociací 
a filmových škol informováni o tom, že 
projekt Filmové laboratoře ČT splňuje 
všechna přísná kritéria hodnocení, která 
jsou potřebná k zahájení certifikačního 
procesu UNESCO. Paní náměstkyně 
Michalčáková navíc upozornila, že lze 
tuto problematiku rozdělit na dvě části, 
tedy na movité či nemovité technické 
památky, ale také na technickou památ-
ku nehmotného charakteru, tedy onu 
vlastní laboratorní technologii, která je 
unikátní a ve fázi zániku. Navíc tím, že 
jsou do procesu práce filmové laboratoře 
začleněny i filmové školy dokonce mezi-
národního programu, je tento techno-
logický charakter ochrany zanikajících 
výrobních postupů dokonce důležitější 
než laboratoř sama. Oba vysoce posta-
vení pracovníci NPÚ tedy vyjádřili svoji 
naději, že by se tento proces, který ale 
není nijak jednoduchý, mohl zahájit, 
a že NPÚ s ním bude souhlasit.

Ve vztahu k činnosti a zachování 
filmové laboratoře ČT je nutné zrevi-
dovat také marketingový plán na pro-
pagaci filmové laboratoře, protože je 
jedna z mála kvalitních filmových la-
boratoří v Evropě a není proto důvod, 
aby ekonomicky strádala. Zatím situace 
nevypadá dobře, i když má ČT anonci 
na svých webovských stránkách, kde 
uvádí filmovou laboratoř jako součást 
svého výrobního portfolia. Bohužel 
ale jen v českém jazyce. To zahraniční 
koproducenty zcela jistě nepřitáhne. 
Například producenti reklam v Mni-
chově, kteří natáčejí na filmový 35mm 
negativ, jezdí vyvolávat svůj materiál 
do Budapešti. Proč nevystoupí z vlaku 
v Praze, kde by mohli mít tyto práce 
vyvolané možná i kvalitněji, rychleji, 
ale rozhodně levněji, je nepochopitel-
né. Objevují se signály, že zahraniční 

produkce odmítla celé natáčení filmové 
pohádky v České republice jen proto, 
že dostala z vedení ČT informaci, že 
laboratoř kapacitně nefunguje. Takto 
se dobré jméno laboratoře neprosadí. 
Filmy jako Nabarvené ptáče, nomino-
vaný na Oscara, nebo Krajina ve stínu 
režiséra Bohdana Slámy, či vynikající 
koprodukční film režiséra Jana Pawłova 
Matuszyńského Nezanechat stopy, jsou 
snad dostatečnou reklamou kvality na 
vývěsním štítě laboratoře ČT. Poslední 
zmiňovaný je charakteristický právě 
koprodukční účastí České televize, kte-
rá film pouze vyvolávala a laboratorně 
zpracovávala. Máme informace, že se 
na film bude točit dál a že je několik za-
hraničních produkcí, které plánují fil-
movou výrobu v České republice a rády 
by využily koprodukci s Českou televizí 
v tomto směru.

Co nám tedy brání? Snad jen odva-
ha, průbojnost a hrdost na výdobytky 
získané předcházejícími generacemi. 
Jde o národní kulturní identitu, jejíž 
nedílnou součástí jsou rovněž i tech-
nické památky či výrobní postupy jako 
stále funkční výdobytky lidské práce 
a know-how. Toto všechno patří nám 
všem a proto by o filmové laboratoři ne-
měla rozhodovat pouze technokratická 
kritéria. Jde o ono obrovské množství 
lidské práce, technických a technologic-
kých fines, odborné práce zaměstnanců 
laboratoře ČT, kteří patří mezi špičkové 
odborníky a k tradici největšího výrob-
ce českých filmů po listopadu 1989. To 
vše přece nejde jen tak lehkomyslně 
zahodit. Jde o odpovědnost dobrého 
hospodáře starat se rovněž o statky, 
které již existují, jsou součástí našeho 
bohatství a je tedy potřebné zvládnout 
jejich udržitelnost.

Zrušením filmových laboratoří ČT 
by pro Českou televizi nastaly neúměr-
ně nekomfortní situace, neboť i filmový 
archiv ČT je plný filmových archivá-
lií, které čeká dlouhodobá chemická 
ochrana. To není jenom čistění před 
skenováním, ale rovněž zabezpečovací 
kopírování. Kdo a za jak velké peníze 
by je v budoucnu v zahraničí zpraco-
vával? V sázce jsou tedy hodnoty ne-
dozírných rozměrů. 

Zrušení filmové laboratoře by byl  
nevratný a likvidační krok. Je to stejné,  
jako bychom se rozhodli, že z Národního 
divadla vyhodíme Hynaisovu oponu…

Přílohou ve vkladu
časopisu SYNCHRON 
2/2022 jsou přílohy 
tohoto článku:
— Dopis vedení ČT
— Dopis Radě ČT
— Odpověď od Rady ČT
— Odpověď Michala

Kratochvíla za 
vedení ČT

Zachraňme filmovou laboratoř České televize 
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VYJÁDŘENÍ PRODUCENTŮ  
A KOPRODUCENTŮ K ČINNOSTI  

FILMOVÉ LABORATOŘE ČT

Zejména po mezinárodním úspěchu našeho polsko- 
-francouzsko-českého filmu Nezanechat stopy 
natočeného na 16mm negativ, mj. v koprodukci s ČT 
s využitím tamějších laboratoří, se na nás obrací stále 
více evropských producentů s nabídkami dalších 
koprodukčních titulů, jejichž tvůrci upřednostňují práci 
s filmovou surovinou. Aktuálně připravujeme natáčení 
litevsko-českého celovečerního filmu Hladovka v režii 
Karolise Kaupinise (taktéž 16mm), v pokročilém stádiu 
jednání jsme s partnery ze Srbska, kteří budou natáčet 
na 35mm surovinu. Na mezinárodních koprodukčních 
panelech, kde se domlouvají budoucí přeshraniční 
spolupráce, se na nás producenti*ky s podobnými 
žádostmi obracejí čím dál častěji. Překvapivé na 
celé věci pro nás není ani tak samotný zájem o tuto 
formu primárního záznamu, ten je z mnoha důvodů 
pochopitelný, ale především častý nedostatek odbor- 
ných znalostí mladší generace zahraničních kolegů. 
Nejednou se nám stalo, že jsme nezištně zpracovávali 
návrhy řešení workflow s filmovou surovinou pro velké 
zahraniční projekty, jejichž velké produkce si se zadáním 
samy nevěděly rady. Stáváme se tak nejen nositeli jisté 
konkurenční výhody, ale především s pomocí generace 
našich učitelů a profesně starších kolegů, zaměstnanců 
laboratoří ČT a dalších odborných pracovišť snad 
přispíváme k udržení tradičního „řemesla“. Nesnažíme 
se konkurovat velkému světu v oblastech, ve kterých se 
nemůžeme srovnávat, ale hledáme cestu ve specializaci 
a efektivní aplikaci. Několik zakázek jsme bohužel  
byli nuceni z kapacitních důvodů přesměrovat jinam, 
zatímco laboratoře České televize by s jedním anglicky 
mluvícím produkčním byly schopné práci na perfektní 
úrovni obstarat zcela bez naší koordinace. Domnívám  
se, že případné cílené otevření laboratoří České tele- 
vize zahraničním zakázkám by bylo s trochou efektivní 
propagace a rozumného řízení nejen zcela ekonomicky 
vitální, ale také vhodně doplňující portfolio služeb ve 
filmové oblasti, které Česká republika v čele s filmovými 
pobídkami dlouhodobě nabízí, propaguje a podporuje. 

Mikuláš Novotný  
— Backrounds Films
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Otevřený dopis Autorských organizací 
Radě České televize k záměru  

ZRUŠENÍ FILMOVÉ LABORATOŘE 
ČESKÉ TELEVIZE

Vážený pane předsedo Rady České televize, vážené členky a členové Rady České televize,

Asociace českých kameramanů (AČK) za podpory Asociace režisérů, scenáristů a dramaturgů 
(ARAS), Českého filmového a televizního svazu FITES, Asociace filmových střihačů a střihaček 
(AFS), Ochranné asociace zvukařů-autorů (OAZA) a mnoha dalších českých filmařů vás s nej-
vyšším znepokojením a naléhavostí žádají, abyste zastavili neuvážené rozhodnutí vedení České 
televize zrušit činnost filmové laboratoře České televize k 31. 8. 2022.

Filmová laboratoř České televize patří mezi špičková pracoviště nejvyšší kvality a nese cer-nese cer-nese cer
tifikaci KODAK v kategorii A. Zaměstnává úctyhodně malý počet vysoce specializovaných pra-
covníků vedených vrchním technologem panem Tomášem Hejdukem. Profesionální a jedinečná 
práce, kterou tento tým odvádí, je na evropské i světové úrovni. Filmová laboratoř ČT je rodinným 
stříbrem České republiky. Zbavit se ho by byl tragický a nenapravitelný omyl s nedozírnými ná-
sledky na českou filmovou tradici a kulturu.

Filmový negativ, dekádami prověřený výrazový prostředek dramatického obrazu, se vrací 
do tvůrčí praxe — natáčí se na něj stále více filmů. Velké množství snímků natočených na film je 
oceněn v Cannes nebo na Oskarech. Negativ Eastman KODAK je na deset let dopředu vyprodaný. 
Dochází k výzkumu tzv. hybridních metod — zapojení filmového negativu do digitálních technolo-
gií — např. úspěšný americký film Duna, rež. Denise Villeneuva. Nabarvené ptáče režiséra Václava 
Marhoula a Krajina ve stínu režiséra Bohdana Slámy jsou nedávní zástupci oceňovaných českých 
filmů natočených na negativ. Českou stopu nese i oceňovaný film Nezanechat stopy režiséra Jana 
P. Matuzsynského, který vznikl v mezinárodní koprodukci Francie, Polska a České republiky, 
kde vkladem české strany bylo právě laboratorní zpracování filmového negativu v České televizi. 
A mnohé další projekty se připravují.

Vedení České televize nedělalo filmové laboratoři dostatečnou reklamu, která by z ní udělala 
žádanou evropskou laboratoř s dostatkem zakázek. Producenti z Německa natáčejí reklamy na 
filmový negativ a vozí je přes Prahu do Budapešti na vyvolání. Proč? Domníváme se, že jde o pro-
marněou příležitost, kterou lze ještě napravit. 

Dalším neopomenutelným aspektem je funkce laboratoře ČT ve filmovém školství. Do Prahy 
přijíždějí studenti z celého světa, aby zde studovali na jedinečné filmové škole, kde se na film ještě 
točí — na FAMU. Právě natáčení na filmovou surovinu je jejich hlavní motivací ke studiu v Praze. 
Zrušení filmové laboratoře v ČT by zasadilo smrtelnou ránu pověsti českého filmového školství.

Rada České televize
Kavčí hory, 
Praha 4, PSČ 140 70  
radact@ceskatelevize.cz

V Praze dne 26. 6. 2022
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Vyvolávat film ve Zlíně je sice možné, ale dobrý hospodář si položí otázku, proč platit trojná-
sobnou cenu, je-li kvalitnější labotatoř přímo v Praze. A co se stane, až zlínská soukromá laboratoř 
bude ve finančních problémech a bude jediná v České republice? Jak a o kolik procent se zvýší její 
ceny? Za jaké astronomické zahraniční ceny budeme vyrábět zabezpečovací filmové materiály 
pro naše české archivy? Nebo necháme snad historické filmy postupně zaniknout? Tyto důsledky 
musí být současnému vedení ČT zřejmé.

Apelujeme na veřejnoprávní poslání a funkci České televize jako kulturní instituce, která by 
právě z této podstaty měla mít povinnost udržovat minoritní audiovizuální/filmové projekty, které 
můžeme označit jako projekty národní kulturní identity. Činnost pražské filmové laboratoře k ta-
kovým projektům bezesporu patří. Proto neobstojí zástupné “ekonomické” argumenty, že provoz 
laboratoře stojí 10 mil. korun ročně a že je údajně využita jen ze 30 %. Víme, že laboratoř pracuje 
průběžně pro 14 stálých zákazníků. Její samotná existence má penězi nedocenitelný význam. 
UNESCO je připraveno filmové laboratoře chránit, proč tedy Česká televize nepožádala o statut 
národní techické památky pro filmovou laboratoř? Ano, až tak absurdní celá tato situace je.

Televizní poplatky, které se kvůli politickým tlakům od roku 2008 nezvedly, natož aby ales-
poň vzdáleně kopírovaly stále rostoucí inflaci, jsou ale koncesionáři placeny právě proto, že Česká 
televize má udržovat českou národní kulturu s tímto příspěvkem. Nebude-li Česká televize tuto 
fuknci plnit, poroste odpor k nutnému zvýšení koncesionářských poplatků ještě více. Věříme, že 
do takové spirály se nikdo dostat nechce.

Zrušení filmové laboratoře by byl nevratný a likvidační krok. Je to stejné, jako bychom se roz-
hodli, že z Národního divadla vyhodíme Hynaisovu oponu, protože je neekonomické ji udržovat 
v provozuschopném stavu, zvedat a spouštět ji spotřebovává elektřinu… Bude levnější ji vyhodit 
a nemít oponu žádnou. Divadelní představení to nijak přeci nezmění.

S nejvyšší urgencí Vás žádáme, zastavte tento nezodpovědný plán vedení České televize a po-
mozte zachránit její filmovou laboratoř. Od doby vzniku české kinematografie, poprvé v rukách 
Jana Kříženeckého, byl v Praze vyvoláván filmový negativ. Do dnešních dnů tomu nebylo jinak. 
Apelujeme na Vás, abyste se nekonáním nestali tichými katy české kinematografie a nepřihlíželi 
likvidaci této úžasné kulturně technické tradice a velké pýchy českého národa.

Prosíme, pojďme vzít rozum do hrsti. Buďme kulturní a prozíravou společností.

Asociace českých kameramanů (AČK)
Marek Jícha, prezident AČK

Asociace režisérů a scenáristů (ARAS)
Radim Špaček, předseda ARAS

Český filmový a televizní svaz FITES
Jaroslav Černý, předseda FITES

Asociace filmových střihačů a střihaček (AFS)
Adam Brothánek, předseda AFS

Ochranná asociace zvukařů-autorů (OAZA)
Karel Jaroš, předseda představenstva 
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Transformace: SFKMG na SFA 
Změna zákona o audiovizi
příprava legislativy 2023—24  
vznik SFA v r. 2025
29. 10. 2022 na MFFD v Jihlavě
Ředitelka Státního fondu kinematografie Helena 
Bezděk Fraňková představila plán a výhled  
proměny Státního fondu kinematografie na  
Státní fond audiovize. Na dotazy filmařů  
odpovídal i speciální host — ministr  
kultury Martin Baxa. Více informací na:  
www.youtube.com/watch?v=bnv6Pj6yjnY

Vláda České republiky rozhodla  
o doplnění finančních prostředků  
pro filmové pobídky v letošním roce.
Filmové pobídky patří mezi priority vlády  
České republiky. Pro letošní rok na ně  
v původním návrhu rozpočtu bylo  
alokováno 800 milionů korun. Novela  
státního rozpočtu 2022, kterou schválila  
vláda a pokračuje nyní do Poslanecké  
sněmovny Parlamentu ČR, do systému  
pro letošní rok nad rámec plánovaných  
800 milionů doplní dalších 570 milionů  
korun. S další podporou se počítá i v letech  
2023 a 2024.

Zprávy z SFKMG SYNCHRON38
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Tomasz Wiński:  
Nová česká intimita  

— manifest

30. 6. 2022 — Tomasz Wiński

V listopadu 2019 
jsem zveřejnil 
na blogu Nový 
Fi lm Šimona 
Holého text „Co 
mi chybí v čes-

kém filmu”, subjektivní úvahu o kri-
zi české hrané tvorby. Snažil jsem se 
pro sebe pojmenovat, proč současné 
české filmy, s výjimkou Nabarveného 
ptáčete Václava Marhoula, nezaujaly 
v posledních 20 letech selektory hlav-
ních soutěží festivalů v Cannes, Berlíně 
a Benátkách.

Poukazoval jsem na několik pro-
blémů: českým hraným filmům chybí 
výrazná současná a univerzální té-
mata. Jsou také neosobní, nevýrazné 
formálně, napodobují evropské styly, 
neprezentují subjektivní vizi světa 
a nevedou s divákem upřímný rozho-
vor. Pořád utíkají v minulost, primi-
tivní zábavu, narativní schémata, kon-
venčnost a lokálnost. Kinematografie 
je neoriginální, opatrná, povrchní, 
neautentická — nevyvolává živou deba-
tu, protože nereaguje na to, co se v nás 
a kolem nás reálně odehrává.

Položil jsem si tenkrát otázku: Proč 
dělat další nevýrazný český film, který 
nikomu nevadí, nikoho se netýká a ne-
mluví zajímavým způsobem o něčem 

opravdu podstatném? Myslím, že pro-
blém je pořád aktuální, pokud ne ještě 
aktuálnější. Neustále vznikají formál-
ně nezajímavé filmy bez silného téma-
tu, které se mnohokrát ani nepokoušejí 
mluvit o tom, co je pro nás a pro sou-
časný svět podstatné. A kvůli tomu se 
český film nemůže probojovat do hlav-
ních soutěží tří nejdůležitějších svě-
tových festivalů. Já sám nejsem Čech, 
ale žiju a točím v Čechách, v češtině, za 
české peníze, s českými herci a štábem, 
takže český kontext mi není lhostejný 
a cítím se jeho součástí.

Kritizování je samozřejmě dost 
snadné, tak jsme se rozhodli něco udě-
lat. Od roku 2019 jsme společně s Ši-
monem Holým a Terezou Vejvodovou 
natočili 5 filmů — krátkometrážní Jiří 
Pes Uprchlík a Vymezení, a další tři ce-
lovečerní hrané filmy Zrcadla ve tmě, 
Hranice Lásky, A pak přišla láska… Ne-
máme pocit, že ty filmy jsou dokonalé, 
spíše naopak. Do jisté míry je definu-
je nedokonalost. Zároveň ale nabízejí 
slibný směr hledání. Těchto pět filmů 
spolu s mým připravovaným filmem Ne-
bezpečný víkend, Terezou Vejvodovou 
připravovaným celovečerním debutem 
Pokoj, a dvěma připravovanými filmy 
Šimona Holého Thinking David a Chica 
Checa, je Nová česká intimita.

Tomasz Wiński: Nová česká intimita — manifest

Myslím, že 
problém je 
pořád aktuální, 
pokud ne ještě 
aktuálnější. 
Neustále vzni- 
kají formálně 
nezajímavé fil- 
my bez silného 
tématu, které  
se mnohokrát 
ani nepokouše- 
jí mluvit o tom,  
co je pro nás 
a pro současný 
svět podstatné.
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Co nás spojuje a čím se 
odlišujeme?

Spojuje nás zájem o intimitu. V Če-
chách se toho moc neděje, ale uvnitř 
Čechů se toho děje hodně. Potlačované 
emoce, vytěsněné, nepohodlné podvě-
domé obsahy, temná zákoutí našeho 
nitra. Tohle je nepopsané teritorium, 
terra incognita, kterou současná čes-
ká kinematografie programově igno-
ruje jako nepodstatné téma. Filmům, 
které se zaměřují na intimitu, se říká 
„vztahovky“. Mají paušálně negativní 
konotaci, jako něco banálního, méně-
cenného. Jako kdyby Češi opovrhova-
li emocemi, možná se za ně dokonce 
styděli. Možná ten odpor pochází 
z toho, že emoce jsou v Česku soustav-
ně potlačované, že se Češi emocí bojí 
a nechtějí se nimi zaobírat. A přitom 
žijeme a umíráme uvnitř, v našich 
potlačovaných negativních emocích, 
přetvářkách, v podvědomí, vytěsněné 
vnitřní bolestí a popřených totožnos-
tech. Jako tvůrci Nové české intimity 
považujeme tyto vytěsněné niterní ob-
sahy za středobod našeho autorského 
zájmu a zároveň za nejpilněji střežené 
tabu v Čechách.

Co ještě kromě nedokonalosti spo-
juje filmy Nové české intimity? Naše 
filmy lze obecně pojmenovat jako od-
vážné herecké experimenty, ve kterých 
se fixně nedržíme scénáře a dáváme 
hercům svobodu, aby spolu s námi 
mohli prostřednictvím řízené impro-
vizace hledat výsledný tvar filmu. Jsme 
proti přístupu, kdy jsou herci loutkami 
v rukou režiséra a recitují nepřirozené 
věty nadiktované scenáristou. Scénář 
pro nás není Bible, ale jen výchozí bod 
ke svobodnému a intuitivnímu expe-
rimentu.

