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EDITORIAL 

ilí čtenáři, otevíráte první letošní číslo SYNCHRO-
NU. I tohoto půl roku jsme všichni byli do urči-
té míry omezováni pandemickými restrikcemi. 

Svět, i ten náš audiovizuální, se pomalu rozvolňoval a ještě 
rozvolňuje, ale i přes překonávání nejrůznějších redukcí, 
úsporných opatření a zákazů žijeme a pracujeme.

Nabízíme Vám články o evropské Směrnici na jednotném 
digitálním trhu, zásadní přeměně SFKMG na Státní fond 
audiovize s budoucím rozšířeným portfoliem i o tom, jak 
se staví politické strany ve svých programech k audiovizi, 
veřejnoprávním médiím a kultuře vůbec. Také anketu „Jak 
se žilo na filmových školách“ studentům i učitelům… a tři 
zajímavé rozhovory, jeden s pohledem do historie, dva ze 
současnosti, a nadčasovou úvahu o lidské „spokojenosti“.

Také je tu novinka: Ceny TRILOBIT za audiovizuální 
tvorbu za rok 2020/2021 se budou v novém kabátě udělovat 
poprvé v evropském výzkumném Laserovém centru ELI 
Beamlines v Dolních Břežanech pod záštitou hejtmanky 
Středočeského kraje paní Petry Peckové.

Těšíme se s Vámi opět na „začtenou“ a budeme si vážit 
Vašich názorů na publikované texty, čímž otevíráme spo-
lečnou diskuzi na stránkách tohoto časopisu.  

Výkonný výbor FITES
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TRILOBIT 2021, hodnotná díla koronaviru  
navzdory

Ceny TRILOBIT Českého filmového  
a televizního svazu FITES, z.s.

NaFilM, filmové muzeum, jeho tvůrci 
i realizátoři zároveň byli oceněni Českým  
lvem v lednu 2021

Odešel Jan Foll  

Červnová Zoom schůzka zástupců FITES  
s ministrem kultury ČR PhDr. Lubomírem  
Zaorálkem

Společné jednání zástupců kolektivních  
správců OOA–S a OAZA s ministrem kultury  
ČR PhDr. Lubomírem Zaorálkem a poslankyní  
Mgr. Kateřinou Valachovou

Dopady připravované novely autorského  
zákona a souvisejících předpisů na filmový 
průmysl

K transformaci Státního fondu kinematografie 
na Státní fond audiovize

Infiltrace, Obchod s nadějí

RADA, NERADA 
k dovolbě nových radních do RADY ČT

SLIBY!!! CHYBY???
Sněmovní volby 2021, programy politických stran 
a hnutí, specificky v oblasti AUDIOVIZE

Anketa filmových škol
Sonda do školství v době pandemie 

FAMU bez respektu

Letošní ročník karlovarského festivalu se  
uskuteční mimořádně 20.—28. srpna 2021

Otázky udržení věrnosti a autenticity při 
prezentaci nově restaurovaných černobílých 
filmů

Seznam a hodnocení digitalizovaných filmů 
do roku 2021 v České republice

Rozhovor s odstupujícím předsedou FITES  
Martinem Vadasem

Kameraman František Němec PŘÍBĚHY 20. STOLETÍ

Ester Krumbachová 
o listopadové výstavě, publikaci a online archivu

Spokojenost ESEJ
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JASNÝ OBRAZ 
I ZA SLUNEČNÉHO DNE

Projekční plocha ALR pro náročné s rozlišením Full HD (4K) 
Unikátní plocha ALR PRISM kombinuje vysoce kontrastní projekční vrstvu s filtrem 
na eliminaci okolního světla. Poskytne tak z libovolného sledovacího úhlu vynikající 
obraz s jasnými barvami a bezkonkurenčním kontrastem, a to i za velmi silného 
denního světla. Oči se díky tomu neunaví ani při delším sledování.

Velikost úhlopříčky projekční plochy je volitelná 80/100/120“. Projektor lze umístit 
bezprostředně před a pod plátno a je tak zcela nenápadný. Připojit můžete také 
notebook, herní konzoli nebo smart zařízení, nebo lze využít aplikací přímo v projektoru. 

Sledujte pohodlně filmy, televizi a užívejte si společnou zábavu.

UGO! Media, s.r.o.