Naše filmy se snaží být maximálně 
osobní, a to jak tematicky, tak formál-
ně. Témata vycházejí z autentických 
zážitků režisérů a herců, vznikají levně 
v rámci velmi omezených rozpočtů, za 
každou cenu se pokoušejí o autorskou 
upřímnost a autenticitu, jsou formálně 
a tematicky odvážná. Jde nám o ostrý 
a nekompromisní pohled dovnitř, do 
intimity — o překračování hranic toho, 
co je příjemné a přijatelné. Zkoumáme 
to, kam až se můžeme dostat s kame-
rou, abychom zachytili to podstatné 
uvnitř každého z nás. Snažíme se 
mluvit o tom, co se teď a tady odehrá-
vá v nás a kolem nás, nekopírujeme 
existující styly a hledáme nové obsahy 
a novou formu.

Nepodřizujeme se požadavkům 
trhů, fondů, trendů, selektorů a exper-
tů. Díky tomu, že částečně sami tyto fil-
my produkujeme, můžeme se snažit být 

maximálně nekompromisní, upřímní, 
provokativní a svobodní v rámci vzni-
ků filmů. Snažíme se hledat radikální 
formu, která popíše vnitřní konflikty, 
naše vnitřní peklo. Jde nám o vytvo-
ření inkubátorů tlumených emocí, ve 
kterých se snažíme odhalit naši vnitřní 
lež a říznout do něčeho opravdu živého 
a bolavého.

Co nás nezajímá?
Vymezujeme se vůči kinematografii 
národních pomníků. Noční můrou se 
stávají další a další filmy, které oživují 
mrtvoly slavných osobností českých dě-
jin. Jakou mrtvolu exhumujeme příště? 
Kdo bude strašit zítra? Karel IV.? Jiří 
z Poděbrad? Kryštof Harant z Polžic 
a Bezdružic? Jaký smysl má oživová-
ní mrtvol za desítky milionů korun? 
Aby tady zase strašily ve vyžehlených 
kostýmech z Barrandova? Je to hra na 
jistotu. Sice se ty projekty dobře finan-
cují, ale blbě se na ně kouká. Co bude-
me dělat, když jednou dojdou mrtvoly? 
Kino není Halloween!

Nová česká intimita se chce za-
měřit na něco živého, něco, co se nás 
reálně týká. Chceme se konfrontovat 
s naší vnitřní autentickou bolestí. Ne-
hledáme útěky do minulosti, nejde 
nám o povrchní pohled na zdánlivě 
atraktivní novinová témata, ke kterým 
nemáme reálný osobní vztah. Snaží-
me se jít s kamerou odvážně dovnitř, 
do hlubin naší duše a našich dlouho 
potlačovaných emocí. U zrodu filmu 
musí být silný a autentický zážitek, ať 
už autora předlohy, scenáristy, reži-
séra nebo herce. Autenticita a odvaha 
pohledu nestojí téměř nic.

Nezajímá nás opakování světových 
trendů a kopírování arthousového de-
signu zavedených režisérů. Nikdo ne-
potřebuje českého Hanekeho, Loache, 
Bressona nebo variantu rumunské 
nové vlny a skandinávské detektivky. 
Neslábnoucí kult české nové vlny 60. let 
vyvolává dojem, že byla tím posled-
ním a jediným, co bylo v české kine-
matografii živé, výrazné a autentické. 
Proboha, to bylo 60 let zpátky! Česká 
nová vlna je něco jako vzpomínka na 
ukřižování Krista, po kterém následu-
je už jen opakování mrtvého rituálu, 
restaurování, vzpomínání, uctívání, 
oprašovaní, kopírování. Jako kdyby 
naše generace neměla co říct, bála se 
mluvit svým vlastním jazykem a jen 
jedničkářsky recitovala ozkoušené pří-
ručky starých mistrů, abychom nebyli 
za trapáky. Ten přístup není tvůrčí a jen 
prohlubuje zpátečnictví a lokálnost do-
mácí kinematografie. Nechtěné parodie 
děl zavedených tvůrců nás rozhodně 

Tomasz 
Wiński (*1979) 
vystudoval  
režii na pražské 
FAMU, kde 
natočil snímky 
Pokus, Mia 
a Příznaky.  
Jako asistent 
režie spolu- 
pracoval na 
filmech Moje 
válka (rež. Jurek 
Bogajewicz) 
a Náměstí 
spasitele (rež. 
Krzysztof 
Krauze, Joanna  
Kos—Krauze). 
V roce 2019 
natočil úspěš- 
ný krátký sní- 
mek Jiří pes 
uprchlík. Jeho 
debut Hranice 
lásky v roce 
2022 vybral 
do hlavní 
soutěže festival 
v Karlových 
Varech.
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neposouvají vpřed. Za nás je lepší být 
trapný a nedokonalý, ale aspoň trochu 
originální a autentický.

Nejde nám o odvyprávění dalšího 
příběhu neutrálně formálním způso-
bem, ale o subjektivní autorskou vizi 
světa, o unikátní audiovizuální kód, 
který vychází ze silného tématu, kte-
rý není autorovi lhostejný a který je 
otiskem jedinečné osobnosti autora. 
Hledáme formu, která nese význam, 
ne o plochý záznam události a herec-
kých výkonů. Programově nechceme 
být spisovní, hledáme spontánnější 
a rafinovanější prostředky osobního 
autorského vyjádření. Nejde o jednu 
paušalizovanou formální metodu, spíš 
o nekompromisnost jednotlivých tvůr-
ců v hledání unikátního pojetí pro ně 
důležitého tématu. Ale hlavně jde o to 
za každou cenu nekompromisně ty 
filmy točit, ne o nich neustále mluvit 
a kritizovat. Natočený autorský film 
je jediná smysluplná odpověď.

O co se snažíme?
Nová česká intimita jsou filmy, které 
vznikly ze zoufalství, jako provokace 
a pokus o oživení stojatých vod české 
kinematografie. Je to naše vzpoura 
proti systému, která vznikla z touhy 
vzít osud do vlastních rukou, nečekat 
několik let na zelenou a doufat, že 
nám konečně někdo ten film schválí, 
zafinancuje a vyprodukuje. Máme dost 
poslouchání, jak se mají dělat filmy. 
Nikdo není autorita, protože s nikým 
v Čechách se momentálně nepočítá 
na nejdůležitějších světových festiva-
lech. Možná někdo kdysi věděl nebo 
ví, jak dělat svoje filmy, ale nikdo nám 
nemůže dávat návod na to, jak udělat 
film, který se sami snažíme udělat po 
svém. Máme dost poslouchání rad pro-
fesionálů, expertů a kritiků, kteří se 
staví do pozice autorit a určují, co je 
dobré a co je špatné. Nikdo neví, jak 
se to dělá správně, musíme se s tím ko-
nečně všichni smířit a společně hledat 
východiska.

Nová česká intimita se snaží vyma-
nit schématům, formátům, škatulkám, 
strukturám, trendům, kvótám, paušá-
lům, plagiátům, remakům, falešné ko-
rektnosti, doslovnosti, banalitě, vše- 
objímajícím klišé a nátlaku. Bojujeme 
proti mentalitě české pohody, chceme 
vám pokazit večírky, chceme rušit váš 
noční klid. Nehrajeme na jistotu, my 
jsme nejistota, hledání, svoboda, neu-
chopitelnost, ambivalence, provokace, 
nejednoznačnost, nebezpečí. Nemu-
síme se vám nutně líbit, důležitější 
je pro nás nespoutanost a upřímnost 
osobního projevu. Kultura za nás musí 

být živá, autentická, osobní, nepohodl-
ná a konfrontační. Věříme, že českou 
kinematografii mohou spasit jedině 
radikální autorské experimenty.

Svět se teď mění s takovou rych-
lostí, že pokud na něj chceme reago-
vat, musíme jednat okamžitě, jinak 
přestáváme být aktuální. Chceme 
se kvůli tomu vymanit systémovým 
schématům zdlouhavého vzniku filmu, 
které ničí jeho životnost a autenticitu. 
Chceme se vymanit cenzuře drama-
turgů, pedagogů, mentorů, „expertů“ 
všeho druhu, kteří nás formátují podle 
příruček, trendů, kvót a vlastního ome-
zení. Z té všeobjímající systémové opa-
trnosti a nesvobody mohou vzniknout 
jen mrtvé, opatrné, nezajímavé filmy, 
které se snaží zalíbit všem, ale nemají 
páteř a ksicht.

Nejde o to, že se chceme povyšovat 
nebo někoho shazovat, nemáme na to 
ani nárok. Snažíme se spíš diagnózovat 
problém, který způsobuje, že kinema-
tografie není živá a nikoho reálně ne-
zajímá. Potřebujeme vyvolat vášnivou 
a upřímnou debatu o kinematografii, 
která jí dá impulz k odvážnému hle-
dání nových forem. Poplácávání se 
po ramenou a pomlouvaní za zády tu 
situaci a atmosféru vzniku filmů ne-
zlepší. Musíme se začít bavit o českých 
filmech bez falešné korektnosti, která 
způsobuje to, že přestáváme být upřím-
ní a osobní. Začínáme být paušál-
ně „slušní“ a nezajímaví, ale hlavně 
neautentičtí. Chybí upřímný dialog. 
Musíme se v těch filmech a díky těm 
filmům začít upřímně bavit o tom, co 
je pro nás to nejpodstatnější. Máme už 
všichni plné zuby srandiček a bruslení 
po povrchu. Musíme být odvážnější, 
upřímnější, radikálnější a osobnější ve 
vztahu k filmu. Ještě tam nejsme, před 
námi je dlouhá cesta, ale směr je hodně 
slibný. Jsme v prdeli, ale je vůle a naděje 
se z toho dostat ven.

Chceme vidět ve filmu živého člově-
ka, dostat se dovnitř jeho nejvíc střeže-
ných tajemství. Chceme v něm konečně 
uvidět sami sebe. Nejdůležitější je pro 
nás kontakt — sami se sebou, se svý-
mi emocemi a s lidmi kolem nás. Proto 
nám jde o intimní kontakt s živými po-
stavami ve filmech, které děláme a na 
které se chceme dívat — o opravdové, 
hluboké setkání s druhým člověkem, 
na které nemáme šanci, čas, odvahu 
nebo příležitost v reálném životě. Jde 
o pohled dovnitř sebe, do hlubin naší 
duše plné protikladů.

Film nám má připomenout, proč 
žijeme, co je podstatné a co je pravdi-
vé. Jde o film jako o důležité setkání 
s člověkem, na kterém nám opravdu 

záleží. Jako setkání s dobrým kama-
rádem nebo s něčím hlubokým a ne-
bezpečným v každém z nás, na co jsme 
dávno zapomněli nebo se snažíme za-
pomenout. Jde o film, který umožní 
nahlédnout za iluzi přetvářky, masky 
a lži. Film, který umožní vidět to pra-
vé, podstatné, autentické bytí v nás. 
Film, který nám pomáhá se propojit 
s naší duší.

Na závěr citace od věčně živého 
Franze Kafky: „Myslím, že bychom 
měli číst pouze takové knížky, které 
nás zraňují a souží. Pokud nás kni-
ha, kterou čteme, neprobudí ranou do 
hlavy, k čemu ji čteme? Jsou nám třeba 
knížky, jež na nás dopadnou jako něja-
ká pohroma, jež nás hluboce zarmoutí 
jako smrt někoho, koho jsme milovali 
více než sami sebe, jako kdybychom byli 
vyhnáni do lesů, daleko od lidí, jako 
sebevražda. Kniha musí být sekerou pro 
zamrzlé moře v našem nitru.“ 

Tomasz Wiński: Nová česká intimita — manifest

„Nová česká 
intimita — 

manifest“  
je součástí  

tří textů.  
Přečtěte si  

i zbylé dva: 
„Odvaha  
ke zrani- 
telnosti“  
a „Tady  
a teď“.
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← Dramaturgové 
a moderátoři 
cyklu projekcí 
— režiséři 
Tomasz Wiński 
a Marek Čermák, 
tvůrci nové 
generace
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ARAS PROVOKACE 
cyklus filmových projekcí
Srdečně vás zveme na nový cyklus ARAS 
PROVOKACE do Edison Filmhub. Jednou měsíčně 
uvádíme výrazné autorské filmy, které rezonovaly 
v posledních letech na největších světových 
festivalech. Po projekci vedou Tomasz Wiński 
s Markem Čermákem a pozvanými hosty debatu 
o filmu. Cílem cyklu je vyprovokování diskuse 
o současném autorském filmu — o odvážných 
tématech, radikální formě, osobním filmovém  
jazyku a o tom, jak se podobná témata zpracová- 
vají v tuzemské kinematografii. Chceme, aby  
se i filmoví profesionálové bavili o snímcích,  
které obletěly celý svět, a aby je jejich surovost, 
autenticita, forma nebo stylizace inspirovaly či  
spíše vyprovokovaly k vlastní odvážnější tvorbě. 
Plán projekcí do konce roku 2022:
čt 6.10.2022, 19.00 / Close — rež. Lukas Dhont
st 2.11.2022, 19.00 / Synonyma — rež. Nadav Lapid
čt 1.12.2022, 19.00 / Poslední večery na Zemi — rež. Bi Gan
Plán projekcí v roce 2023:
leden 2023 / Narušitel systému — rež. Nora Fingscheidt
únor 2023 / Nemilovaní — rež. Andrey Zvyagintsev
březen 2023 / O nekonečnu — rež. Roy Andersson

ARAS PROVOKACE — cyklus filmových projekcí2/2022 43
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olem FAMU se 
v posledních de-
kádách vytvořilo 
několik umělých 
konfliktů, kte-
ré ve veřejném 

prostoru rozvíjí několik jednotlivců. 
Tyto konflikty přerostly do různě tra-
dovaných mýtů, založených nejčastěji 
na dichotomiích, které jsou efektivní 
taktikou zjednodušení komplexní rea-
lity. Jsou vhodné pro mobilizaci emocí, 
zapamatovatelné, jednoduché na pre-
zentaci v dalších a dalších pamfletech. 
Skutečnosti neodpovídají téměř vůbec, 
lépe řečeno reprezentují pouze to, jak 
vnitřní život školy cítí těch několik jed-
notlivců. Vyprázdněná opakování toho, 
že hoří spor „řemeslo vs. umění“, avšak 
přitom je při každém běžném pohledu 
zjevné, že podstatné je oboje a jedno 
bez druhého nemá smysl a studující se 
intenzivně věnují obojímu. Mýtotvorbu 
završuje představa o jakýchsi „dvou tá-
borech“, což je vlastně až urážlivý pří-
stup k tak vnitřně rozrůzněnému pro-
středí, jakým FAMU jakožto umělecká 
škola je. Tváří chytlavých dichotomií 
je vyučující katedry scenáristiky a dra-
maturgie, Petr Jarchovský, autor člán-
ku Co se stalo s FAMU?, který obsahuje 
několik nepravd a silně zavádějících 

tvrzení, které zde uvedeme na pravou 
míru. Další části textu jsou vyjádřením 
názoru pana Jarchovského, na který má 
přirozeně právo — je součástí té nesmír-
né různosti, která samozřejmě má na 
FAMU prostor. Na závěr tedy dodáme 
pouze několik aktuálních informací ze 
současné FAMU reality.

Petr Jarchovský v článku te-
matizuje několik momentů, které 
fakultou a jejím životem v uplynu-
lých měsících a letech prošly či stále 
procházejí. Popisuje je veskrze a ne-
vyhnutně subjektivně — mnohdy 
však jeho subjektivita hraničí či pře-
kračuje hranici faktické nepravdy.  
Například implicitně (záleží také na 
interpretacích čtenáře/čtenářky) ob-
viňuje vedení fakulty z participace na 
zveřejnění emailové korespondence 
několika vyučujících (stalo se na jaře 
2022). Jeho tvrzení poškozuje dobré 
jméno FAMU, aniž by pro něj uvedl 
jakékoliv důkazy. Při odcizení kore-
spondencí několika vyučujících byl 
spáchán trestný čin. Sama děkanka 
FAMU Andrea Slováková byla jedna 
z těch, kdo podal trestní oznámení na 
neznámého pachatele, a kdo vyzýval 
členy a členky fakultní komunity, 
aby soubory, které se spontánně šířily 
uvnitř školy, nezveřejňovali a neposí-

Reakce vedení FAMU  
na článek Co se stalo 

s FAMU?

(otištěný v minulém čísle 1/2022)
Na základě podkladů od vedení  
FAMU zpracovala Klaudie Osičková.

K
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lali je dál. Materiály se však organicky 
rozšířily na sociálních sítích a zejména 
studentstvo vyžadovalo diskusi o téma-
tech, které otevíraly. Studentská část 
akademického senátu svolala plénum 
akademické obce a čtyři hodiny se dis-
kutovalo (aniž by se citovaly konkrétní 
formulace či ztotožňovaly s konkrét-
ními jmény — tedy ohleduplně i podle 
zákona). Takový postup vedení fakulty 
podporuje: problémy nezametáme pod 
koberec, stavíme se k nim čelem. 

Rovněž neplatí, že FAMU má jede-
náct kateder, jak v textu uvádí Petr Jar-
chovský. Mohlo by se jednat o úsměv-
ný omyl, pokud by dvanáctá katedra 
nebyla (již po roku svého fungování 
ve výstupech svých studujících velmi 
úspěšná a svojí výukou kvalitní) ka-
tedra herního designu, otevřená v roce 
2021, na jejíž založení reagovalo něko-
lik především konzervativněji oriento-
vaných členů a členek akademické obce 
se značnou skepsí či přímo odporem. 
Katedra si — této skepsi navzdory - 
vede velmi dobře a proto její dvanácté 
místo na seznamu kateder na fakul-
tě s radostí a důrazem připomínáme. 
Studentské evaluace ukazují, že jsou 
studující na katedře spokojení jak z hle-
diska prostředí a chování vyučujících 
a spolužáků, tak obsahu a úrovni vý-
uky. V červnu 2022 odprezentovali své 
první klauzurní herní projekty, které 
se setkaly s pozitivními ohlasy profesní 
obce. Na katedře vyučují přední herní 
vývojáři, pracoviště navazuje produk-
tivní spolupráce s herními studii, kde 
studující absolvují praktické stáže. Ty 
jsou z hlediska jejich přínosu pro pro-
fesní dráhu našich studentek a studen-
tů nesmírně podstatné. 

Kritika Petra Jarchovského pak ne-
minula ani katedru režie, kde dle jeho 
slov — vyjma Bohdana Slámy — neučí 
aktivní režiséři. Paušalizující výroky 
tohoto typu, které od P. Jarchovského 
zaznívají nezřídka, jsou nepřiměřeně 
nenávistnými gesty vůči jeho kole-
gům z jiné katedry a jeho prohlášení 
nepracují s argumenty, které by moh-
ly otevřít konstruktivní debatu. Nic-
méně zmiňme alespoň, že například 
Zpráva o záchraně mrtvého, nejnovější 
celovečerní film pedagoga katedry re-
žie Václava Kadrnky, měl v roce 2021 
premiéru na festivalu v Karlových 
Varech, po níž vstoupil do kinodis-
tribuce. Scénář k filmu získal v roce 
2018 hlavní cenu HAF Award v rám-
ci Asia Film Financing Forum Hong 
Kong. Kadrnkův Křižáček, který byl 
rovněž v kinodistribuci, obdržel Cenu 
české filmové kritiky za nejlepší režii, 
Křišťálový glóbus na KVIFF, České-

ho lva za nejlepší hudbu a Slnko v sieti 
za nejlepší kostýmy. Kadrnkův film 
Osmdesát dopisů získal v roce 2011 
Zlatého ledňáčka na festivalu v Plzni 
a Ceny české filmové kritiky za objev 
roku. David Jařab je autorem několika 
celovečerních filmů, které byly uváděny 
na mnoha festivalech a vzbudily pozi-
tivní kritický ohlas. Celovečerní film 
Chata na prodej pedagoga režie Tomáše 
Pavlíčka byla rovněž v kinodistribuci 
a obdržel Cenu české filmové kritiky 
za nejlepší scénář a několik nominací 
na Českého lva. 

Petr Jarchovský rovněž v článku 
podotkl, že ani absolventi katedry 
režie nejsou úspěšní. Nabízí se proto 
připomenout aktivity našich studují-
cích a absolventů z katedry, které jed-
noznačně mluví spíše o opaku (jedná 
se pouze o výběr):

Damián Vondrášek studuje ka-
tedru režie. Jeho film Vězení (2016) 
měl svou mezinárodní premiéru na 
MFF v San Sebastianu. Zároveň byl 
uveden v sekci Future Frames na MFF 
Karlovy Vary a v rámci cen Český lev 
nominován na Cenu Magnesia za nej-
lepší studentský film. Snímek Hranice 
(2020) byl uveden na festivalu v Ter-
stu a získal dvě nominace na Českého 
lva. Damián Vondrášek je režisérem 
seriálu Pět let, který je aktuálně stre-
amovaný na iVysílání České televize. 
Dalším absolventem katedry režie je 
Šimon Holý, režisér filmu Zrcadla ve 
tmě, který rovněž poměrně výrazně re-
zonoval českou audiovizuální scénou. 
Student Adam Martinec získal za Ana-
tomii českého odpoledne Českého lva za 
nejlepší krátký film a Cenu Magnesia 
za nejlepší studentský film. Absolvent-
ka Tereza Nvotová je režisérkou filmu 
Světlonoc, který byl uveden na festivalu 
v Benátkách, a získala za něj hlavní 
cenu v Locarnu. Film Kdyby radši ho-
řelo Adama Kolomana Rybanského, 
rovněž studenta z režie, měl premiéru 
na Berlinale, a jednalo se o jediný čes-
ký film, který tam Českou republiku 
zastupoval. 

Ačkoliv festivalové účasti a oce-
nění nejsou hlavním měřítkem kva-
lity, odvahy a objevitelství děl našich 
studujících, máme radost, že mezi 
zkušenosti, s nimiž filmovou školu 
absolvují, patří i poznání světové fes-
tivalové scény, a také, že tvorba mnoha 
studentů a studentek je již teď známa 
ve světovém kontextu producentům, 
distributorům či vysílatelům z růz-
ných teritorií. Studující FAMU výraz-
ně zviditelňují českou audiovizi skrze 
tematicky i esteticky různorodá a často 
novátorská díla. FAMU je dlouhodobě 

Reakce vedení FAMU na článek Co se stalo s FAMU?
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nejúspěšnějším producentem filmů, co 
se týče zahraniční viditelnosti a oceně-
ní. Přes sto krátkých a celovečerních 
filmů viděli během roku 2022 diváci 
na festivalových plátnech v bezmála 
čtyřiceti zemích po celém světě, kde 
obdržely více než tři sta nominací, 
z nichž čtyři desítky proměnily v oce-
nění. V řadě případů se jednalo o nej-
prestižnější světové přehlídky, jakými 
jsou švýcarské Locarno, německé Ber-
linale či francouzské Annecy. Ukazuje 
se, že četností i geografií uvedení je to 
právě studentská tvorba, jež dává za-
hraničnímu publiku nahlédnout po-
tenciál současné tuzemské audiovize. 
Kdyby radši hořelo Adama Kolomana 
Rybanského s Miroslavem Krobotem 
a Michalem Isteníkem v hlavních ro-
lích sice představuje téma mezilidských 
vztahů, síly dezinformací a utvrzování 
vlastní identity v mikrokosmu české 
vesnice, i tak se Rybanskému podařilo 
filmem komunikovat se zahraničním 
publikem a snímek byl na počátku roku 
uveden v sekci Panorama na prestiž-
ním festivalu Berlinale. Formanovsky 
laděná satirická komedie se dále pro-
mítala na plátnech v Norsku, Němec-
ku, Irsku, Anglii, Estonsku, Řecku, 
Turecku, Spojených Státech a v nepo-
slední řadě také na Ukrajině. Na fes-
tivalu v čínském Pekingu získal film 
cenu za nejlepší scénář. Film Musí to 
být bolestivý režiséra Davida Semlera, 
který s ironickou lehkostí zpracovává 
téma české homofobie a komunikač-
ních bariér, zaujal svým aktuálním té-
matem natolik, že ho pro své vysílání 
na dobu půl roku zakoupila prestižní 
televizní stanice TV ARTE a uvedla 
ho hned v pěti zemích Evropy a v pěti 
jazykových verzích. O autoterapeutic-
kém animovaném dokumentu česko- 
-vietnamské režisérky Diany Cam Van 
Nguyen Milý tati, který vznikl v kopro-
dukci společnosti 13ka a FAMU, mohlo 
širší publikum slyšet z kraje roku 2022 
v souvislosti s udělováním cen Český 
lev, z nichž si film odnesl sošku za nej-
lepší krátký film a Cenu Magnesia za 
nejlepší studentský film. Film složený 
z obrazů minulosti, kterým se dcera 
snaží obnovit vztah se svým otcem, 
mohli diváci v Česku poprvé vidět loni 
na MFDF Ji.hlava, světovou premiéru 
měl ve švýcarském Locarnu, kde byl 
letos uveden lyrický film z FAMU As-
terión Francesca Montagera. Milý tati 
byl dále uveden v Kanadě, Spojených 
státech, Švédsku, Francii, Albánii, 
Bosně a Hercegovině a řadě dalších 
zemí, kde zaznamenal pozitivní kritic-
ké přijetí (cena z prestižního festivalu 
krátkých filmů z Clermont-Ferrand, 

Stříbrný drak z Krakova, velká cena 
poroty na festivalu v Nashville, cena za 
nejlepší studentský dokumentární film 
ze ShortFestu v Palm Springs a cena za 
nejlepší krátký animovaný film na fes-
tivalu v Seattlu). V listopadu se Milý tati 
dostal do pětice nominovaných krát-
kých filmů na Evropských filmových 
cenách. Společně s dalším úspěšným 
animovaným filmem z FAMU Rudé 
boty od Anny Podskalské (v roce 2021 
uveden v Cannes) se díky mezinárod-
ním festivalovým aktivitám dostal 
do hodnocení Americké akademie 
filmového umění a věd a oba snímky 
se mohou ucházet o prestižní ocenění 
Oscar (článek psán na začátku prosince 
2022, kdy ještě nebyly známy výsled-
ky rozhodnutí Akademie). Animovaná 
tvorba z FAMU Česko reprezentovala 
rovněž v New Yorku, Záhřebu, Rize 
či na prestižním festivalu dokumen-
tární tvorby DOK Leipzig v Německu.  
V soutěži světových filmových škol pod 
hlavičkou asociace CILECT se letos fil-
my z FAMU umístily ve všech třech ka-
tegoriích — takový úspěch škola ve své 
současné historii nepamatuje. Umístil 
se hraný snímek Příběh hrůzostrašné 
Eliz od Elišky Kováříkové a Adama 
Struhaly, zmiňovaný anidok Milý tati, 
který v kategorii dokumentární film 
obsadil 1. místo a zároveň získal nejvíce 
bodů ze všech filmů napříč kategoriemi 
a cenu za diverzitu, a snímek Rudé boty.  
Dokumentární komedie Všechno v po-
řádku, brambory na řádku polského 
studenta zahraniční katedry na FAMU 
Piotra Jasinskeho o napjaté situaci na 
česko-polsko-německé hranici souvise-
jící s hnědouhelným dolem a elektrár-
nou Turów získala na Mezinárodním 
filmovém festivalu ve Varšavě hned dvě 
ceny — za nejlepší krátký film a cenu 
diváků. Jasinski posléze uvedl v soutěži 
krátkých filmů v Káhiře svůj hraný po-
čin Jediný zatracený přání, který zde ob-
držel čestné uznání. Na film dále čeká 
premiéra na francouzských festivalech 
Poitiers a Les Arcs. 

Vedení fakulty je hrdé na své stu-
dující ze všech kateder, kteří ve své 
tvorbě hledají svůj hlas a styl a na zá-
věr by rádo poděkovalo vyučujícím za 
jejich skvělou a obětavou práci v roce 
2022 a rovněž technicko-hospodář-
ským pracovnicím a pracovníkům za 
správu pracovišť i fakulty. 
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KDO JE FILMOVÝ PRODUCENT?  
Položili jsme stejné otázky několika  
generacím filmových producentů. 
Kratičká historická exkurze: Zestátnění filmu 
v srpnu 1945 — FILMOVÝM PRODUCENTEM  
SE STÁVÁ STÁT.  Konec filmového monopolu  
na výrobu a distribuci filmů po r. 1990, zákonem  
od r. 1993, vznikla nová (staronová) odbornost: 
FILMOVÝ PRODUCENT, PRODUCENTKA.
1. Kdo je filmový producent?
2. Váš názor na současnou audiovizuální 
tvorbu českou i světovou.
3. Kterého vašeho filmu si nejvíc považujete?

VYJÁDŘENÍ MINISTRA 
KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY 
PANA MARTINA BAXY 

„Během působení v roli ministra 
kultury jsem měl možnost 
nahlédnout hlouběji pod 
pokličku a zjistit o této profesi 
více, a to jak při debatách 
s producenty, tak i během 
návštěv filmových natáčení.

Vnímám osobu producenta 
mnohem komplexněji, než 
jak je vnímán většinou široké 
veřejnosti a jak je často 
„karikován“ jako ten, jehož 
hlavním úkolem je pouze sedět 
na pytli peněz a snažit se na 
všechny otázky odpovídat 
NE a škrtit náklady na všech 
stranách. Filmový producent je 
člověk odpovědný za celkový 
rozpočet filmu, zodpovídá 
se investorům, institucím, 
zkrátka všem, kteří mu dali 
důvěru a vložili finance právě 
do daného konkrétního 
projektu. Producenta vnímám 
jako hybatele projektu, avšak 
výroba filmu, TV seriálu, 
animovaného filmu či reklamy 
je týmová záležitost. K realizaci 
a splnění vize, kterou producent 

má, potřebuje všechny 
tvůrce — scenáristy, režiséra, 
kameramana, herce, členy 
štábu, střihače, prostě všechny 
profese. A ty musí spojit a dát 
jim jasný cíl.“ 

Bc. Jana Malíková, tisková 
mluvčí

JAROMÍR KALLISTA 

Několik úvah o pojmu slova 
„producent“ a jeho významu  
pro vznik filmu. Připraveno  
do diskuse pro časopis 
Synchron.

Výraz „producent“ 
nemá v české filmařské 
právní terminologii oporu. 
Vzpomínám si z historie 
50tých a začátku 60tých let, 
že mělo slovo dokonce hanlivý 
význam. Zřejmě jako symbol 
předválečné filmařské epochy 
první republiky oproti nové 
éře zestátněného filmu hlavně 
po roce 1948. Nicméně po 
době tuhé centralizace, kdy 
o veškeré tvorbě rozhodoval 
ústřední ředitel filmu (rozuměj 

hlavně dosazený cenzor), vlivem 
několika moudrých a chytrých 
lidí — pamětníků právě první 
republiky — (vzpomínám na 
Faixe, Šmídu, etc.) vznikly 
koncem 50tých let tak zvané 
Tvůrčí skupiny v organizaci 
Státního filmu, v jejímž čele 
byl vedoucí skupiny (vlastně 
produkční činitel) a hlavní 
dramaturg skupiny a dále 
skupina dramaturgů (4 až 6) a 
případně sekretářka. Tvůrčích 
skupin bylo 5 až 6 (podle vývoje) 
a byly to vlastně producentská 
uskupení, jejichž náplní byl 
dramaturgický vývoj, sestavení  
hlavního štábu a příprava  
filmů, které potom skupina 
zadávala Studiu do výroby 
a následně se o ně starala  
až do předání do distribuce.

 Formálně sice tvůrčí 
skupiny ještě spadaly pod 
ústředního dramaturga  
studia, ale jeho pravomoce  
se postupně stávaly jenom  
koordinační, hlavně co do  
různosti témat připravovaných 
filmů. Po vzniku Tvůrčích  
skupin (1956 a době potřebné 
pro přípravu a vývoj, což je 
u filmu 2 až 3 roky) se stal  
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jejich přínos ve výběru témat 
filmů, jejich vývoje a výběru 
hlavních tvůrčích profesí,  
jedním z hlavních atributů 
úspěšných 60tých let. Bez 
producentského přístupu  
to prostě nejde! 

Další moje poznámky 
k tématu „producent“:

Cituji ze zákona ze dne 
15. října 1993. O některých 
podmínkách výroby, šíření 
a archivování audiovizuálních 
děl, o změně a doplnění 
některých zákonů a některých 
dalších předpisů“.

ČÁST I
§ 1 Základní pojmy:
Pro účely tohoto zákona se 

rozumí
a) výrobcem audiovizuální- 

ho díla 1) (dále jen „výrobce“) je 
právnická nebo fyzická osoba, 
z jejíhož podnětu a na jejíž 
odpovědnost byl poprvé  
pořízen záznam audiovizuální- 
ho díla a která k audiovizuální- 
mu dílu vykonává práva podle 
zvláštního právního předpisu

 b) českým audiovizuálním 
dílem je audiovizuální dílo, 
jehož výrobce má nebo měl 
v době jeho zveřejnění 2) sídlo 
nebo místo trvalého pobytu 
na území České republiky; za 
české audiovizuální dílo se 
považuje též audiovizuální dílo, 
na jehož výrobě se výrobce, 
který má nebo měl v době jeho 
zveřejnění 2) sídlo nebo místo 
trvalého pobytu na území  
České republiky, podílel 
alespoň 20 % z celkových 
výrobních nákladů a toto dílo 
bylo současně vytvořeno s čes- 
kou tvůrčí nebo technickou 
účastí, která svým rozsahem 
odpovídala alespoň 20% po- 
dílu z celkových výrobních 
nákladů (dále jen 
„koproducent“), 

(další změny zákona: 
40/1995 Sb.; Změna: 121/2000 
Sb.; Změna: 132/2000 Sb.; 
Změna: 499/2004 Sb.; Změna: 
249/2006 Sb.)

Změna znění zákona 
„o některých podmínkách 
výroby, šíření a archivování 
audiovizuálních děl“ z roku 
2000 a 2006.

V § 1 odst., o některých 
podmínkách výroby, šíření 
a archivování audiovizuálních 
děl, o změně a doplnění ně- 
kterých zákonů a některých 
dalších předpisů, písmeno  
a) zní: „a) výrobcem audio- 
vizuálního díla je osoba,  

z jejíhož podnětu a na jejíž 
odpovědnost byl záznam 
audiovizuálního díla poprvé 
pořízen“.

To znamená mluvíme-li 
o „producentovi“ — používáme 
výraz u nás hovorově běžný,  
ale nikoliv právně uznaný. 
Autorský zákon používá definici 
„výrobce zvukově obrazových 
záznamů“. 

 Producent — výrobce 
— výkonný producent: jak 
vidíme terminologie, není ještě 
sjednocena — mohou vznikat 
mylné výklady — proto uvádím 
i běžně používané české názvy.

Producent — (Podle zákona 
č.121/2000: výrobce zvukově 
obrazových záznamů) fyzická 
nebo právnická osoba, která 
na svůj účet zajistí proces 
výroby a uvádění filmu a která 
převezme odpovědnost za 
jeho dokončení. Je držitelem 
vlastnického práva k filmu.

 Výkonný producent — 
neboli „výrobce“ je fyzická 
nebo právnická osoba, která 
má na starosti technickou 
(organizační) stránku výroby 
filmu. S produkcí (rozuměj 
s producentem) ho může 
spojovat pracovní smlouva  
nebo smlouva mezi podniky. 
Jde o subdodavatele odpo- 
vědného za splnění smlouvy 
uzavřené s produkcí.

Delegovaný producent 
(uvádím pro úplnost) — má 
funkci vedoucího projektu. 
Zastupuje produkci a ručí  
za zdárné dokončení díla.  
Vyskytuje se hlavně v termi- 
nologii EURIMAGES, větši- 
nou se jedná o majoritního 
producenta, který zastřešuje 
celý projekt a žádá o podporu 
i za ostatní koproducenty 
z jiných zemí. 

Moje doporučení je  
používat termín „výrobce“ 
v úředních a právních jedná- 
ních, smlouvách atd. a v výraz 
„producent“ pro fyzickou 
osobu, která má odpovědnost 
za vedení konkrétního filmu. 
V našich podmínkách se  
bude pravděpodobně prolí- 
nat s výkonnou produkcí. 

Další moje poznámky 
k tématu producent (které 
používám i ve školnich 
osnovách pro vyuku):

DEFINICE ČINNOSTI 
PRODUCENTA

Role filmového producenta 

při vzniku autorského díla — 
filmu je zcela specifická. Na 
základě pověření Výrobce má 
Producent rozsáhlé pravomoci 
ve věci většiny aspektů výroby 
filmového díla. Jeho přínos  
ke vzniku filmového díla je 
během jednotlivých fází  
výroby charakterizován  
těmito činnostmi:

Prvotní je producentovo 
rozhodnutí — záměr čeho 
chce dosáhnout. Cíle mohou 
být umělecké nebo komerční 
(u producenta se nevylučuje). 
V každém případě udělat 
rozvahu o vhodnosti projektu, 
připravenosti trhu, možné 
návratnosti. To vše i v případě, 
že výsledek nebude aspirovat 
na komerční úspěch a bude 
sledovat jiné cíle.

Producent má odpovědnost 
za projekt po všech stránkách, 
má odpovědnost za finanční 
vklady a jejich návratnost, i když 
se kalkuluje se ztrátou (byť 
třeba dočasnou). Podrobné 
marketingové studie jsou pro 
český film nákladné, a zatím se 
příliš nevyužívají Proto vedle 
podrobné rozvahy a kalkulace 
zaleží i na intuici producenta. 
To vše ovlivňuje i výběr látky 
a autorů. V praxi se tyto aspekty 
vzájemně ovlivňují a prolínají, 
takže není pravdou, že by si 
producent podle této šablony 
vždy nejprve utvořil záměr, 
zvážil všechny potřebné 
aspekty a podle toho vybíral 
látku. 

VE VÝVOJI PROJEKTU
— určuje základní koncepci  

díla nebo se podílí na  
jejích vzniku

— určuje materiál (námět), 
z něhož dílo vychází, 
a zajišťuje potřebná práva  
pro jeho další zpracování

— vybírá scenáristu/scenáristy
— řídí a kontroluje zpracování 

námětu
— zajišťuje prvotní (základní) 

financování

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
— vybírá režiséra, koproducenta 

a vedoucího produkce 
— na základě konzultací 

s režisérem vybírá herecké 
obsazení hlavních rolí

— na základě konzultací 
s režisérem vybírá výtvarníka, 
kameramana, střihače

— na základě konzultací 
s režisérem se podílí na 
výběru natáčecích lokací

— dohlíží na přípravu rozpočtu 
výrobních nákladů a na 

základě konzultací 
s koproducenty a vedoucím 
produkce schvaluje konečný 
rozpočet

— na základě konzultací 
s režisérem a scenáristou  
/ scenáristy se tvůrčím 
způsobem podílí na scénáři 
a schvaluje závěrečnou  
verzi scénáře

— na základě konzultací 
s režisérem schvaluje 
závěrečnou verzi  
technického scénáře

PRODUKCE
— rozhoduje o věcech 

souvisejících se základní- 
mi složkami výroby

— průběžně a osobně  
konzultuje s režisérem 
a představiteli hlavních rolí

— v součinnosti s režisérem 
osobně konzultuje 
s výtvarníkem a návrháři 
kostýmů, masek a účesů

— průběžně dohlíží na práci 
natáčecího štábu v místě 
natáčení a na práci celého 
výrobního štábu

— schvaluje týdenní výkazy 
nákladů

— sleduje natočený materiál 
(„denní práce“) a osobně 
v této věci konzultuje 
s režisérem a střihačem.

POSTPRODUKCE 
— osobně a na základě 

konzultací s režisérem se 
podílí na rozhodování ve 
věcech vizuálních efektů

— na základě konzultací s 
režisérem vybírá autora 
hudby a osobně se s ním 
a s režisérem podílí na 
komponování a nahrává- 
ní hudby

— na základě konzultací se 
střihačem a v součinnosti 
s režisérem se podílí na  
střihu filmu

— na základě konzultací 
s režisérem a střihačem 
schvaluje konečný střih  
filmu

— na základě konzultací 
s režisérem se podílí na 
rozhodování ve věcech 
souvisejících s titulky 
a optickými triky na zákla- 
dě konzultací s kamera- 
manem, režisérem roz- 
hoduje o otázkách 
souvisejících s první 
kombinovanou kopií  
filmu.

MARKETING
— konzultuje v otázkách 

souvisejících s mediál- 
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ním plánem, s plánem 
marketingu a distribuce  
filmu

— konzultuje v otázkách 
souvisejících s distribucí  
filmu na zahraničních trzích.

Všechny tyto úvahy by 
měly ještě projít širokou 
diskusí. Mnoho není přesně 
pojmenováno, liší se přístup  
ve tvorbě autorských filmů  
od běžné komerční výroby  
atd. atd.

 
JIŘÍ JEŽEK

Kdo je filmový producent?  
To je dobrá otázka.

Uplynula již dlouhá doba  
od transformace kinemato- 
grafie ze státního monopolu  
do privátní sféry. 

Přesto, myslím, že 
laická veřejnost, ale i řada 
filmařů nemají na tuto otázku 
jednoznačnou odpověď. Za  
těch více než třicet let se  
u nás etablovala řada 
schopných producentů, APA 
si vybudovala zaslouženou 
prestiž. 

Přesto je producent vní- 
mán spíš, jako ten Petr Čepek 
z filmu Trhák. Takový divný 
chlapík, který sedí na pytli 
peněz a nikomu nic nechce  
dát, obzvlášť ne umělcům.

Ve skutečnosti je role 
producenta úplně jiná. Daleko 
rozsáhlejší a plastičtější.

Producent se rozhodne 
o tématu nebo námětu,  
který chce realizovat.

 Tento krok je klíčový. 
Musí si být jist, že právě tuto 
látku chce zpracovat, že tento 
film má smysl a touží po tom 
presentovat ho divákům, sdílet 
ho s nimi v kině. To rozhodnutí 
je zásadní a musí v něm být 
vůči sobě absolutně upřímný. 
Neznamená to, že výsledný film 
bude zaručeně dobrý. Je to ale 
záruka, že má smysl celou tu 
anabázi podstupovat.