Elišky Přemyslovny 378

156 00 Praha 5 – Zbraslav

Česká republika

www.ugo-media.eu
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Syndikát novinářů
 České republiky

● prosazuje 
svobodu 

vyjadřování 
názoru

● hájí
svobodu 

kritizovat 
a oponovat

● podporuje 
platformu 
Svobodu 
médiím

INZERCE

Aktivní garant  
svobody získávat  
a šířit informace

Syndikát novinářů České republiky, z.s.
Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1

+420 224 142 456, kancelar@syndikat-novinaru.cz
www.syndikat-novinaru.cz

TRILOBIT 2021, hodnotná  
díla koronaviru navzdory
vyhlášení a předání audiovizuálních cen  
Českého filmového a televizního svazu FITES  
za podpory Městského kulturního centra  
Beroun a města Beroun

23. ledna 2021 od 18.00 hodin
z Berouna do světa
na streamu České televize
www.ceskatelevize.cz/trilobit2021
www.ctart.cz

vyhlášení a předání audiovizuálních cen Českého filmového a televizního svazu FITES

www.cenytrilobit.cz  |  www.mkcberoun.cz  |  www.mesto-beroun.cz  |  www.fites.cz

20
21 HODNOTNÁ DÍLA 

KORONAVIRU 
NAVZDORY

 sobotu 23. ledna 2021, za přísných hygienických 
opatření proti šíření covid-19, se uskutečnil 34. ročník 
udílení cen TRILOBIT.  Po dvacátéprvé z Berouna, 

z berounského Kulturního domu Plzeňka, v přímém strea-
movaném přenosu České televize.

Mottem lednového předávání cen bylo „FILMAŘI KO-
RONAVIRU NAVZDORY“. Každý rok poroty vyhledávají 
a vyzdvihují hodnotná audiovizuální díla za uplynulé ob-
dobí a přinášejí je do „světel ramp“. Jedny z nejstarších 
filmových cen poukazují na díla s výraznou estetickou kva-
litou, s etickým a společenským přesahem, bez ohledu na 
komerční úspěch a diváckou sledovanost.

» ZEMŘEL KRÁL,
RODÍ SE KRÁL. «

49.9642983N, 14.0745811E, 
toto jsou souřadnice pevného bodu ve vesmíru. 
Mého vesmíru. Nejen mého.
Každý rok ve stejnou dobu.

Každý rok se smutkem i radostí konstatujeme „ZEMŘEL 
KRÁL“, každý rok s nadějí a radostí „bojujeme“, abychom 
mohli vykřiknout „RODÍ SE NOVÝ KRÁL!“

Minulý král byl silný, mohutný. Plný sál, plné pódium, 
plný emocí a radosti.

25. leden 2020. Slavnostní večer audiovizuálních cen se 
odehrál ve stylu swingu, s hudbou a zpěvem swingového 
mága Petra Kroutila a jeho Original Vintage Orchestra, s ta-
nečním doprovodem a moderátorem Martinem Myšičkou. 
S úžasnými hosty, kterým kraloval zaoceánský host a lau-
reát Ceny Vladislava Vančury — MUDr. Vladimír Pucholt. 
TRILOBIT 2020. Sic na naši planetu už začal vyplouvat 
koronavirový mrak, ještě jsme ale netušili, jakým stínem 
zatemní naše příští konání.

A temnil. Temnil životy a konání všech. Museli jsme se 
však rozhodnout. I bez jistoty budoucího. Rozhodli jsme. 
Jdeme do toho a musíme konat tak, jako by se nic nedělo, 
nemůžeme myslet na to, že se možná vše zhroutí. Děláme vše 
pro to, aby se narodil král TRILOBIT 2021. Stavíme porotu, 
stavíme štáb, jednáme s partnery. I když je situace složitá, 
skoro žádný z partnerů nás nenechal na holičkách. Někteří 
kolegové nabízejí pracovat s námi za poloviční honorář nebo 
„za to, co, na to Zdeno, máte“. I ti, kteří jsou na peníze. Do-
jemné. V podstatě jednáme s lidmi, kteří se sejdou každý rok 
ve stejnou dobu na stejném místě. A těší se na to. Nechceme 
vynechat tento ročník, protože audiovizuální díla českých 
tvůrců vznikají i ve stínu koronavirového mraku. Porota 
„nakoukává“ audiovizuální díla. Porota „nakoukává“ všech-
na přihlášená díla. Poctivě. Neopisují od sebe, neovlivňují 
se. Porotci se vždy setkávali osobně, hodnotili, debatovali, 
hádali se. Bouře inteligentních mozků. Bouře a souboje 
inteligentních názorů, mnohdy protichůdných. Vždy však 
ukončených smírem, pochopením, demokratickým hla-
sováním. Krásná setkání s kávou a zákuskem. Nyní však 
přes obrazovku počítače. Odlidštění, technické problémy 
různých strojů a připojení, neznáme to. I tak, když to ještě 
šlo, setkali jsme se v přívětivé literární kavárně Blatouch na 
Letné. S rouškou a odstupem (jak si loknout lahodné kávy 
a kousnout do tiramisu?). Zvládli jsme to, porota vydala 
verdikt, sepsala zdůvodnění udělení cen.