Podílí se na literární přípra- 
vě až do realizačního scénáře. 
Vybírá si hlavní tvůrčí profese, 
které jsou podle něj pro 
zpracování daného tématu 
nejvhodnější.

 Dále si musí vybrat vedou- 
cího produkce a společně  
s ním sestavuje produkční  
štáb. Současně se věnuje 
zajištění financování. Vyjadřu- 
je se k návrhům hereckého 
obsazení, výběru lokací 

a k vznikajícímu natáčecímu 
plánu. Pokud jde všechno 
hladce, což se většinou ne- 
stává, může začít příprava 
natáčení. 

To znamená, že má zajiště- 
no financování a souhlasí 
s konečnou podobou scénáře. 

Pro producenta začíná 
takové úlevné období. Je  
ale zase o několik let starší.  
Někdy i o deset. 

V této fázi by měl produ- 
cent dbát na to, aby měl štáb 
zajištěny optimální podmínky 
k práci a aby se tak všichni 
mohli soustředit na práci  
a vydat ze sebe to nejlepší. 
Současně se musí začít věno- 
vat distribuční strategii a PR.

Aby se mohl producent  
ve všech těchto oblastech 
aktivně uplatňovat, musí být 
velmi komplexní osobnost.  
Musí být ekonom, dramaturg, 
musí být empatický a umět 
jednat s uměleckými 
i dělnickými profesemi. Být 
schopen vést rovnocenný  
dialog s režisérem nebo 
scenáristou. Musí být zodpo- 
vědný, ale být schopen zdra- 
vě riskovat.

Ve výsledku má producent 
zásadní vliv nejen na ekono- 
mický výsledek filmu, ale i na 
jeho uměleckou úroveň.

Nejsem schopen určit, 
kterého filmu si nejvíc pova- 
žuji. V tom rozhodnutí do které- 
ho filmu se pustit jsme byli 
opravdu poctiví. Mluvím 
v plurálu, protože jsme 
rozhodovali kolektivně. Měl 
jsem sice poslední slovo, ale 
nebyla to žádná přetlačovaná. 
Prostě jsme dospěli k tomu, 
že ten film chceme a musíme 
udělat. Vždycky, když jsme se 
rozhodli nějaký film realizovat, 
mělo to v té době zásadní  
smysl. V každém případě  
to vždycky byl kus života.

Nechci se pouštět do 
úvah o světové kinematografii. 
Česká tvorba mi připadá nějak 
zaseknutá a nedokáže se 
vyhrabat z vleklé krize.

Jsem přesvědčen, že to,  
jak současná tvorba vypadá 
a kam se bude vyvíjet, je  
v rukou producentů. 

 

VÁCLAV MARHOUL
PRODUCENT, REŽISÉR, 
SCENÁRISTA

Kdo je filmový producent?

Panuje mylná představa, 
že jedinou náplní práce 
producenta je sehnat na film 
peníze. Ano, to je vskutku 
důležité, bez toho to nejde 
a žádný film se pravda  
nenatočí. Ale vedle toho  
(jakože samotné financování 
projektu je tak neuvěřitelně 
ubíjející, nevděčná a někdy  
tolik deprimující činnost,  
kterou zásadně podmiňuje 
princip tzv. multiplikačního 
financování, tedy vyplňovat 
a dávat dohromady všechny 
možné granty, koproducenty 
tuzemské i zahraniční, partne- 
ry, sponzory, bartery, atd., atd.) 
musí, či měl by, producent 
splňovat i další zásadní kritéria. 
Uvedu je bez pořadí důležitosti, 
protože každé z nich je „fatální“ 
samo o sobě a teprve jejich 
mixem dochází k úspěšnému 
naplnění této, jinak tak šílené, 
profese. Tedy... Musí být 
vizionář a zároveň umět stát 
nohama na zemi. Musí milovat 
film, a to láskou nezištnou. 
Musí být zcela obeznámen 
s jeho historií, a vedle toho 
i s literaturou, výtvarným 
uměním, architekturou,  
hudbou, atd., protože pokud 
není, není schopen být sku- 
tečným partnerem režiséra 
a scenáristy, není schopen 
pořádně posoudit kvalitu 
literárního scénáře a umělec- 
ký potenciál projektu vůbec. 
Sám sebe svojí případnou 
neznalostí odsuzuje do pozice 
jen jakéhosi „úředníka“, který 
je dobrý právě jen k tomu „aby 
sehnal prachy.“ Musí být dobrý 
obchodník. Musí být schopen 
sledovat a analyzovat trendy 
na trhu, vycítit příležitosti, 
umět riskovat, musí umět 
osobně získávat (hlavně na 
trhu v Cannes a Berlíně) nejen 
potencionální koproducenty,  
ale hlavně tzv. Sales Agenty,  
bez nichž se dnes žádný film  
na mezinárodním trhu neuplat- 
ní. Měl by umět být dobrým 
psychologem, chápat, že 
spolupráce tolika různorodých 
lidí je složitá, měl by umět 
vycítit jejich náladu, motivace 
a odhodlání, a podle toho pak 
celý proces usměrňovat.  
Musí mít, řekněme, jakési 
základní právní vzdělaní 
hlavně v oblasti autorského 
a obchodního práva, protože 
jinak není schopen rozumět 
uzavíraným smlouvám, 
které celý proces nezbytně 

podmiňují. Musí být dobrým 
stratégem, tedy umět posoudit 
a posléze mít jasnou představu 
o podobě celé distribuční, 
marketingové a PR kampaně, 
a to pro český a světový trh 
zvlášť. Pro tuzemský trh vše 
rozvíjí spolu s příslušným 
distributorem, pro mezinárodní 
trh pak právě s Sales Agentem, 
se kterým pak ještě vytváří 
a realizuje vhodnou festivalovou 
strategii. Musí znát celý proces 
výroby filmu, od vývoje až 
po dokončovací práce, tedy 
obsah všech jeho fází a v nich 
pak náplň činnosti všech 
jednotlivých členů štábu. Musí 
rozumět jednotlivým položkám 
rozpočtu a umět udržet funkční 
cash-flow. Musí rozumět 
technologiím používaným při 
natáčení a pak zvláště těm 
v období dokončování filmu. 
Musí znát (pokud má se svým 
projektem mezinárodní ambice) 
naprosto plynnou angličtinu. 
Profese producenta je tak 
nejnáročnější a nejkomplexnější 
činnost při výrobě filmu vůbec. 
Tak asi takhle...

Kterého vašeho filmu  
si nejvíc považujete?

Já si považuji (jako režisér  
i jako scenárista a producent) 
všech bez rozdílu stejně, neb 
jsem je všechny v tu chvíli 
a dobu udělal tak, jak nejlépe 
jsem uměl. 

Případně, názor na  
současnou audiovizuální  
tvorbu českou i světovou.

To není lehká otázka, pro- 
tože na ni neexistuje krátká 
odpověď, která by vše, jak  
mávnutí kouzelným prout- 
kem, komplexně popsala 
a zhodnotila. Ohledně české 
tvorby však je jeden fakt zcela 
nezpochybnitelný. V 90 % 
vznikají komedie. Producenti 
podle mého názoru prosazují 
princip natočit vše za mini- 
mální počet natáčecích dnů, 
za co nejmenší rozpočet, 
a to s ambicí vydělat co 
nejrychleji co nejvíce peněz. 
Výsledek je zjevný. Ambice 
tvůrců ohledně závažných  
témat jsou, v podstatě  
okamžitě, odsouzeny ke  
stětí sekyrou na producent- 
ském špalku. Takové filmy  
tak, až na opravdové výjimky, 
vůbec nevznikají. Přitom  
jsou jedinými, které mohou 
venku za hranicemi uspět.  
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Nejen na festivalech, ale 
i komerčně. Evropský film 
je v tomto ohledu daleko 
odvážnější a úspěšnější. 
Americký film je kapitolou  
sám od sebe. Kralují block- 
bustery o superhrdinech 
a podobné blbosti s tím, že 
samozřejmě i tak vznikají  
skvělé filmy. Nicméně vše- 
chny kinematografie bez  
rozdílu postihnul covid. Kina  
se zhroutila, lidé si uvykli  
dívat se na filmy na streamo- 
vacích platformách a to v níz- 
ké obrazové a zvukové kvalitě, 
aniž by jim to vadilo. Celo- 
večerní film je obecně na 
ústupu, válcují ho tzv. mini- 
série. Celá výroba a tvorba 
prochází krizí a ta ústí v celko- 
vě novou transformaci trhu, 
která nastaví, či nastavuje, 
úplně nová pravidla. Nevím,  
jak to dopadne. Ale nějak  
to dopadne určitě. 

MICHAL PODHRADSKÝ

V audiovizuálním průmyslu 
je producent osoba, která 
nese zásadní odpovědnost 
za obsahovou a ekonomickou 
stránku výroby díla.

Cílem jeho práce je 
realizovat dílo, které odpovídá 
zadaným distribučním po- 
žadavkům. Vhledem k tomu,  
že audiovizuální dílo je soubor- 
né dílo složené z výsledků prá- 
ce mnoha autorů, je základní 
podstatou práce producenta 
vytvoření kreativního konceptu, 
zadání práce jednotlivým 
autorským složkám, kontrola 
a korekce jejich práce.

Podobně i v ekonomické 
rovině jde o zajištění, kontro- 
lu a vypořádání všech ekono- 
mických aspektů vývoje a vý- 
roby díla.

Historicky, ještě v osmde-
sátých letech plnil státní film  
roli silného producenta, a jak  
organizačně, tak systémově, 
kopíroval fungování velkých  
amerických studií. V devade- 
sátých letech — v době silných 
autorský filmů — byla úloha 
producentů upozaděna na 
financiéry produkce. I to byla 
jedna z příčin postupného 
vyčerpání autorského poten-
ciálu a postupné degradace 
kvality české kinematografie.

Naštěstí v posledních  
letech je úloha producenta 
mnohem lépe definovaná 
a vnímána jak teoreticky, tak 

prakticky. Výsledkem orienta- 
ce k producentskému systé- 
mu je postupné zvyšování 
kvalitativní úrovně například 
u dramatické televizní tvorby,  
ale zejména u animovaných 
filmů. 

Příklady z Evropských zemí 
ukazují, že orientace realizace 
audiovizuálního obsahu na 
nezávislé producenty přináší 
jednak zvýšení kvality, ale 
současně i snižování nákladů  
na produkci.

Vynikající pomůckou na 
pochopení práce producenta  
je video na stránkách Asociace.

JIŘÍ KONEČNÝ
 
Producentka nebo producent 
je osoba, která se zásadním 
tvůrčím způsobem podílí na 
všech klíčových rozhodnu- 
tích spojených se vznikem 
a distribucí filmu, včetně 
nejdůležitějšího rozhodnutí, 
jestli má daný film vůbec 
vzniknout, nebo ne. Zároveň 
zastupuje film po formální 
stránce, zodpovídá za 
něj, zajišťuje všechny jeho 
organizačně-právní náleži- 
tosti včetně financování 
a nakládání s hotovým dílem. 
Lze to přirovnat k pozici za- 
davatele ve stavebnictví,  
který na určitém místě chce 
postavit nějakou budovu — 
určuje její základní parametry 
a funkce, vybírá si architekta 
a ostatní profese a spolu  
s nimi formuje budoucí stav- 
bu, zajišťuje její vznik, při kte- 
rém schvaluje všechny dílčí 
kroky, a po jejím dokončení  
se stará o její provoz nebo 
další osud. 

Největší odměnou pro mě  
je, když náš film někoho hlubo- 
ce zasáhne, když jej považuje 
za podstatný, když dojde 
k nějakému silnému propojení. 
Doufám, že jsou filmy, u kte- 
rých se nám to povedlo, 
jako třeba Mám ráda nudný 
život, Všechno bude, Sestra, 
Nesvatbov, Smolný pich  
aneb Pitomý porno, Pátá  
loď, 107 matek, Stále spolu, 
Aferim!, Rodinný film, Staříci, 
5 October, Poslední den 
patriarchátu a další, ale člo- 
věk se to nikdy úplně nedozví, 
zůstává to skryté, stejně jako  
se to většina tvůrců filmů,  
které jsou zásadní pro mě,  
ode mne taky nikdy nedozví.  
Je to taková tichá pošta, kdy 

musíte věřit tomu, o co se sna- 
žíte, a tomu, že ten signál na 
druhé straně někdo zachytí. 

Řekl bych, že v současnosti 
vzniká nejvíce audiovizuální 
tvorby v historii lidstva (od 
celovečerních filmů přes  
seriály a různé další formáty  
až k videoklipům a jiným 
krátkým tvarům — v televizích, 
na VOD platformách a na  
internetu obecně) a pravdě- 
podobně se jí i nejvíce v histo- 
rii spotřebovává. Takže audio- 
vize je jedním z největších 
prostředků, přes které vnímá- 
me náš svět a vyjadřujeme 
se k němu. Přináší to úžasné 
možnosti výběru, přičemž 
vzniká obrovská spousta 
kvalitních věcí a divák si může 
vybrat velmi přesně to, co má 
rád, a být tím velmi uspokojen. 
Ale klade to zároveň velké 
nároky na naši schopnost 
výběru a myslím, že spolu 
s tím klesá vůle i energie 
zkoušet něco nového — spíše 
se udržujeme v zaběhaných 
kolejích a díváme se většinou 
pořád dokola na podobné  
věci, což vede ke zúžení 
rozhledu a k výrazně menší- 
mu sdílení společných audio- 
vizuálních zážitků napříč růz- 
nými skupinami lidí. 

PETR JÁKL

U nás je producent vnímaný 
úplně jiným způsobem než 
například v Americe. V Ameri- 
ce je to ten hlavní člověk, kte- 
rý dává film dohromady, má 
obrovský kreativní input a má 
rozhodovací právo, protože 
zařídil, sehnal a zainvestoval, 
a proto musí na konci zodpo- 
vídat za to, jak film vypadá,  
když jde ven. 

A všichni ostatní ve 
štábu jsou v podstatě jeho 
zaměstnanci, ať už režisér  
nebo hudební skladatel nebo 
všichni ostatní, a všichni se 
snaží dohromady udělat co 
nejlepší dílo.

Ale producent je vždycky 
ten hlavní, který dílo musí do- 
táhnout, a je odpovědný zej- 
ména za finance investorům. 

A samozřejmě za to, že  
po kreativní stránce byl film  
co možná nejlepší. Volí si reži- 
séra a všechny další kreativní 
složky, a společně s nimi se  
na kreativním výsledku podílí. 

V Americe a v zahraničním 
systému vůbec je producent 

také ve střižně, samozřejmě 
je součástí procesu vytváření 
scénáře a během natáčení... 

Na place v podstatě řeší 
i kreativní záležitosti, neje- 
nom právě finanční. 

U nás v Čechách většinou 
bývá, že producenti jsou hoze- 
ní spíš do pozice nějaké, řekl 
bych, finanční profese a hlídají 
budget, zajišťují financování 
a pak distribuci.

V Americe je působení 
producenta daleko komplex- 
nější činnost, producent je 
opravdu ta hlavní osoba, díky 
které určitý projekt vzniká.

LUCIE ŽÁČKOVÁ 

Pro mě jako pro producentku  
je nejdůležitější být rovnocen- 
nou partnerkou režisérovi nebo 
režisérce. Považuji za zásadní 
podílet se na všech svých 
filmech nejen výkonně, ale 
i kreativně. Jako producentka 
si pečlivě vybírám, na jakých 
projektech budu spolupracovat 
— snažím se dávat šanci tvořit 
novým tvůrcům/tvůrkyním 
a otvírat prostřednictvím filmů 
témata, na která je nutné 
upozorňovat — to jsou dle  
mého názoru jedny ze stěžej- 
ních rolí pro naši profesi. Kro- 
mě toho by producenti měli 
být otevření, upřímní, odvážní 
a vytrvalí. Zároveň by svým 
působením měli pozitivně 
ovlivňovat prostředí, ve kte- 
rém se jako filmaři/filmařky 
pohybují, a beze strachu  
měnit zajeté struktury.

Zatím jsem produkovala 
pouze jeden celovečerní 
film — debut Michala Nohejla 
„Okupace“. Na tomto filmu  
si nejvíce považuji to, že se 
nebál vybočit ze způsobu,  
jakým se v české kinemato- 
grafii tradičně zpracovávají 
historická témata. „Okupace“ 
byla odvážná ve své vizualitě 
a také ve svobodném přístu- 
pu, jakým jsme celý projekt 
pojali. Považuji si ale také  
filmů, které momentálně při- 
pravuji — ať už je to slovenský 
debut Martiny Buchelové  
nebo hororová tragikomedie 
Milady Těšitelové. Oba tyto  
filmy jsou odvážné svými té- 
maty a formou, jakou budou  
tato témata zpracovávat. 
Obecně moc ráda spolupra- 
cuji s tvůrci a poslední do- 
bou především tvůrkyněmi,  
které se nebojí rozvířit vody 
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a zkoušet nové způsoby vy- 
právění. 

Vnímám, že v českém 
filmovém prostředí dochází  
ke znatelné proměně. Letošní 
rok byl zatím snad nejúspěš- 
nějším rokem pro nastupující 
generaci filmařů a filmařek 
— české a česko-slovenské 
filmy soutěžily na předních 
festivalech a upozornily tak 
opět na naši kinematografii. 
Donedávna jsem propadala 
skepsi z toho, že se v českém 
filmu objevují pořád ta stejná 
témata a příběhy. Poslední  
rok mě ale přesvědčil o tom,  
že naše filmy nabírají nový  
dech. Líbí se mi, že se filmaři/
filmařky pouštějí také do no- 
vých žánrů — ať už jsou to 
dystopie nebo absurdní ko- 
medie — v mezinárodním pro- 
středí je po těchto žánrech  
poptávka a jsem ráda, že  
nezůstáváme pozadu. Samo- 
zřejmě mě i těší, že se obje- 
vuje stále více režisérek, 
scenáristek, producentek, ale  
i kameramanek. Když jsem 
u filmu začínala, situace byla  
podstatně jiná. Pokud ale  
chceme usilovat o co nej- 
pestřejší nabídku filmů, je  
nutné dát prostor co nej- 
pestřejší paletě tvůrců 
a tvůrkyň. 

NATÁLIE PAVLOVÁ
STUDENTKA 2. ROČNÍKU 
MGR. STUDIA KATEDRY 
PRODUKCE FAMU

Filmový*á producent*ka je 
niekto, kto stojí pri výrobe 
audiovizuálneho projektu od 
začiatku až do úplného konca. 
Môže projekt iniciovať, ďalej  
ho rozvíjať po stránke kreatív- 
nej, finančnej a produkčnej, 
a vedie kreatívny team až 
k jeho dokončeniu a následnej 
distribúcii. Práca filmového*ej 
producenta*ky je založená na 
komunikácii s ľuďmi, je veľmi 
rozmanitá a preto ma baví. 
Je pre mňa dôležité pracovať 
na projektech, ktorým verím 
a skutočne ma oslovujú, 
s ľuďmi, s ktorými zdielam 
rovnaké názory. Posledný  
rok vzniklo v Českej republike 
veľa zaujímavých filmov, či 
seriálov, od debutujúcich 
tvorcov a tvorkýň, a ja verím,  
že to je len začiatok.

JAN MAXA 
ŘEDITEL VÝVOJE A NOVÝCH 
MÉDIÍ, ČESKÁ TELEVIZE 

Filmový producent je ten, kdo  
je hybatelem projektu po 
obsahové, finanční, výrobní 
i distribuční stránce. Ten,  
kdo umožňuje tvůrcům, aby 
jejich záměr byl realizován 
a dostal se k divákům. 

Osobně a emočně se 
cítím nejvíc svázán se svou 
producentskou prvotinou, 
experimentálním celovečer- 
ním filmem Víta Pancíře na 
motivy románu Jáchyma  
Topola Sestra. (Pro upřesnění  
— na Sestře jsem byl výkon- 
ným producentem, produ- 
centem filmu je Jiří Konečný.)

To je jako mít názor na les 
nebo na vesmír. Audiovizuální 
tvorba prožívá kvas obsahů, 
forem i způsobů šíření — a to  
je nepochybně dobře, neboť  
to znamená, že je stále živá.

MICHAL REITLER 
ŘEDITEL VÝVOJE  
OBSAHU TV NOVA  

Producent je matka či otec 
filmu. Ten, který se postará, 
že se film narodí. A dobrý 
producent je takový, jakému  
se narodí zdravý film. Který  
má silné hlasivky a dobré  
srdce. Který má co říct, kte- 
rý umí být užitečný, kterého 
každý rád vidí a který ani 
s přibývajícím věkem neztrá- 
cí na šarmu. Takový film,  
kvůli kterému producent 
nezůstal nikde dlužit, ani 
nezůstal nikdo zraněn.

Mimořádně silný vztah  
mám k seriálu Ochránce.  
Jsem rád, že nám vyšel zá- 
měr, dostat k lidem téma 
školství. Témata, která tíží  
nás všechny, učitele, rodiče, 
děti. A které se nám podaři- 
lo formálně doručit lidem 
prostřednictvím jiného  
žánru, kriminálky. 

Česká audiovize zažívá  
za posledních deset let 
renesanci. Přinejmenším 
o televizní a internetové 
produkci to platí zcela zásad- 
ně. Česká televize předvedla,  
že lze dělat televizi veřejné 
služby s mnohem větším 
dopadem, krátké formáty  
jako Marty is dead nebo  
nyní nově minisérie 5 let 
ukazují, že umíme být světoví. 
A koneckonců i silný nástup  

Voyo je dokladem, že na čes- 
ký obsah jsme stále zvědaví 
nejvíc. Někdy to v novinách  
a na sociálních sítích tak 
nevypadá. Ale jsme šikovní. 

JANA TOMSOVÁ 
OTÁZKY POLOŽILA  
A NYNÍ NA NĚ ODPOVÍDÁ: 

Filmový PRODUCENT, filmo- 
vá PRODUCENTKA, odpoví- 
dá za iniciaci a výsledek 
audiovizuálního díla z hlediska 
tvůrčího, ekonomického, 
finančního i právního  
a vykonává práva výrobce  
na 50 let.

Je to osoba s názorem 
na dění kolem sebe od toho 
nejbližšího po nejširší.

Umí rozpoznat potenciál 
příběhu pro filmové plátno, 
televizní obrazovku nebo pro 
další současné platformy 
sdílení, který si producent/ 
ka buď najde sám/sama,  
nebo si „látka“ najde jeho/ji 
v osobě scenáristy, režisé- 
ra, spisovatele… případně 
využije další podnět.

Dovede sestavit, podnítit 
i vést všechny profesionály  
od hlavních, kreativních, vý- 
konných a všech dalších,  
kteří pracují na daném díle. 

Umí odhadnout a držet 
potřebný rozpočet v souvislos- 
ti s kreativitou tvůrců a v jeho 
dohodnutém výsledku pro 
exploataci, investorům, právně, 
finančně, propagací, archivací.

Potřebné vlastnosti a do- 
vednosti: vzdělání, kreativnost, 
rozhodnost, uvážlivost, diplo- 
macie, nadhled, dobré je  
mít smysl pro humor!:-)

Domnívám se, že je velmi 
upřímná snaha současných 
producentů s tvůrci proniknout 
k divákům doma, a co poklá- 
dám za nezbytné u tak náklad- 
né „komodity“, jakou je reali- 
zace audiovizuální díla, aby 
česká tvorba byla exploato- 
vaná i v zahraničí. Zároveň 
je audiovizuální tvorba také 
reprezentantkou a nositelkou 
české identity ve světě.

Já si cením všech svých 
filmů, každý je kus života mého 
i všech těch, kteří jsme spolu 
filmy vytvořili od Zapomenu- 
tého světla (s mezinárodními 
oceněními), až po televizní 
projekt v ČT pro nejmenší  
Moje zahrádka (s mezinárod- 
ními oceněními).  

 

Martin Baxa

Jaromír  
Kallista

Jiří Ježek

Václav  
Marhoul

Michal 
Podhradský

Jiří Konečný

Petr Jákl

Lucie  
Žáčková

Natálie  
Pavlová

Jan Maxa

Michal  
Reitler

Jana  
Tomsová
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← Režisér 
a producent  
Petr Jákl 
při natáčení 
fi lmu

← Herec 
Michael Caine 
a režisér, 
producent 
Petr Jákl 

F
O

T
O

: P
R

O
D

U
K

C
E

 F
IL

M
U

synchron_2_2022_VNITŘEK 210 × 280 mm 1-80 FINAL TISKdata.indd   52 17.01.23   9:11

2/2022 53

dravím tě, prvně 
přečtu otázku 
a pak na ni od-
povím. (rozhovor 
veden nahrávkou 
přes WhatsApp)

Jak vyvstala ta úplně první myš-
lenka vytvořit film právě o mla-
dém vojevůdci a z doby středo-
věku? 

V roce 2011 za mnou přišli Marek 
Dobeš a Michal Petruš se scénářem. 
Byl o mladém Žižkovi. Scénář se mi 
nelíbil natolik, abych podle něj chtěl 
točit film, ale hodně se mi líbila myš-
lenka, film o mladém Žižkovi. 

Přesto, že jsem si mohl napsat 
samostatně nový scénář o mladém 
Žižkovi, protože na Žižku neexistují 
žádná práva, férově jsem se domluvil 
s Markem a s Michalem, že budeme 
pracovat společně, scénář vyvíjet, 
i když se z jejich scénáře nic nepouži-
je a vše se vymyslí znovu, a samotné 
napsání scénáře zadáme někomu jiné-
mu. A tím byl Petr Bok, který napsal 
první scénář. 

Ten jsem dozoroval a byl moc hez-
ký. Scénář byl psaný v češtině s myš-
lenkou, že film bude také v češtině. 
Odhad byl cirka 90 milionů. Byli jsme 
ale přesvědčeni, že to je moc peněz 
na českou produkci, aby se investice 
vrátila. Začali jsme přemýšlet o tom, 
že bychom udělali film v angličtině, 
a začalo se přepisovat dál. Takže se 
tento scénář vůbec nepoužil. 

Přišel další scénář, který psal ame-
rický scenárista.

A ani ten se nepoužil, a už jsme byli 
vlastně úplně na hony daleko od toho, 
co jsme vytvořili na začátku. Pak jsem 

se rozhodl, že scénář napíšu sám a úpl-
ně jinak s novým příběhem.

Po několika letech jsem udělal ještě 
jednu korekci, kdy jsem se prostě roz-
hodl, že chci příběh posunout trochu 
jinam, a to byla finální verze scénáře. 

Šlo o to, že jsem během celé doby 
prostudoval mnoho materiálů o Žižko-
vi, zjistil jsem mnohem víc, a daleko víc 
mě zajímal jeho osobní příběh. Chtěl 
jsem scénář udělat tak, abych byl scho-
pen do něj dostat emoce a další scény, 
které si myslím, že pro takový film jsou 
důležité.

Protože o té době se toho moc neví, 
měl jsem samozřejmě velké množství 
prostoru na to, abych scénář upravil 
tak, aby příběh fungoval ve dvou ho-
dinách.

Takže výroba perfektních kos-
týmů a rekvizit. Důkazem je 
výsledek na plátně. Je to důkaz, 
že v Česku jsou stále odborníci, 
kteří je dovedou vyrobit?

Samozřejmě. Když jsem se rozhodl udě-
lat velký film, zamýšlený pro distribuci 
pro celý svět, tak v co největší kvalitě. 
Proto jsem obsadil světové herecké 
hvězdy. 

Dnes, ve chvíli, kdy je film prak-
ticky v celosvětové distribuci, to je 
pro mě velmi důležité, to jsem si vel-
mi přál a doufal jsem v to. V dnešní 
době je opravdu hodně komplikované 
takovou věc dosáhnout, a naštěstí se 
to povedlo. 

Chtěl jsem, aby co nejvíce lidí vidě-
lo film o českém hrdinovi z český kot-
liny, aby viděli, jak je naše země a její 
historie krásná. 

Samozřejmě jsem potřeboval mít 
všechno, co je ve filmu vidět reálné a co 
nejzajímavější. 

Otázky položila Jana Tomsová

Z

Rozhovor s režisérem 
a producentem  

o filmu Jan Žižka

Rozhovor s režisérem a producentem o filmu Jan Žižka

Zjistil jsem 
o Janu Žižkovi 
mnohem víc,  
ale daleko  
víc mě zajímal 
jeho osobní 
příběh. Chtěl 
jsem scénář 
udělat tak, 
abych byl 
schopen do  
něj dostat  
emoce a další 
scény, které si 
myslím, že pro 
takový film  
jsou důležité,  
a aby příběh 
fungoval ve  
dvou hodinách.
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Našel jsem Kateřinu Mírovou, kte-
rá dělala kostýmy, a udělala je úžasně. 
Řešili jsme každý detail, knoflík, ka-
ždou tkaničku jsem s ní konzultoval 
a bavili jsme se o tom, jak moc mají být 
špičaté boty a jestli je to dobově přesné, 
anebo se to malinko liší, a co je ještě 
v pohodě, co už není. Je velmi důležité 
říct si, co přesně ještě má být historicky 
přesné a co se může malinko odklonit 
a jak moc..

Zbraně… to byl Igor Krištof; a kaž-
dou zbraň jsme několikrát měnili. Vy-
tvořili jsme některé zbraně, které jsou 
i specifické, právě jako Žižkův palcát, 
který je kombinací více palcátů a růz-
ných dalších zbraní.

Tyto věci se nedochovaly... jaký 
palcát přesně Žižka měl. Takže jsme 
opět měli prostor k tvorbě. A myslím si, 
že je to zbraň, která je taky absolutně 
brutální a naprosto funkční.

To jsou věci, které mě i hodně ba-
vily a dával jsem na ně velký důraz, 
protože si myslím, že jsou důležité, 
aby všechno vypadalo reálně a i hezky 
a aby byly uvěřitelné.

S tak velkým a objemným množ-
stvím kostýmů i rekvizit, jak 
jste s nimi pracoval po ukončení 
natáčení, skladování, koupily je 
filmové sklady? 

Již na začátku jsem plánoval, že využiji 
nějaké staré kostýmy z doby filmu Ota-
kara Vávry, ale nakonec se tak nestalo. 
Do mých představ se úplně nehodily 
a plno jich už bylo zničených a proto 
jsme všechny vyráběli nově.

Plno našich kostýmů samozřej-
mě zbylo. Některé jsme rozprodali do 
skladů a do půjčoven a některé jsme 
si nechali. Některý chceme i dražit na 
charitu a některé věci jsme si ponechali 
a půjdou do muzea v Trocnově, kde je 
Žižkovo muzeum, nově postavená Žiž-
kova tvrz v jižních Čechách. 

Takže bylo plánováno, že kostýmy 
se po filmování rozprodají, aby ještě 
mohly pomoct. Nechtěl jsem, aby po 
nějakou dobu kostýmy hlavních hrdinů 
byly v jiných filmech používány, takže 
ty jsem zatím nikam nechtěl půjčovat.

Váš obor, kaskadéři a koně 
a jejich výkony v bojových scé-
nách... Všichni Češi? 

Všichni kaskadéři byli Češi, stejně tak 
koně byli tady odsud. Většina celého 
štábu byla z Čech a točili jsme všechno 
v Čechách. To byl záměr, který jsem 
měl od začátku. 

Bojové scény a akce s koňmi jsme 
dlouho trénovali. Choreografie byla 
přesně vytvořena pro dané scény. Mu-

sela se také měnit na základě lokace 
nebo i toho, že někteří herci nebyli 
schopní něco zvládnout, protože ne-
mohli dříve trénovat. 

Bylo to velmi komplikované, ale 
nakonec jsme natočili důležité scény 
a od poloviny natáčení jsme měli i dru-
hý štáb, který nám pomáhal natáčet 
detaily a scény, které jsme my nestíhali. 
Vlastně všechny kaskadérské věci jsme 
už trénovali několik týdnů před natá-
čením. Byl vytvořený speciální tým, 
takzvaný core tým, který byl každý den 
v tréninku na place, a byla to skvělá 
zkušenost. Chtěl, jsem, aby scény vy-
padaly co nejreálněji, na to jsem se 
soustředil, a veškeré úsilí jsem věnoval 
tomu, aby to tak dopadlo.

Vliv světových distributorů na 
kampaň k filmu a uvedení do 
distribuce.

Tak toto je pro mě velká škola, protože 
tento film byl v podstatě moje zkouška 
toho, jak se to dělá v opravdu velkém 
mezinárodním měřítku. 

V roce 2018 jsme začali natáčet 
a poprvé jsem pracoval s takto velký-
mi hvězdami.

A hned poté — na začátku roku 
2019 — jsem byl osloven, abych jako 
producent pracoval na filmu se Samu-
elem Jacksonem, Eddem Harrisem, 
Peterem Fondou a dalšími. V Čechách 
se film jmenoval Nejvyšší pocta.

 A pak vlastně už následovaly dal-
ší, jako byl s Al Pacinem V pasti zrady, 
Savage Salvation s Robertem De Nirem 
a Johnem Malkovichem, Zmetci s Pier-
cem Brosnanem, Bestsellers s Michae-
lem Cainem a další. V současné době 
dokončuji film 57 seconds s Morganem 
Freemanem a Land of bad s Russelem 
Crowem. Další se v Americe právě na-
táčí a několik se jich distribuuje. Od 
dokončení Žižky jsem jich produkoval 
již jedenáct a díky tomu jsem měl mož-
nost okusit to, jak se distribuce ve světě 
dělá. V Americe, ale i jinde.

Samozřejmě se Žižkou jsem už 
od počátku plánoval distribuci tako-
vým způsobem, abychom šli do kin 
i v Americe, a pak i do dalších zemí. 
Netflix udělal nabídku, která se neda-
la odmítnout, a některá teritoria jsme 
mu prodali.

V podstatě jsme celosvětovou dis-
tribuci řešili s distributory a producen-
ty, se kterými řeším i ty ostatní filmy, 
je to pro mě mnoho nových věcí, které 
jsem se mohl naučit, a zjistil jsem, jak 
velmi komplikované to je. 

Je to obrovská zkušenost, několik 
měsíců jsme dodávali finální data všem 
distributorům. Tým lidí, který neustále 

Všichni 
kaskadéři byli 
Češi, stejně 
taky koně byli 
tady odsud. 
Většina celého 
štábu byla 
z Čech a točili 
jsme všechno 
v Čechách. 
To byl záměr, 
který jsem měl 
od začátku. 
Bojové scény 
a akce s koňmi 
jsme dlouho 
trénovali. 
Choreografie 
byla přesně 
vytvořena pro 
dané scény. 
Musela se 
také měnit na 
základě lokace 
nebo i toho, že 
někteří herci 
nebyli schopní 
něco zvládnout, 
protože nemohli 
dříve trénovat. 
Bylo to velmi 
komplikované.
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2/2022 55Rozhovor s režisérem a producentem o filmu Jan Žižka

↑ Představitel Jana Žižky Ben Foster s režisérem Petrem Jáklem

→ Herec  
Karel Roden  
a režisér,  
producent  
Petr Jákl 
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pracoval na tom, aby dodali do všech 
zemí podklad k filmu a propagační ma-
teriály, synchronizovali kampaň. 

Je to něco neuvěřitelně složitého, 
i když jsem si to vždycky tak nějak 
představoval. Ale je to ve skutečnosti 
daleko náročnější, než jsem si kdy do-
kázal představit. 

Nakonec se to zvládlo, ale musím 
říct, že zkušenost je to obrovská a mys-
lím si, že s každým dalším filmem budu 
vědět víc, na co se soustředit, co se ne-
smí podcenit.

Věci, které mi někdo říkal z venku, 
jak by se mělo co dělat, teď vím, že bych 
nedělal a dělal bych to už podle sebe. 
Zkušenosti, co jsem nasbíral, jsou pro 
mě velmi cenné v tom, že už vím, ja-
kým směrem by se věci měly cílit, aby 
byly co nejefektivnější. To je prostě alfa 
omega úspěšnosti celosvětové distribu-
ce, ale i jakékoliv jiné. 

Samozřejmě mezinárodní distri-
butoři do toho všichni mluví, všichni 
mají ve svých teritoriích to poslední 
slovo. Jaké podklady použijí, já jim sa-
mozřejmě důvěřuji v tom, že oni znají 
své regiony. Někdy jsem těžko mohl 
souhlasit s tím, co používali, protože 
já bych to udělal jinak. Je ale potřeba 
důvěřovat distributorům, se kterými 
člověk pracuje.

Jak je to s pojištěním takového 
velkofilmu zde i v zahraničí? 

Film jsme měli pojištěný v Anglii. Ně-
kdy mají pojišťovny problém s určitými 
herci, jsou v podstatě nepojistitelní. 
Také jejich stáří a jejich celkový zdra-
votní stav hrají určitou roli. My jsme 
měli uzavřena všechna pojištění na 
herce i techniku a průběh natáčení. 

Nakonec jsme pojištění i využili. 
Ben Foster si zranil záda během natá-
čení, takže jsme museli zrušit 2 dny na-
táčení. To byla komplikace, ale mám 
teď alespoň větší reálnou zkušenost 
s pojišťovnami a jejich profesním pří-
stupem. Pojištění je také na to, když se 
natáčení začne rozpadat, třeba vzhle-
dem k tomu, že je neschopný režisér 
nebo někdo další, pak pojišťovna může 
realizaci filmu převzít a film dotočit. 
Je to extrémní situace, ale je to velmi 
důležité proto, aby investoři byli v po-
hodě a většina zahraničních investorů 
to vyžaduje.

Na co se tě, v souvislosti s fil-
mem, nikdo nezeptal? 

Já myslím, že už se všichni zeptali na 
všechno, protože rozhovorů bylo ob-
rovské množství, jak tady v Čechách, 
tak v zahraničí, za dobu — v podstatě 
deseti let, co jsem film připravoval. 

A i díky tomu, že se realizace protáh-
la o dva roky vzhledem k pandemii, už 
jsme měli film hotový, a dělal jsem veli-
kánské množství rozhovorů v Americe 
nebo v Anglii i pro další země, a ptali se 
mě na mnoho zajímavých věcí. 

Snažil jsem se, vlastně jsem si 
vzpomínal na ty události, které se bě-
hem natáčení děly. Je pro mně hrozně 
složité zpětně vyhodnocovat, co bylo 
například nejtěžší. To se mě vždycky 
ptali, co bylo nejtěžší? A já si vzpomí-
nám, jak to vlastně začínalo a jak jsme 
pak řešili práva a další věci, aby všech-
no bylo v pořádku.

Pak sehnání peněz, to bylo samo-
zřejmě strašně náročné, ale zvládlo se 
to. A pak v podstatě nejnáročnější bylo 
sehnat herce. To už vím teď, že všichni 
velcí herci mají většinou deset podob-
ných nabídek na stole.

A na jakýkoliv film, který v sou-
časnosti produkuji, shánění herců, 
to je ta nejtěžší část přípravy filmu. 
Pokaždé, když mi na film kývne ně-
kdo super známý, tak se šíleně raduju 
a prostě vím, že to je to, co je nejdůle-
žitější proto, aby film mohl vzniknout. 
A do poslední chvíle se to může změ-
nit a mnohokrát už jsme měli herce, se 
kterým jsme byli domluveni, a těsně 
před natáčením jsme ho museli zamě-
nit, protože se něco stalo. Dokud není 
podepsaná smlouva, tak to neexistuje. 
A to je opravdu velký boj a adrenalin až 
do poslední chvíle.

Já si vždycky hrozně cením toho, že 
nakonec se povede sehnat velké hvězdy. 
To je pro mě vždycky báječný pocit, že 
když tomu člověk věnuje tolik úsilí, že 
to nakonec dopadne, a ten velký herec 
si přečte scénář a stojí mu za to do toho 
jít. Oni to nedělají jenom pro peníze, ty 
v podstatě mají nabídnuté ode všech 
přibližně stejně, ale musí se jim líbit 
opravdu scénář a musí se jim líbit ten 
producent, režisér a vlastně celý tým, 
aby se při práci cítili dobře. 

O to víc mě těšilo, když Michael 
Caine kývnul, protože můj spoluprodu-
cent, Cassian Elwes, s Cainem vždycky 
chtěl natáčet film, udělal přes sto filmů, 
je z Anglie a má s Michaelem osobní 
vazbu, protože se s ním potkal už jako 
dítě, a vlastně říká, že 60 let mu trvalo 
splnit si tento sen. A stalo se. Michael 
si přečetl scénář Žižky a řekl, že se mu 
strašně líbí a proto do toho jde.

 A to je pro mě strašně úžasný po-
cit, že se takovéto věci dějí a když se 
člověk snaží, tak to může dobře do-
padnout.

Petře, děkujeme za tvoje otevře-
né odpovědi. 