Musíme obvolat oceněné, neprozradit, že budou oceně-
ni, musí přijet na natáčení předávání cen. Všichni s nad-
šením a potěšením pozvání přijali, i když si nemohou vzít 
s sebou doprovod. (Musíme respektovat přísná hygienická 
proticovidová opatření a omezit počet lidí na nezbytně 
nutný.)

V

FOTO: ALEŠ VLACHOVSKÝ
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Odborná porota, zleva: předseda poroty Ing. MgA. Roman Vávra, MgA. Ivana Kačírková, Mgr. Šárka Kosková,
Bc. Jan Beznoska, MgA. Ivo Popek a PhDr. Jan Svačina

— PhDr. Jan Svačina, novinář, kritik a analytik především 
televizní tvorby.

DĚTSKÁ POROTA
922 je počet minut, které musela „nakoukat“ dětská porota, 
celkem 21 titulů, srovnatelné s minulými ročníky.

O zformování a vedení dětské poroty z Berouna jsme 
opět požádali paní Michaelu Škeříkovou, ředitelku Měst-
ské knihovny Beroun. Dětská porota pracuje za stejných 
podmínek a pravidel jako porota odborná. Členové dětské 
poroty jsou vždy zváni na pódium, letos však byli z bez-
pečnostních důvodů pod pódiem – dodržení požadované 
vzdálenosti, a tam sami oznámili vítěze Ceny dětské poro-
ty – Berounský medvídek 2021, zdůvodnili své rozhodnutí 
a „předali“ cenu.

V dětské porotě byli:
— Filip Nedvěd, předseda dětské poroty, 10 let, 2. ZŠ a MŠ 

Preislerova, největší zájem: kreslení a rybaření
— Anna Anýžová, 12 let, ZŠ Zdice, největší zájem: koně
— Beáta Ekrtová, 11 let, ZŠ Beroun -Závodí, největší zájem: 

aikidó a robotika
— Markéta Martinů, 13 let, 3. ZŠ Wagnerovo náměstí, nej-

větší zájem: knížky
— Vít Nedvěd, 12 let, 2. ZŠ a MŠ Preislerova, největší zájem: 

příroda a plavání
— Josef Pavlis, 13 let, Jungmannova ZŠ, největší zájem: ba-

seball
— Benjamin Řehák, 11 let, Základní waldorfská škola v Pra-

ze, největší zájem: animace, programování
— Michaela Škeříková, koordinátorka dětské poroty, 33 let, 

ředitelka Městské knihovny Beroun, VŠ UK —  Husitská 
teologická fakulta, obor: teologie a religionistika, největší 
zájem: literatura, příroda, věda, umění.

KŘIŠŤÁLOVÉ CENY
Výrobou cen TRILOBIT z křišťálového skla se už před lety 
s laskavostí, láskou a vstřícností ujala sklárna RÜCKL CRY-
STAL, a. s. v Nižboru v čele s bývalým majitelem, senátorem, 
panem Ing. Jiřím Rücklem, po jehož „odchodu“ jeho dcery 
a následovníci pokračovali v duchu přátelských zvyklostí. 
Vždy bylo velmi příjemné natáčet v nižborské sklárně, a to 
nejen proto, že jsme se v prosinci u pece ohřáli.