V roce 2018 jsme 
začali natáčet 
a poprvé jsem 
pracoval s takto 
velkými hvězdami. 
Hned poté — na 
začátku roku 
2019 — jsem byl 
osloven, abych jako 
producent pracoval 
na filmu se Samuelem 
Jacksonem, Eddem 
Harrisem, Peterem 
Fondou a dalšími, 
v Čechách se film 
jmenoval Nejvyšší 
pocta. A pak násle- 
dovaly další, jako 
byl s Al Pacinem 
V pasti zrady, Savage 
Salvation s Robertem 
De Nirem a Johnem 
Malkovichem, 
Zmetci s Piercem 
Brosnanem, Best- 
sellers s Michaelem 
Cainem. V současné 
době dokončuji 
film 57 seconds 
s Morganem 
Freemanem a Land 
of bad s Russelem 
Crowem. Další se 
v Americe právě 
natáčí a několik se 
jich distribuuje. 
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28. ROČNÍK CENY FRANTIŠKA FILIPOVSKÉHO 
ZA DABING / Přelouč / 17. září 2022
Nejlepšími dabéry jsou Vendula Příhodová za roli Mirabel  
ve filmu Encanto a Marek Holý za roli Davida Budda v seriálu 
Bodyguard. Kouzelný prsten za nejlepší dětský dabing si  
odnesla Stella Herfortová, vnučka herečky a dabérky Zdeny 
Herfortové, za roli Mary ve filmu Tajemná zahrada. V sobotu  
17. září na slavnostní vyhlášení výsledků 28. ročníku Cen  
Františka Filipovského za dabing přijel Viktor Preiss, Pavel  
Soukup, Jaroslava Obermaierová, Nela Boudová a mnoho dalších 
herců a tvůrců dabingu. Na náměstí přilákal odpoledne plno  
dětí i rodičů Michal Nesvadba, večer pak nejvíce posluchačů  
dorazilo na skupinu Jelen i Acoustic Band. Bohužel počasí  
dabingové sobotě příliš nepřálo, přesto na Masarykovo náměstí 
dorazilo mnoho návštěvníků jak za hudbou, tak na tradiční  
jarmark a různé dobroty. Porota hodnotila celkem 98 návrhů  
ze 46 přihlášených snímků. Prezident herecké asociace  
Ondřej Kepka se i v letošním roce ujal moderátorského žezla. 
Slavnostní večer hudebně obohatil Karel Plíhal za doprovodu  
Petra Fialy. Do dabingové síně slávy letos vstoupili Jana a Viktor 
Preissovi, Jan Kanyza a Pavel Soukup. Z tvůrců dabingu pak  
režisérka Karolina Průšová a mistr zvuku Jindřich Matušek. 

Zeptali jsme se některých letošních 
držitelů Cen Františka Filipovského:

Jaký film nebo herecké osobnos-
ti, kterým jste propůjčili svůj 
hlas, vám utkvěly v paměti tak, 
že si na ně rádi vzpomínáte? 

Jana Preissová: „Vzpomínám ráda 
na práci při dabingu filmu Pošťák vždy 
zvodní dvakrát s J. Nicholsonem a Jessi-
cou Lange, kterou jsem dabovala. Stejně 
tak na postavu Velké sestry v Přeletu 
nad kukaččím hnízdem v podání Loui- 
se Fletcher. Jistě by těch postav bylo 
víc, ale tyto dvě mi zůstaly skutečně 
v paměti“.

Viktor Preiss: „Připojím se do-
jemnou postavou pacienta Hardinga 
v Přeletu nad kukaččím hnízdem, dále 
hlavním představitelem ministra i pre-

miéra v anglickém televizním seriálu 
Jistě, pane ministře a Jistě, pane pre-
miére, v podání skvělého herce Paula 
Eddingtovna. Navíc spolupráce s ko-
legy Františkem Němcem a Lukášem 
Vaculíkem byla moc příjemná. Třetí 
v pořadí je titul televizního seriálu Já, 
Claudius, ve kterém jsem měl tu čest 
namluvit Johna Hurta jako Caligulu. 
Postavu Claudia (Derek Jacobi) tenkrát 
excelentně nadaboval Petr Haničinec“. 

Co svému ocenění říkáte?
Jan Kanyza: „Nejsem si vědom, že 
bych se dopustil nějakého mistrovství, 
a proto mě jiný názor herecké asociace 
překvapil. Uznávám, že velmi mile, za 
což upřímně děkuji.“

Pavel Soukup: Marně si lámu hla-
vu, co kromě prostého poděkování říci. 

Vzpomínat? Na koho? S kým? Mluvit 
o práci? Ano, sešel jsem se se spoustou 
talentovaných lidí, ale to byla spíš věc 
šťastných náhod. Něco se povedlo líp, 
něco hůř, něco vůbec, jako v životě. 
Dívám se na rumové pralinky na sto-
le. Koho zajímá tajemství pralinky, na 
které si pochutnám? A tak, jestli něko-
ho moje herecké řemeslo snad někdy 
potěšilo, díky za to. Díky všem přáte-
lům, kteří mi byli nakloněni. A díky 
Přeloučanům, kteří si na mne přátelsky 
vzpomenou“. 

Stella Herfortová: K dabingu mě 
dovedl můj otec a částečně moje ba-
bička, která sama v roce 2020 dostala 
Cenu Františka Filipovského za dlou-
hodobé herecké mistrovství v dabingu. 
Za těch pár let, co mám oddabovaných, 
mě potkalo mnoho zajímavých rolí 
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mění, mě neskutečně bavilo a bylo mi 
ctí jí propůjčit svůj hlas. Svým způso-
bem se s ní dokážu ztotožnit, a myslím 
si, že hodně lidí mého věku by mohlo 
říct to samé.

Výsledky 28. ročníku

Cenu Františka Filipovského za 
nejlepší ženský herecký výkon v da-
bingu, kterou uděluje Město Přelouč, 
získala Vendula Příhodová za roli Mi-
rabel (Stephanie Beatriz) ve snímku 
Encanto v režii Vladimíra Žďánského 
a Lukáše Jindry. Film pro Walt Diesney 
Pictures vyrobilo Studio Virtual. 

Cenu Františka Filipovského za 
nejlepší mužský herecký výkon 
v dabingu, kterou uděluje Město Pře-
louč získal Marek Holý za roli Davi-
da Budda (Richard Madden) v seriálu 
Bodyguard v režii Filipa Jančíka. Seriál 
vyrobila Česká televize.

Zvláštní cenu poroty za dětský 
herecký výkon v dabingu do 15 let 
věku dítěte „KOUZELNÝ PRSTEN“, 
kterou uděluje herecká asociace, jejímž 
garantem je Ondřej Kepka, si letos od-
nesla Stella Herfortová za roli Mary 
(Dixie Egerickx) ve filmu Tajemná za-
hrada (The Secret Garden) v režii Aleše 
Zbořila. Pro JOJ Group vyrobila Brněn-
ská soukromá televize. 

Cenu Františka Filipovského za 
zvuk dabingu, kterou uděluje Asoci-
ace pracovníků se zvukem a Ochranná 
asociace zvukařů — autorů z. s., získal 
snímek Síla psa (The Power of the Dog) 
a zvukař Roman Čadek. Pro Netflix 
vyrobila LS Productions. 

Cenu Františka Filipovského za 
překlad a úpravu dabovaného au-
diovizuálního díla, kterou uděluje 
Jednota tlumočníků a překladatelů 
za přispění Obce překladatelů, získa-
ly za seriál Útok v Salisbury (The Salis-
bury Poisonings) za překlad Veronika 
Kvapilová a dialogy Pavlína Vojtová. 
Seriál v režii Alice Hurychové vyrobila 
Česká televize. 

Cenu Františka Filipovského za 
mimořádné dabingové zpracování 
audiovizuálního díla, kterou uděluje 
Český filmový a televizní svaz FITES, 
z. s., vyhrál snímek Síla psa (The Power 
of the Dog) v režii Ladislava K. J. No-
váka. Pro Netflix vyrobila LS Produ-
ctions.

Cenu Františka Filipovského za 
dabingové zpracování televizních 
nebo filmových snímků animované 
a dětské tvorby, kterou uděluje Město 
Přelouč, letos vyhrál film Mimi šéf 2: 
Rodinný podnik (The Boss Baby: Family 
Business) a režisér snímku Jiří Kvas-
nička. Pro Dream Works vyrobila LS 
Productions. 

Cenu Františka Filipovského za da-
bingové zpracování TV seriálu, kte-
rou uděluje Český filmový a televizní 
svaz FITES, z. s., získal seriál Zavolej-
te porodní sestřičky (Call the Midwife) 
v režii Martina Veldy. Seriál vyrobila 
Česká televize. 

Cenu Františka Filipovského za 
dlouhodobé herecké mistrovství 
v dabingu, kterou uděluje herecká 
asociace, získali a do dabingové síně 
slávy vstoupili Jana Preissová, Viktor 
Preiss, Jan Kanyza a Pavel Soukup. 

Cenu Františka Filipovského za 
dlouhodobou mimořádnou dabin-
govou tvorbu, kterou uděluje Český 
filmový a televizní svaz FITES, z. s, zís-
kali v letošním roce Karolina Průšová 
za celoživotní mistrovství v oboru režie 
dabingu a Jindřich Matušek za celo-
životní mistrovství v oboru dabingový 
mistr zvuku. 

Ondřej Kepka svým vynikajícím 
moderátorským umem příjemně prove-
dl všechny diváky sobotním svátkem 
dabingu. Skutečných mistrů dabingu 
je naštěstí stále dost. Velká gratulace 
náleží všem letošním držitelům Cen 
Františka Filipovského a velké poděko-
vání patří všem těm, kteří se na tvorbě 
kvalitního českého dabingu podílejí 
a zůstávají dabingu věrni. 

a projektů, ale role letošní vítězné Mary 
ve filmu Tajemná zahrada mě zaujala 
více než ty ostatní, protože na začátku 
nebyla vyobrazená jako „hodná“. Po-
zorovat, jak se její povaha a osobnost 

Text: M. Gryčová ve  
spolupráci s J. Dlaskovou,  

Fotografie: J. Kepková  
a I. Sviridov
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Nejlepšími dabéry
letošního roku 
jsou Vendula 
Příhodová za roli 
Mirabel ve filmu  
Encanto a Marek  
Holý za roli 
Davida Budda 
v seriálu Body- 
guard. Kouzelný 
prsten za nej- 
lepší dětský 
dabing si od- 
nesla Stella 
Herfortová za 
roli Mary ve 
filmu Tajemná 
zahrada. Do 
dabingové síně  
slávy letos 
vstoupili Jana  
a Viktor Preis- 
sovi, Jan Kanyza 
a Pavel Soukup. 
Z tvůrců dabingu 
pak režisérka 
Karolína Prů- 
šová a mistr 
zvuku Jindřich 
Matušek.
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↑ Hudební doprovod večera Karel Plíhal a Petr Fiala

↑ Karolina Průšová — držitelka Ceny Františka 
Filipovského za dlouhodobou mimořádnou dabingovou 
tvorbu v oboru režie dabingu

↑ Prezident Herecké asociace Ondřej Kepka moderoval 
slavnostní předávání cen

↑ Jindřich Matušek — držitel Ceny Františka 
Filipovského za dlouhodobou mimořádnou dabingovou 
tvorbu v oboru dabingový mistr zvuku

↑ Cenu Františka Filipovského za mimořádné dabingové 
zpracování audiovizuálního díla získal snímek  
Síla psa a režišér Ladislav K. J. Novák 

↑ Cenu Františka Filipovského za dabingové zpracování 
TV seriálu získal seriál Zavolejte porodní sestřičky 
v režii Martina Veldy

Přelouč / 17. září 2022
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44. FESTIVAL ČESKÉ FILMOVÉ KOMEDIE 
Nové Město nad Metují / 11.—17. září 2022
Je až neuvěřitelné, jak může ve městě, které má včetně kojenců 
necelých 10 000 obyvatel přijít do kina během jednoho týdne  
3516 diváků na 18 soutěžních komedií. Přesněji, promítáno  
bylo celkem 32 filmů a celková návštěvnost byla 4545 diváků. 
Odborná porota měla 9 členů a předsedal jí režisér Zdeněk  
Zelenka. Celý festivalový týden konferoval soutěžní filmy  
a besedy s jejich tvůrci Michal Jančařík. Bylo uděleno 9 cen  
a jedno celoživotní ocenění:
Cena za nejlepší scénář — Jiří Havelka za film Mimořádná událost 
Cena za výtvarný počin — Václav Tlapák za kameru filmů  
Kurz manželské touhy, Po čem muži touží 2 a Prezidentka 
Cena za hudbu — Ondřej Konvička za film Prezidentka 
Cena za výkon mladého umělce — Jakub Štáfek / hlavní  
tvůrce filmu Vyšehrad: FYLM 
Cena za nejlepší ženský herecký výkon — Jana Plodková  
za ztvárnění dvou rozdílných postav ve filmech Kurz manželské  
touhy a Mimořádná událost 
Cena za nejlepší mužský herecký výkon — Martin Hofmann  
za výkon ve filmech Střídavka a Známí neznámí 
Cena za nejlepší režii — Jiří Havelka za film Mimořádná událost 
Hlavní cena Zlatý Prim — v kategorii nejlepší filmová  
komedie filmu Mimořádná událost 
Diváckou cenu Novoměstský hrnec smíchu — si odnáší  
film Mimořádná událost
Cena za nezapomenutelné role — v komediálních filmech  
herečce DANIELE KOLÁŘOVÉ
V podstatě se dá říct, že většinu cen „vyzobal“ Jiří Havelka,  
ať už sám, nebo jeho film, (děti přivezl s sebou, protože mu —  
dle jeho slov — na poslední chvíli selhalo veškeré hlídání).
Že se pořadatelé vzorně starají o festival svědčí nejen počet  
diváků a sponzorů, ale i jejich krásný smysl pro humor.

44. FESTIVAL ČESKÉ FILMOVÉ KOMEDIE

Text a foto: 
Petr Makovička
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↑ Zuska Velihová, Michal Jančařík a Jiří Havelka  
se synem v náručí

↑ Michal Jančařík, Marek Jeníček — producent filmu 
Mimořádná událost, Renáta Červená Nývltová — ře- 
ditelka PRIM, Daniel Barták, Jiří Havelka se svými 
dětmi, selhalo domácí hlídání :-)

↑ Michal Jančařík a Václav Tlapák

↑ Kamila Špráchalová a Jana Plodková

↑ Michal Jančařík, Zuska Velihová a Jakub Štáfek ↑ Daniel Barták a Daniela Kolářová

Nové Město nad Metují / 11.—17. září 2022
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↑ Michal Jančařík, Petr Háble — starosta Nového 
Města nad Metují, Zdeněk Krákora — ředitel 
festivalu při zahájení

↑ …„komedie na každém kroku“

↓ Mchael Jančařík, Kateřina Toholová, Daniel 
Barták a s mikrofonem Daniela Kolářová

44. FESTIVAL ČESKÉ FILMOVÉ KOMEDIE
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→ Festival hostí 
zdejší kino
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→ Humorumilovné  
publikum
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SPORTFILM FESTIVAL LIBEREC 2022
Liberec / 4.—8. října 2022
Hlavní cenu SPORTFILMU získal Zátopek, bodoval i Jan 
Koller, novou cenu Věry Čáslavské převzal Lukáš Krpálek 
Liberec hostil od 4. do 8. října jubilejní 25. ročník Mezinárodního 
festivalu sportovních filmů SPORTFILM a opět se konal v kultovním 
kině Varšava. Letos však vyvrcholil 5. října slavnostním galavečerem 
s předáváním cen na akademické půdě Technické univerzity.  
Porota vybírala z 323 filmů z 68 zemí světa. Hlavní cenu získal  
film Zátopek o světové běžecké legendě. Mezi oceněnými filmy 
je i Příběh obyčejného kluka, fotbalisty Jana Kollera, nebo lyžařský 
Poslední závod. Novinkou bylo vyhlášení nové ceny Paprsek  
odvahy a naděje Věry Čáslavské, kterou si převzal judista  
Lukáš Krpálek.
Festival poprvé pořádal mezinárodní konferenci Mental Health 
s Mariánem Jelínkem, Dominikem Haškem nebo studentský  
TUL Fest s Paulie Garandem a DJ Kenny Roughem. Své 25. výročí 
Sportfilm oslavil ve velkém stylu. Na jarní výstavu Věra Čáslavská 
navázala podzimní výstava fotografická pod názvem Olympijský 
Peking. Běžce zaujal Festivalový běh krytem, cyklisty ČT Author  
Cup anebo golfisty Sportfilm Golf Cup.
Mezi přihlášenými filmy byly zastoupeny téměř všechny evropské 
země, ale i autoři z blízkého východu a třeba i z Brazílie. Tematicky 
rozhodně nedominoval fotbal, naopak bylo vidět, že existuje  
hodně šikovných tvůrců, které zaujaly skateboarding, cyklistika, 
plavání, úpolové sporty atd. K zasedání poroty uvádí ředitelka 
festivalu Renata Balašová: „Těší mě, že porota pracuje jako  
tým, že se ohnivě diskutuje i o maličkostech. To umožňuje 
aplikace FilmFreeway, kde se každý člen poroty může 
seznámit s výběrem už před oficiálním zasedáním.“  
Snímky se letos představily pouze v pěti kategoriích s těmito  
názvy: Olympijské ideje; Dokumenty; Sportovní osobnosti; 
Hrané filmy a seriály; Metodika a vzdělávání. „Při výběru 
nejlepších filmů porota hodnotí především téma, srozumitelnost 
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POROTA SPORTFILM LIBEREC 2022
doc. PhDr. František Kolář, CSc. — předseda poroty
Zdeněk Škoda — místopředseda České olympijské akademie
Jaroslav Černý — předseda výkonného výboru FITES — Český filmový a televizní svaz
Jakub Bažant — sportovní novinář, publicista a komentátor ČT, člen komise FICTS Milano
Radim Špaček — režisér, držitel Českého lva
Martin Koukal — bývalý reprezentant a trenér běhu na lyžích, držitel bronzové medaile ZOH Vancouver 2010, mistr světa 
na 50 km ve Val di Fiemme 2003
Lucie Pešánová Hrstková — bývalá reprezentantka a trenérka ve sjezdovém lyžování, komentátorka ČT
doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D. — vedoucí Katedry tělesné výchovy, Technická univerzita v Liberci

Vítězné filmy jsou uvedeny v příloze.
Renata Balašová — ředitelka festivalu sportovních filmů SPORTFILM LIBEREC, festival@sportfilm.cz, +420606704997, www.sportfilm.cz

hlavní myšlenky autorů. Pochopitelně jde i o jeho zpracování, ale 
sebekrásnější obal bez obsahu nemá valnou cenu a na Sportfilmu 
Liberec nemůže uspět,“ dodává člen poroty Jakub Bažant. 
Vítězné filmy pak mohou zabojovat v mezinárodním finále na 
festivalu v italském Miláně, kde v roce 2019 získal jednu z hlavních 
cen film České televize Zlatý podraz a vloni dokument Mr. Kriss. 
Aktuálně přímou nominaci do světového finále získaly tři české 
snímky, a to Zátopek, Poslední závod a Jan Koller: Příběh obyčejného 
kluka. Prestiž galavečera svou přítomností potvrdil prof. Franco 
Ascani, prezident FICTS. Garantem Sportfilmu je totiž Federation 
Internationale Cinema Televizion Sportifs (FICTS), sdružující 
130 zemí. Patronát drží Mezinárodní olympijský výbor.

Liberec / 4.—8. října 2022
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HLAVNÍ CENA/GRAND PRIZE

Film:  Zátopek 
Režie:   David Ondříček
Produkce:  Lucky Man Films (Česká republika)

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ:

OLYMPIJSKÉ IDEJE/OLYMPIC IDEAS

Film:  The Nagano Tapes 
Režie:   Ondřej Hudeček 
Produkce:  Frank Marshall – Mandalay Sports Media 

(USA)

DOKUMENTY/DOCUMENTARIES

Film:  Plná 6
Režie:   Adam Sejk
Produkce:  Aerofilms (Česká republika)

SPORTOVNÍ OSOBNOSTI/SPORT PERSONALITIES

Film:  Jan Koller: Příběh obyčejného kluka
Režie:   Petr Větrovský
Produkce:  VDN Film (Česká republika)

HRANÉ FILM A SERIÁLY/
FEATURE FILMS AND TV SERIES

Film:  Not far out
Režie:  Beran Ergün 
Produkce:  Hochschule Mainz (Německo)

METODIKA A VZDĚLÁVÁNÍ/
METHODICAL AND POPULAR SCIENCE FILMS

Film:  Pan Trenér 
Režie:   Radim Grzybek
Produkce:  FAMO Písek (Česká republika)

CENA POROTY/JURY PRIZE

Film:  Sobre Elas
Režie:   Bruna Arcangelo
Produkce: Bruna Arcangelo (Brazílie)

CENA ŘEDITELKY FESTIVALU/DIRECTOR PRIZE

Film:  Poslední závod
Režie:      Tomáš Hodan
Produkce:   Punk Film (Česká republika)

CENA JIŘÍHO KÖSSLA/JIRI KÖSSL PRIZE

Česká olympijská akademie uděluje tuto cenu 
na návrh poroty 25. ročníku Sportfilmu Liberec 

Vladimíru Boháčovi

SPORTFILM 2022 
FFFFFFestivalové finále

Produkce: Aerofilms (Česká republika) Produkce: FAMO Písek (Česká republika) Vladimíru Boháčovi
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← Vladimír 
Boháč, prof.
Franco Ascani, 
Aleš Brix,  
Leon Jarkimič

← Delegace  
filmů Emil 
Zátopek 
a Poslední  
závod
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SYNCHRON66 SPORTFILM FESTIVAL LIBEREC 2022
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→ Jan Koller,  
Petr Větrovský

→ Lukáš Krpálek, 
Petr Dvořák, 

Radka Časlavská 
— dcera Věry 

Čáslavské, 
Jakub Bažant
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A-FilmTeensFest
Klima, šikana 

a duševní zdraví

e z i n á r o d -
ní filmová 
p ř eh l í d k a 
A-FilmTeens 
Fest uvede 
od 8. února 

do 12. března 2023 filmy natočené 
dětmi a mládeží do 20 let. Sto sedm-
desát krátkých filmů bude veřejně 
přístupných k online streamingu, ale 
i jako edukativní program pro školy 
v kinech na Mladoboleslavsku, Vrch-
labsku a Rychnovsku.

Nejen o covidu a nejen pro školy
Jak ředitelka festivalu Zuzka Dražilová 
sama uvádí, připravovaný program je 
nejpestřejší za poslední 3 roky: 

„Letos ve třiceti dvou programo-
vých blocích promítneme snímky od 
filmařů z více než čtyřiceti zemí světa. 
Diváci a školy si mohou vybírat pod-
le témat, ať už je to ochrana životní-
ho prostředí, jak ji vidí mladí, pohyb 
v kyberprostoru, sexuální násilí vs. 
rodinné vztahy, a mnohá další. Tyto 
programové půlhodinové bloky jsou 
sestavené tak, aby si mohli vybrat ze-
jména dospívající, školní třídy a děti, 
ale dívat se mohou samozřejmě i do-
spělí. Narazíte v nich na snímky, které 
mají vyvolat diskusi, někdy i osvětu, 

ale hlavně podnítit kreativitu všech, 
kteří ty snímky zhlédnou. Nejde proto 
jen o hrané a dokumentární filmy, ale 
také třeba o animovaná nebo experi-
mentální díla. Kromě toho máme i sek-
ce, které jsou vhodné i pro ty nejmenší, 
kteří ještě nečtou.“

České, anglické a ukrajinské 
titulky a doprovodný program

Zejména pro školy pak festival po-
řádá i workshopy, diskuse a online 
Q&A (rozhovory s autory) věnované 
jednotlivým filmům i ožehavým té-
matům. 

Ačkoliv festival uvede snímky 
z celkem pěti kontinentů a mezi vy-
branými filmy jsou díla například 
i z Austrálie, Kyrgyzstánu, USA, Číny 
nebo Peru, třetina z nich je českých. 
„A vzhledem ke stávající situaci velké-
ho počtu ukrajinských dětí a teenage-
rů ve školách jsme pak všechny filmy 
opatřili titulky nejen českými a ang-
lickými, ale i ukrajinskými.“

Letošním specifikem je také soutěž 
„Můj domov?! aneb Můj vztah k místu, 
kde žiji a dospívám“. Díky spoluprá-
ci s NF Škoda Auto mohou dospíva-
jící z Mladoboleslavska, Vrchlabska 
a Rychnovska zaslat své audiovizuální 
dílo do 10. 5. 2023 a oceněné snímky 
budou promítnuty na zahájení Mla-
doboleslavského filmového festivalu 
12. června.

A-FilmTeensFest, který také získal 
záštitu hejtmanky Středočeského kra-
je, pak zakončí slavnostní předávání 
cen hned ve 20 kategoriích podle žánru 
a věku tvůrců. Nejvyšším oceněním 
je Cena Vojtěcha Jasného, která má 
každoročně připomenout tuto reži-
sérskou legendu. Vítězné české filmy 
doporučuje AFTF obdobným festiva-
lům v zahraničí. Budeme se na vás těšit 
v únoru a březnu 2023, a to po dobu 
4 a půl týdne! 

Zuzana Nevolová

M
A-FilmTeens 
Fest již potřetí 
uvádí filmy 
nejmladší 
generace 
z celého světa.
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→ Režisérka  
a scenáristka 
Stela Konečná  
a její spolu- 
pracovník Alex 
Pavič, cena 
za nejlepší 
mezinárodní 
školní film na 
IYFF Plasencia 
Encorto ve 
Španělsku, 
květen 2022  
za film
KOLEKTIV

→ film REVOLUCE 
— na snímku 
režisér Tonda 

Korn, cena 
Nadace BUMA 

(1. místo mezi 
hranými filmy, 
věk. kategorie 
15 — 17 let,  

na A-FilmTeens- 
Festu 2021)
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Četnické humoresky
— gigant v práci  

s kontaktním zvukem

edávno Česká 
televize reprízo-
vala již poněko-
likáté seriál Čet-
nické humoresky. 
Tento seriál se 

těší velkému zájmu televizních diváků. 
Vypráví příběhy jedné četnické pátrací 
stanice na brněnském venkově. Seriál 
má celkem tři řady po 13 dílech, které 
byly rozděleny do třech řad. Zajímavé 
na tomto seriálu je zejména to, že ho 
Česká televize odmítla natočit, nehodil 
se. Až ředitel brněnského studia se toho 
chopil a výsledkem je jeden z nejoblíbe-
nějších seriálů, který u nás vznikl. Jeho 
režisérem byl Antonín Moskalyk a po 
jeho smrti posledních 10 dílů režírovala 
jeho dcera Pavlína Moskalyková Solo. 
Základem každé epizody jsou dva pa-
ralelní případy. Jeden je vždy poněkud 
úsměvný a četníky tak trochu zdržuje, 
a ten druhý je vážnějšího druhu. Kromě 
toho v seriálu se vyskytují i osobní pří-
běhy jednotlivých členů pátračky spolu 
s nezbytným členem, policejním psem 
jménem Argo.

Co mne však nesmírně zaujalo, 
bylo to, že úplně celý seriál byl natočen 
kontaktním zvukem, a kdo jen trochu 
rozumí této problematice, ví, jaká je to 
nesmírná dřina přijmout zvuk tak, aby 
byl ve filmu použitelný.

Mistrem zvuku byl pan Lubor 
Hochmann, dnes již třiaosmdesátiletý 
pán, který má na tom lví podíl. Nedalo 
mi to, abych ho trochu nevyzpovídal, 
a aby nám sám něco o tomto seriálu 
řekl. On sám má za sebou bohatou fil-
mografii a byl také mimo jiné autorem 
zvuku u seriálu Hříšní lidé města brněn-
ského anebo TV seriálu Černí baroni.

Samotný seriál se točil celkem 
8 let a natáčení předcházely dva roky 
příprav. Na začátku natáčení měl štáb 
celkem 60 lidí, po čtrnácti dnech jich 
dvacet odešlo. Nestíhali. Začátky natá-

čení byly opravdu velmi náročné s tech-
nikou, která tenkrát byla k dispozici. 
Dva mikroporty Sennheiser a k tomu 
malý, dá se říci mixpult SQN 4, který 
se především používá pro TV reportáže 
anebo pořady, které nepotřebují větší 
technické zázemí. Na tomto mixpultu 
si mistr zvuku provedl jakýsi předmix 
těch scén a dvoukanálový výstup šel 
potom do záznamového vozu pro dvě 
kamery. Tím si vlastně předmíchal ce-
lou scénu a měl usnadněnou práci při 
postprodukci. Teprve mnohem pozdě-
ji začal používat menší šestivstupový 
mixpultu s fadery a také si doslova vy-
dupal větší počet mikroportů, takže 
měl k dispozici nakonec čtyři. Když si 
uvědomíme, kolik herců se občas na 
place dohromady vyskytovalo, tak klo-
bouk dolů, jak to všechno zvládnul, aby 
to dalo dohromady kýžený kontaktní 
zvuk. Vzpomínal na to, kam všude mi-
kroporty dávali, četníkům do uniforem 
do míst, kde byly knoflíkové dírky, tak-
že vedle knoflíku vyčuhoval malý port, 
kterého si však nikdo nevšimnul. A jak 
by také mohl, když divák byl plně sou-
středěn na nosný děj a tudíž se nenudil 
a tím pádem nehledal něco, co by ho 
mělo rušit. Sestřičkám v nemocnici zase 
dávali mikroporty nahoru do čepečků.

Interiéry četnické stanice se točily 
v bývalých kasárnách v Brně-Králově 
Poli a na první pohled ty prostory tam 
budily hrozný dojem. Velké prostory 
s holými stěnami, nemůže být snad nic 
horšího pro kontaktní natáčení v in-
teriéru. Chtěl to řešit pomocí umělých 
stěn, které by alespoň trochu pohlco-
valy nechtěný dozvuk, nakonec to ale 
vyřešili pomocí mikroportů.

Celý seriál měl k dispozici dva mik-
rofonisty, které si, jak sám říkal, vycho-
val. Byli to schopní kluci, kteří rozuměli 
tomu, co se po nich chce, a dovedli vždy 
připravit scénu tak, aby se mohlo bez 
nějakých větších problémů začít točit. 

Zvuková sekce měla své vlastní auto, 
takže cestou na plac se četl scénář pro 
oživení paměti, aby na place potom 
nebyly problémy. Tam se udělala aran-
žovací zkouška a pak se jelo na ostro. 
Celý záběr se sjel maximálně dvakrát 
a pokračovalo se dále. Samozřejmě, že 
se občas vyskytly problémy, ale heslo 
režiséra Moskalyka bylo „Neříkej mi, jak 
to nejde, řekni mi, jak to jde“. Tohle hes-
lo je provázelo celým seriálem a všichni 
dělali vše pro to, aby to šlo. Samozřej-
mě, někdy byla situace dosti vyhrocená 
a stálo to dosti nervů, což se projevilo 
například tím, že člověk po příchodu 
domů se tak trochu nervově složil, ale 
další den už zase normálně fungoval.

Jedním z problémů, které se při na-
táčení vyskytly, byla historická auta, 
která mnohdy vůbec nefungovala, tak-
že je bylo nutno do záběru poslat lid-
skou silou. Mistr zvuku pan Hochmann 
vytvořil velký archiv historických vo-
zidel i motocyklů, který je dodnes v br-
něnském studiu k dispozici.

Dalším problémem bylo umístění 
kasáren uprostřed města. Tady však za-
fungovala spolupráce s policií. Na ostrý 
záběr se zastavovala doprava v sousední 
ulici a dokonce při noční scéně s paní 
Bohdalovou v epizodě o medovině byla 
zastavená i hlavní ulice. Což je tedy 
něco, co můžeme v současnosti jenom 
závidět. Dnes už by zřejmě něco tako-
vého nebylo možné. Další věcí, která 
při natáčení naprosto fungovala, byla 
sehranost a disciplína celého filmového 
štábu. Všichni věděli naprosto přesně, 
co mají dělat, a tak se časem vlastně 
štáb přesunoval od epizody k epizodě 
úplně bez problémů a točilo se dále.

Jak jsem již říkal, celý seriál má 
39 dílů po 90 minutách, to je jako 39 
celovečerních filmů. Gigantická práce, 
která si zaslouží to největší ocenění. 
Mistr zvuku Lubor Hochmann tohle 
všechno zvládnul na jedničku. 

Mistři zvuku: prof. Ing., Karel  
Jaroš a Lubor Hochmann

N

Četnické humoresky — gigant v práci s kontaktním zvukem
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Nadace  
Život umělce  
slaví 30 let

ktivní podpo-
ra stovek kul-
turních pro-
jektů napříč 
celou ČR, sti-
pendia pro za-

čínající talenty i sociální výpomoc 
pro výkonné umělce v těžké životní 
situaci. To jsou tři základní pilíře 
činnosti Nadace Život umělce. 

Letos je to přesně 30 let, co se sešli 
představitelé šesti profesních organi-
zací výkonných umělců, aby podepsali 
statut Nadace Život umělce. „V devade-
sátých letech se práv výkonných uměl-
ců ujali lidé, kterým bylo 30 až 40 let. 
Práce to byla na počátku velmi složitá. 
Všichni se museli živit. Zpívali a hráli, 
ať už to byla Zuzana Navarová, Karel 
Zich, Jan Teplý a další,“ vzpomíná na 
počátky nadace Jiří Novotný, její první 
ředitel. 

Hlavním cílem nadace byla zpo-
čátku sociální péče o umělce, přede-
vším ty, kteří zůstali na konci života 
bez svých blízkých. I dnes jim pomá-
há s řešením sociálních i zdravotních 
problémů. Od roku 1993 uděluje oce-
nění Senior Prix, které je poděková-
ním za celoživotní uměleckou čin-
nost hercům, tanečníkům, operním, 
populárním i sborovým zpěvákům, 
orchestrálním i sólovým umělcům. 
Cenu si za tu dobu přebralo více než 
1300 umělců, mezi nimi třeba Karel 
Gott, Hana Zagorová, Marta Kubi-
šová, Vlastimil Brodský, Květa Fia- 
lová, Nelly Gaierová či Miroslav 
Horníček. V roce 2022 přibyli mezi 
držitele také Petr Novotný, Daniela 
Kolářová, Dana Syslová, Jaroslava 
Obermaierová, Vlastimil Harapes 
nebo Michal Prokop, Václav Hudeček 
či Lubomír Brabec. „Poslední Senior 
Prix v Divadle Na Fidlovačce měly 
mimořádnou atmosféru, o kterou se 
postarala produkce a režie Ondřeje 

Kepky, moderátora Václava Žmolíka 
i noblesní swingová kapela Blue Star 
Václava Marka. Všichni ocenění i je-
jich předchůdci pozvaní do publika 
si po dvou covidových letech velmi 
užívali opět možnost vzájemných 
setkání napříč žánry i uměleckými 
obory,“ uvedla ředitelka nadace dr. 
Svatava Barančicová.

O podporu NŽU mohou žádat 
i mladé talenty, např. na stipendia na 
zahraničních univerzitách, mistrov-
ských kurzech či prestižních soutěžích. 
Kromě Senior Prix nadace dlouhodobě 
uděluje ocenění začínajícím umělcům: 
cenu Zuzany Navarové absolventům 
hudebně–dramatického oboru na 
Pražské konzervatoři nebo Cenu Ji-
řího Adamíry pro nejlepší studenty 
DAMU. Další finanční podpora NŽU 
míří na Ceny Thálie, Ceny Františka 
Filipovského za dabing nebo na praž-
skojarní soutěž v podobě Ceny Olega 
Podgorného. 

 Postupně se činnost nadace vý-
znamně rozšířila o granty na umělecké 
projekty, v dnešní době jsou to stovky 
projektů napříč republikou, které kaž-

doročně podporuje. A nezapomíná ani 
na ty, kteří již opustili navždy pódia — 
pečuje o pietní místa a hroby, např. Vo-
skovce a Wericha na Olšanech, Vlasty 
Fabianové, Ljuby Hermanové, Zdeňka 
Dítěte, Karla Vlacha či Zuzany Nava-
rové na Vyšehradě, finančně přispěla 
také na záchranu opuštěných hrobů 
Lídy Baarové a Růženy Naskové.

Do čtvrté dekády vstupuje Nadace 
Život umělce s novou výkonnou ředi-
telkou PhDr. Svatavou Barančicovou. 
„Máme v plánu rozšířit sociální pro-
gramy, ale hledat i nové příležitosti pro 
rozvoj mladých profesionálů. Chybí jim 
kvalitní nástroje, kontakty na agentury, 
prestižní příležitosti k prezentaci. Uvidí-
me, co z toho by nadace mohla posunout 
k lepšímu ve spolupráci se sponzory, 
s dalšími subjekty a se svými zřizova-
teli — profesními svazy, které předsta-
vují velký osobnostní kapitál. Velmi mě 
potěšilo, když mi po loňských oslavách 
Velmi mě potěšilo, když mi po loňských 
oslavách a cenách Senior Prix nabídla 
řada vynikajících umělců dobrovolnic-
kou pomoc, pokud ji nadace bude potře-
bovat,“ uzavírá Svatava Barančicová. 

Text: Barbora Fialová

A

Nejsme žádná neziskovka 
navázaná na veřejné rozpočty. 
Prostředky na provoz nadaci 
zasílá Intergram formou daru, 
jsou to tedy peníze samotných 
zastupovaných umělců, jejichž  
část plyne na tyto solidární 
a kulturní cíle. 

Nadace Život umělce slaví 30 let
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Nadace  
Život umělce  
v číslech: milionů korun  

na umělecké  
projekty  
a sociální  
žádostí

tisíc žádostí 
zadministro- 
vaných za  
posledních  
15 let30

91
13

1342
let  
existence

udělených cen 
SENIOR PRIX

↑ V Obecním domě po koncertu FOK ke  
Oldřich Smola předává cenu Olega Pod-  
účastníka klarinetistce Anně Sysové 
 
↓ Historické foto s Iljou Hurníkem,  
je z tradičních předvánočních setkání,

↑ Krájení narozeninového dortu, předseda NŽU Oldřich Smola  
a ředitelka Svatava Barančicová

↓ Marek Vašut a Svatava  Barančicová udílejí na DAMU ceny Jiřího Adamíry

Foto: archiv NŽU
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milionů korun  
na covidovou  
pomoc  
umělcům

projektů  
podpořených  

za posledních  
15 let360

5148
tisíc korun  
pro ukrajinské  
umělce2,28

↑ Senior Prix 2022 Na Fidlovačce, zleva moderátor Václav Žmolík, publicista  
Miloš Skalka, Ladislav Gerendáš, Jan Slabák, Petr Novotný a Michal Prokop

↓ Daniela Kolářová s historicky prvním ředitelem NŽU Jiřím Novotným

↑ V Obecním domě po koncertu FOK ke  
Oldřich Smola předává cenu Olega Pod-  
účastníka klarinetistce Anně Sysové 
 
↓ Historické foto s Iljou Hurníkem,  
je z tradičních předvánočních setkání,

30. výročí nadace, předseda NŽU 
gorného pro nejúspěšnějšího českého 
 
 
Miroslavem Horníčkem a Karlem Řehákem 
která pořádala NŽU

Nadace Život umělce slaví 30 let
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↑ Předseda FITES režisér Jaroslav  
v.v. pronáší gratulační řeč 

↓ Dramaturgyně a dramatička Šárka  
osobní přípitek s Františkem, čle- 

↑ Oslavenec František Němec s „ohňostrojem“ na dortu od kolegů  
z výkonného výboru FITES

↓ Jubilant v živé diskusi s hercem Petrem Kostkou a Jiřím Novotným,  
emeritním ředitelem nadace Život umělce

90 let kameramana Františka Němce
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↑ Františkovi gratuluje starosta Prahy 10 Ing. arch. Martin Valovič 

↓ Družná diskuse s jubilantem 

↑ Předseda FITES režisér Jaroslav  
v.v. pronáší gratulační řeč 

↓ Dramaturgyně a dramatička Šárka  
osobní přípitek s Františkem, čle- 

Černý ve společnosti členů

Kosková a režisér Jaroslav Černý, 
nové výkonného výboru spolu :-)

Významná jubilea kolegů, členů FITESU

90 let  
kameramana  

Františka  
Němce
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VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA NAŠICH  
KOLEGŮ, DLOUHOLETÝCH ČLENŮ Českého 
filmového a televizního svazu FITES
90 let / kameramana Františka Němce 
80 let / režiséra Vlastimila Venclíka  
(předseda FITESU 1992—1994) a režiséra  
Elmara Klosse

← Jubilantovi 
Františkovi  
připíjí 
Vladislav  
Kučík  
 

90 let kameramana Františka Němce
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Ve fotografiích Petra Makovičky,  
komentuje Jana Tomsová 

synchron_2_2022_VNITŘEK 210 × 280 mm 1-80 FINAL TISKdata.indd   76 17.01.23   9:13

2/2022 77

↑ Jubilant …vždy s humorem a nadsázkou, režisér  
Vlastimil Venclík, vždy plný nápadů

↑ Jubilant, režisér Elmar Kloss,  
důstojný, vždy optimistický 

↓ Velmi milá, přátelská a chutná byla oslava „JUBILANTŮ 80níků“, režisérů Vlastimila Venclíka  
a Elmara Klosse s gratulanty z výkonného výboru FITES, ZLEVA nahoře Martin Vadas, Zdena Čermáková,  
Jana Tomsová, Jaroslav Černý, Šárka Kosková, Petr Makovička, sedící — svěží 80-tníci, JUBILANTI,  
režiséři Vlastiml Venclík a Elmar Kloss, Ivan Biel a František Němec

80 let pánů Vlastimila Venclíka a Elmara Klosse2/2022 77
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Podzimní
rozjímání

ic tak necharak-
terizuje podzim 
jako období Du-
šiček. A od úno-
ra jich výrazně 
přibylo a vlastně 

permanentně přibývá, protože vladař 
ruské Říše zla přepadl dříve spřáte-
lenou zemi. (Ostatně máme s tím své 
zkušenosti — ovšem podstatně méně 
krvavé.) Snaží se z ní udělat jedno ob-
rovské rumiště, plné trosek bývalých 
domů, nemocnic, škol, kulturních 
a sociálních zařízení. Lidé slouží jako 
materiál k destrukci. 

Svoji mladistvou přezdívku kry-
sa teď svými rozkazy naplňuje beze 
zbytku. Bojí se ho i jeho nejbližší krysí 
společenství. Slepě plní jeho příkazy, 
které přicházejí z jeho rezidencí. Strý-
ček Džugašvili by z něj rozhodně měl 
radost. Jednou s ním budou hrát pekel-
ný mariáš a roztáčet ďábelskou ruletu 
Hitler, Mao, Pol Pot a další soudruzi. 
Obecnému opovržení už osobně čelit 
nebudou, protože už za jejich mrzkého 
života miliony „slepců“ podporovaly 
jejich představy. A děje se to i dnes. 
Ztracené lidské životy na obou stra-
nách jsou značné. Svět zachvátila krize 
nebývalých rozměrů. Krysa nevylu-
čuje ani použití atomové zbraně jako 
odstrašujícího prostředku, protože se 
speciální operace nedaří podle plánu. 
Svět je v pohybu, konec katastrofické 
situace v nedohlednu. Ukrajina se stala 
válečným kolbištěm. My tady — dale-
ko za frontou a v relativním bezpečí 
— jen pociťujeme ekonomické obavy 
z drahých energií, inflace a omezení, 
která narušují představy konzumní 
společnosti a nekonečného blahobytu. 
Zlobíme se na emigrující Ukrajince, že 
se díky nim budeme mít hůře. Tupé 
hlavy by se domlouvaly nejen s krysa-
mi, ale s kýmkoli, kdo by vyhovoval je-
jich hloupým představám, jak bychom 
se vyhnuli problémům, které vyvolala 
válka. Frustrovaných idiotů přibývá 

a velmi se jim hodí, když mají svého 
„nepřítele“, který jim brání v tom, 
aby se měli lépe. Slušnost, tolerance, 
schopnost sebereflexe jsou starodáv-
né rekvizity, které do dnešního světa 
nepatří.

Vládnoucí elity selhávají a dodnes 
nechápou, že agresor rozumí jen síle 
a nekompromisní politice. Dokonce 
i za cenu rizika, že se konflikt a násilí 
rozlijí do celého světa. Demokracie je 
v ohrožení a běžný život má atmosfé-
ru Dušiček. Chcete si dále užívat a na 
hřbitov chodit jen na návštěvu. Vědo-
mí, že tam budeme spočívat na věčné 

časy, ještě více rozněcuje sobecké přání 
užívat si, dokud je čas.

A kulisu všemu vlastně tvoří sou-
boj dvou kapitalismů. Toho kasáren-
ského, sledujícího svého občana poma-
lu na každém kroku, a toho druhého, 
blahobytného, který svoje roupy roz-
pouští v pestrobarevné přehlídce růz-
ných pohlaví korektnosti, orientovaný 
jen na zábavu a povyražení, i když se 
zaklíná lidskými právy. Ten čínsko-
-ruský model se těmito podružnostmi 
nezabývá vůbec. A do toho nám příroda 
provádí různá alotria, černé kroniky 
jsou plné násilí a destrukcí pošahaných 
jedinců. Dohromady je to svět jako kon-
glomerát hlouposti a institucionální 
směsky blázince a bordelu. Svět, kte-
rý se zdá být na osudové křižovatce. 
Jedna směrovka ukazuje na paralelu 
starého Říma a konce civilizace. Dru-
hou směrovku halí vlna optimistických 
představ, že krize bude překonána vyšší 
kvalitou společenského uspořádání. 
Například odletíme na jinou planetu, 
nebo budeme vyselektováni podle na-
šich pozemských skutků a Bůh nám 
dá šanci v hypotetickém ráji, kam se 
skuteční hříšníci a vrazi pořádku ne-
dostanou. Víra je ostatně věcí každého 
z nás. V reálném čase s žádnou opti-
mistickou variantou nepočítám. Žiju 
už vzhledem ke svému věku víceméně 
ze vzpomínek a z drobných radostí, 
které jsou z hlediska věčnosti směšné, 
ale tvoří hlavní náplň mého seniorské-
ho období. Můj tenis se výrazně zlep-
šil, dokonce i penis mi ještě funguje. 
Zdraví celkem uspokojivé a z celé mojí 
původní rodiny jsem zůstal sám. Můj 
devadesátiletý bratr se letos udusil v ne-
mocnici rohlíkem. Situace z tragické 
frašky. Chutná mně jíst a číst. Zatím si 
pamatuji skoro všechno, co jsem zažil. 
I když alzheimer, ten zákeřný nepřítel, 
je něco jako plíživá kontrarevoluce. Zdá 
se, že po mně zůstane jen můj školní 
film Nezvaný host, který po více než 
50 letech oslovuje publikum a dosud 

Vlastimil Venclík

Podzimní rozjímání Vlastimila Venclíka

Můj školní film 
Nezvaný host, 
který po více 
než 50 letech 
oslovuje 
publikum 
a dosud se 
promítá 
a v souvislosti 
s napadením 
Ukrajiny 
nezvanými 
hosty měl 
letos prostor 
k exploataci.

N
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se promítá a v souvislosti s napadením 
Ukrajiny nezvanými hosty měl letos 
prostor k exploataci. 

A tím se dostávám k tomu, co jsem 
chtěl původně napsat jako stručnou 
reflexi letošního léta. O slunečních 
dnech, které jsem zažil na konci čer-
vence v Uherském Hradišti, kam jsem 
byl pozván na Letní filmovou školu. 
Společně s kolegou Moricem Issou jsme 
představovali ztracenou generaci. Pro-
mítli nám naše dávné studentské filmy 
a my jsme v následné debatě hovořili 
o 60. letech, kdy naše kinematografie 
kralovala. Celá společnost zažívala 
tzv. obrodný proces, který záhy skon-
čil nejen pro nás velmi neslavně. Pro 
mne osobně byl inspirací k školnímu 
cvičení a jisté metafoře, jak naše lid-
ská povaha inklinuje ke zlu, když je 
zapotřebí mít se alespoň relativně dob-
ře. O rok později jsem byl vyloučen ze 
studia. Dnes už to samozřejmě nikoho 
nedojímá, dokonce ani mne. Nebudu 
tedy zdůrazňovat obecně známá fak-
ta. Dokonce letos vyšla velká studie 
o tomto filmu, následné aféře a zba-
bělosti těch, co se ochotně zúčastnili 
mojí tvůrčí popravy.

Chci tu jen poukázat na příjemnou, 
vlastně ještě čerstvou vzpomínku a re-
flexi mého pobytu v Uherském Hradi-
šti. Setkání s celou řadou kamarádů, 
kolegů i příjemných mladých lidí tvoří-
cích publikum a vytvářejících skvělou 
atmosféru, který tento svébytný fes-
tival tvořivosti má. Takový nečekaný 
návrat do časů naděje a předsevzetí, 
které uťal příchod „spřátelených ar-
mád“, a všeobecnou následnou kola-
borací toto období skončilo. 

Bez červených koberců, bez hvězd 
a hvězdiček, humbukem a mumrajem 
marnosti je tento festival, vlastně letní 
škola skutečnou událostí tohoto léta, 
alespoň z mého pohledu. Skvělé vede-
ní, přijetí u starosty, ochota zpříjem-
nit pobyt každému, kdo se zúčastnil 
této slavnosti bez okázalostí. Posezení 
s Ondrou Vetchým na náměstí u piva, 
desítky žen se s ním fotografovaly, se 
mnou žádná. Ale bylo to léto plné jasu 
a slunce. Oživil jsem si své vzpomínky 
na nejlepší období mého života a studia 
na FAMU. 

Zkrátka bylo víc než příjemné 
pobývat pár dní v tomto městě, kde 
jsem měl radost z toho, že ještě žiju 
a v čem teď vidím jako jedinou šanci 
pro budoucí vývoj života na této pla-
netě. V pospolitosti slušných lidí, vy-
tváření podmínek pro jejich kreativitu, 
v duchovnosti ve všech odvětvích lid-
ské kultury. Teď, v čase dušičkovém, už 
to zase tak růžově nevidím. 

PŘES HRANICI ČASU…
Izolovaný pojem kultury, který v 19. sto- 
letí byl tak oblíbený a který se stále znovu 
objevuje i v naší současnosti, je zdrojem 
neštěstí, protože svádí k tomu, že se na 
kulturu nahlíží jako na zbytnou hříčku. 
Panuje totiž názor, že při obtížných 
ekonomických poměrech se jí můžeme  
zříci. Když se někde muselo šetřit, pak  
se šetřilo samozřejmě vždy „na kultuře“,  
protože tam údajně nešlo o žádné skuteč- 
ně „důležité záležitosti“… Následky se  
brzy dostavily, ale jejich příčina se do  
dneška většinou chybně diagnostikuje. 
Jestliže totiž oddělíme kulturu od nej- 
důležitějších životních oblastí a jestliže 
neuznáváme jednotu života a kultury,  
pak se stane přesně to, čím jsou dnes 
naše vlády a nejrůznější instituce hluboce 
znepokojeny — téměř ve všech oblastech 
dochází ke stále zřetelnější těžké a jenom 
zdánlivě záhadné ztrátě rovnováhy...  
Pomalu se potvrzuje domněnka, že kořen 
nejtěžších psychologických a sociálních 
defektů spočívá v chybném pojímání  
kultury a mylném postoji ke kultuře.  
Neboť kultura je centrální oblastí našich 
ideálů, našich hodnot a našich přání,  
které k nim směřují. Ten, kdo ji mylně  
chápe jen jako dekoraci, jako prostor  
pro krásné myšlenky, kdo ji izoluje od  
reality, ten také amputuje svoji schopnost 
integrace a schopnost dávat věcem smysl.
Wolfgang Kraus: Televize — nový kontinent. Kultura, nebo chaos?, Edice Čs. televize,  
Praha 1991, Překlad z němčiny Milan Šmíd, Vybrala Šárka Kosková

79PŘES HRANICI ČASU…
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K TRILOBITu 2023 předseda poroty Jana Svačina

FOTO: MAREK JÍCHA

„Hezkých 
holek je rov-
něž šlakovitě 
málo, avšak 
jsou...“, říká 
major ve 
Vančurově 
Rozmarném 
létě. Totéž 
platí i o tu-
zemských 
audiovizu-
álních poči-
nech. I letos.

↓ TRILOBIT 2023, odborná porota, zleva:
prof. MgA. Marek JÍCHA / prezident Asociace 
českých kameramanů, kameraman, režisér, 
pedagog, digitální restaurátor 
prof. PhDr. Vladimír JUST, CSc. / teatrolog, 
televizní a mediální kritik, esejista, 
pedagog, předseda poroty
PhDr. Jan SVAČINA / novinář, kritik, analytik, 
především televizní tvorby/ místopředseda poroty
MgA. Zdena ČERMÁKOVÁ / výkonná manažerka 
FITES, tajemnice poroty
MgA. Ivana KAČÍRKOVÁ / ¡ lmová střihačka
Mgr. Zora CEJNKOVÁ / scenáristka, režisérka 
a spisovatelka
Ing. MgA. Roman VÁVRA / režisér, dokumentarista
MgA. Ivo POPEK / kameraman, režisér
Ondřej KAMENICKÝ / ředitel festivalu Jeden svět
Bc. Jan BEZNOSKA / manažer Městského kina Beroun

21. ledna 2023 
od 19.00 hodin v streamovaném přímém přenosu České televize 

z unikátní sportovní haly v Dolních Břežanech

www.ivysilani.cz | www.ctart.cz | aktualizace na www.dolnibrezany.cz | www.cenytrilobit.cz | www.fi tes.cz

pořadatel spolupořadatel spolupořadatelpořadatel spolupořadatel spolupořadatel

Ceny TRILOBIT 2023 se uskuteční pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Mgr. Petry Peckové
a ministra kultury České republiky Mgr. Martina Baxy

hlavní mediální partnerzáštita

20
23

20
23

20
23

Český fi lmový a televizní svaz FITES, Středočeský kraj a Obec Dolní Břežany 
Vás zvou na sledování 36. ročníku slavnostního vyhlášení audiovizuálních cen 

z unikátní sportovní haly v Dolních Břežanech
Barbora Černoškovávečerem provází

z unikátní sportovní haly v Dolních Břežanech
Ivan Hlas triohudební doprovod

vřelé poděkování patří partnerům, sponzorům a podporovatelům

/ psáno v listo-
padu 2022, 
místopředseda 
poroty PhDr. 
Jan Svačina

VLASTNÍ TEXT (po konzultaci s redakcí):
1 strana článek + fota — 10 000 Kč
2 strany článek + fota — 18 000 Kč

VKLAD — KARTIČKA (jednostranná; oboustranná):
1 stránka A4 — 10 000 Kč; 15 000 Kč
2 stránky A4 — 15 000 Kč; 22 000 Kč
1/2 stránky — 8 000 Kč; 12 000 Kč
1/3 stránky — 7 000 Kč; 10 500 Kč
1/4 stránky — 6 000 Kč; 9 000 Kč

OPAKOVANÁ INZERCE — SLEVY:
opakování inzerce 2× — sleva 10 %
opakování inzerce 3× — sleva 20 %
opakování inzerce vícekrát — dle dohody
individuálně řešíme i možnosti barteru,
maximálně do výše 1/2 ceny inzerce

KONTAKT PRO INZERCI:
info@fites.cz
Zdena Čermáková, +420 724 216 657
Jana Tomsová, +420 730 146 751

1/2 stránky na výšku
nebo na šířku

u redakčního textu u redakčního textu u redakčního textu

1/3 stránky na výšku
nebo na šířku

1/4 stránky na výšku
nebo na šířku

10 000 Kč 8 500 Kč 7 000 Kč

Činnost a aktivity FITES podporují

OBÁLKA
barevná

VNITŘEK barevný

INZERCE V SYNCHRONU

1. strana / vnější

30 000 Kč 25 000 Kč 20 000 Kč 18 000 Kč 25 000 Kč

ucho

1. strana / vnější

zápatí celá stránka celá stránka celá stránka

3. strana / vnitřní2. strana / vnitřní 4. strana / vnější

15 000 Kč

1 stránka 2 stránky

25 000 Kč

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY:
— platbu je možné provést bankovním převodem nebo složenkou typu A
— prosíme přednostně hradit bezhotovostně na účet: 2200428617/2010
— do zprávy pro příjemce napsat tiskacím písmem celé jméno a poznámku 

ČP (členský příspěvek) a letopočet, kterého roku se platba týká (např. 
Jan Novák ČP/2022)

— na složenku do zprávy pro příjemce taktéž čitelně vypište své 
jméno a letopočet roku, kterého se platba týká

— pro platbu složenkou je adresa příjemce: Český filmový a televizní 
svaz FITES, z.s., Korunovační 164/8, 170 00 Praha 7

VÝŠE ROČNÍHO ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU (věk / částka):
— 0 — 65 let / 600 Kč
— 66 — výše let / 300 Kč
— myšlen věk v daném roce dovršený
— schváleno na Valné hromadě FITES dne 12. 4. 2012

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO DODÁNÍ INZERÁTU:
— tiskové pdf s ořezovými značkami
— barevnost — CMYK (4/4), rozlišení — 300 dpi
— pokud bude inzerát na spad, vždy přidat spadávku / tj. 3 mm 

na každé straně (např. při velikosti 1:1 = 210 × 280 mm bude velikost 
se spadem = 216 × 286 mm)
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SYNCHRON80

Vzpomínka
na gentlemana

iřího Větroně jsem 
poznal v roce 2005 
a přizval jej k na-
táčení krátkých 
filmových doku-
mentů v Ústavu 

pro péči o matku a dítě, kde jsem teh-
dy pracoval. Od začátku jsem byl pře-
kvapený jeho velkým zájmem o zdra-
votnické téma, které vzal energicky 
za své a s profesionální, až puntičkář-
skou přesností člověka ze „staré školy“ 
jej zpracovával. Díky scénářům k těm-
to filmům se z něj postupem času stá-
val téměř rovnocenný kolega slovut-
ným pediatrům a porodníkům. Svoji 
filmovou představu, která zpočátku 
byla přijímána s určitou obezřetností, 
až nedůvěrou, dokázal přetvořit do 
filmů, jež v ústavu zůstanou na dlou-
há léta výtečnou prezentací. Filmům 
zásadně říkal „biograf“ a když se 
něco pracovně nedařilo, a kolem něj 
létala peprná slova, on jen utrousil: 
Do prkenný vohrady! Byť o generaci 
mladší, velmi rád jsem s ním pohovo-
řil. Dovedl poutavě vyprávět o svém 
mládí, pobytu v Japonsku, stejně 
jako o začátcích československého 
animovaného filmu. O velké peníze 
mu primárně nikdy nešlo, zajímala 
ho profese, animace, umělecká forma 
vyjádření, nadšení a schopnost hle-
dat to nejrozumnější řešení. Společně 
jsme se později vyřádili na natáčení 
mých písní, stejně jako na vytvoření 
mého rodinného filmu o tatínkovi 
s názvem Borůvkový kopec. Spolupra-

covali s námi jeho věrní souputníci, 
kladenský Roman Rezek a pražský 
Vít Novák. 

Jiří Větroň mě vždy dokázal pře-
kvapit nějakým novým, neotřelým 
nápadem, proto jsem mu říkal v žer-
tu Malý člověk s velkým srdcem a ještě 
větším mozkem. U Jiřího Větroně jsem 
bezmezně obdivoval, s jakým přehle-
dem dokázal ještě v osmdesáti letech 
pracovat pro společnost Sazka, a často 
jsem mu říkával, kde na to vůbec bere 
energii. Všechny ty chřipky, covidy 
a jiné zdravotní problémy překonával 

osvědčenou formulí: Nemám čas ma-
rodit. I když často skutečně nestíhal, 
víckrát jsme se potkávali na Karlově 
náměstí v kavárně pro seniory, kde 
mají dobré dorty, a pokaždé nám bylo 
dobře. Vím, že celý život pracoval na 
tom, aby očistil památku svého otce, 
který jako vojenský pilot nešťastně 
zahynul v padesátých letech, inicio-
val zřízení pomníku na místě neštěstí 
a plánoval o otci hraný filmový do-
kument. Přibližoval se ke svému cíli 
nenápadně, ale rozhodně. To jsem 
cítil při každém setkání, kdy se mi 
pochlubil, co se mu podařilo sehnat 
nebo vytvořit. On totiž nikdy nic ne-
vzdával. Když to nejde dveřma, půjde to 
oknem, jednou řekl. Nikdy a nikde ani 
náznak nějakého velikášství, prostě 
vyzařoval pokoru a lásku ke svému 
povolání. Když mu spolupracovníci 
darovali minulý rok u příležitosti jeho 
jubilea nový počítač, radoval se z něj 
jako malý kluk a společně jsme zkou-
mali, co ta hračka umí. 

Velmi ho zasáhla úmrtí jeho man-
želky, jeho bratra a i v uplynulém roce 
se mi jednou přece jen svěřil, že má 
obavy, jak to všechno půjde dál, když 
už má věk a jeho auto hapruje. Řekl 
jsem něco ve smyslu, že při jeho ener-
gii má do 95 let ještě vcelku daleko. 
Ještě mě stačil poslat vánoční pozdrav, 
a poté jsem se mu již nedovolal. Jeho 
úsměv, nadhled, lidskost, laskavost, 
vtip a jiskra v oku mě bude navždy 
chybět, stejně jako jeho blízkým. Ni-
kdy na něj nezapomenu. 

Text & foto: Vlastimil Lenz

J

Vzpomínka na gentlemana Jiřího Větroně

Jiří Větroň mě 
vždy dokázal 
překvapit 
nějakým novým 
neotřelým 
nápadem, proto 
jsem mu říkal 
v žertu Malý 
člověk s velkým 
srdcem a ještě 
větším mozkem. 
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OOA-S — samosprávné společenství výtvarných umělců, architektů a filmařů

Ochranná organizace autorská — Sdružení autorů děl výtvarného umění, 
architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, z.s., (OOA-S),
je samosprávným spolkovým subjektem sdružujícím činné tvůrce a nositele 
autorských práv oboru výtvarného (malíře a ilustrátory, sochaře, grafiky,
designéry a jiné výtvarné tvůrce) a oboru architektonického (urbanisty,
architekty, interiérové designéry aj.), včetně autorů vizuální složky
v audiovizi (jako jsou kameramani, střihači, scénografové, architekti
i kostýmní výtvarníci, tvůrci videoartu a jiní filmoví výtvarníci), i jejich
dědice či jiné právní nástupce. OOA-S sdružuje více než 3500 domácích
tvůrců. Na základě státního pověření je OOA-S jediným odborným subjektem 
oprávněným vykonávat kolektivní správu autorských práv k uměleckým
dílům oboru výtvarného a architektonického.

→ Autorskoprávní aspekt kontraktů

→ Výtvarná umělecká i užitná tvorba je součástí kreativního průmyslu

→ Princip spravedlivého odměnění

→ Autorství architektonických návrhů je chráněno

→ Autorství vizuální podoby filmových děl

→ Digitální restaurování filmů

časopis audiovizuálních tvůrců 2   2022

2018

2023
2022

2008

2 

Příjmy 
České 

televize
klesají

!!!

Národní 937/41, 110 00 Praha 1 —
Staré Město, Česká republika

IČ: 60166916, +420 224 934 406, 
info@ooas.cz, www.ooas.cz
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