SLAVNOSTNÍ VEČER,  
MODERÁTOR, HUDBA, SCÉNA, DIVÁCI

Slavnostním večerem provedl moderátor, ale hlavně di-
vadelní i filmový režisér a pedagog Jiří Havelka, jde nám 
o to, aby moderátorem byla, tak jako v minulosti, osobnost 
z filmové nebo televizní branže, která poskytuje službu ko-
legům tak, jako to dělá i FITES po celou dobu své existence. 
Aby mezi moderátorem a oceňovanými fungoval vzájemný 
a přirozený kolegiální respekt.

Hudební tváří večera byla Monika NAČEVA se svou sou-
časnou kapelou a se skladbami z alba Zdivočelí koně, ve 
kterém jsou písně s texty za komunismu zakázaných literátů, 
a tak z pódia zazněly „básně v hudbě“ autorů Pavla Zajíčka, 
Vladimíry Čerepkové, Šárky Smazalové a Václava Hraběte. 
Úvod patřil hitu z devadesátých let „Udržuj svou ledničku 
plnou“ zhudebnělé básně Jáchyma Topola. Na bicí dopro-
vázela Markéta Pták, na klávesy David Kabzan.

Potřebujeme zrealizovat předtáčky do příspěvkového pásu 
pro natáčení slavnostního večera. Točíme s malým štábem, 
točí i „čerstvý“ moderátor Jiří Havelka. Stojíme na perónu 
Smíchovského nádraží, připravena scéna, jak moderátor 
nastupuje do vlaku, jede do Berouna konferovat slavnostní 
večer, doprovodná hudba Moniky NAČEVA, klip „Udržuj 
svou ledničku plnou“. Čekáme. První vlak ujel. Nevadí, máme 
rezervu. Voláme. Kde je? Na porodním sále. Věděli jsme, 
že tato situace může nastat, ale… jsme optimisté, narodí se 
zítra, nějaké datum natáčení přece musíme nasadit. Vlastně 
se nic nestalo. Vše dobře dopadlo, vítáme nový život, vítáme 
Ferdinanda Havelku, nasadíme náhradní natáčení.

Dětská porota i za ztížených podmínek pracuje také 
perfektně.

1. 1. 2021, není mi dobře, teplota… 4. 1. 2021 DG — jste 
pozitivní. Sakra, s tím jsem nepočítala, to možná i umřu, 
to asi nedodělám toho TRILOBITA, to mne dost mrzí… 
Nikam nevycházím, vše tedy po telefonu a PC, píši maily, 
končím v noci, mám radost, že vše odešlo, mohu tedy spát, 
míč je na druhé straně hřiště, budu mít chvíli klid. Nemám. 
Míč vždy okamžitě pinkne zpátky Martin Vadas (námět, 
scénář, režie večera). Kdy ten člověk spí?

Připravujeme diplomy, rollupy s logy podporovatelů, 
kteří se na nás nevykašlali, křišťálové ceny ze sklárny Rückl 
Crystal v Nižboru jsou hotovy, aktualizovaná znělka ze stu-
dia Machart také. Česká televize nemůže dát přímý přenos 
na ČT art (tak jako dříve) dá streamovaný přímý přenos na 
ČT, s tím je spojena i jiná technika. Řešíme, vymýšlíme, 
v podstatě z dvoukoláku děláme zámecký kočár. Na přenosu 
nikdo nepoznal naše omezené možnosti.

Princip, že oceněný z minulého roku předá cenu oceněné-
mu letošního roku nemůžeme dodržet. (Musíme respektovat 
přísná hygienická proticovidová opatření a omezit počet lidí 
na nezbytně nutný.) Oceněné z minulého roku vyrábíme 
ve 2D z kartonu. Budou s námi.

Připravujeme scénu, velkokapacitní projekční plocha od 
UGO! Media bude, připravujeme sál, květiny, berounské 

oboustranné koláčky, bezpečné vzdálenosti, dezinfekční 
postřiky… Příspěvkový pás hotov, scénář hotov, moderátor, 
kapela nažhaveni, sál, předsálí, zasálí skvěle připravili kolego-
vé z Kulturního domu Plzeňka, zvuk a obraz pošle k divákům 
sehraný přenosový tým ČT,  oporou jsou zaměstnanci Měst-
ského kulturního centra Beroun a Radnice města Beroun.

23. leden 2021 — natáčení a přenos slavnostního udílení 
audiovizuálních cen TRILOBIT 2021, nesmíme na sebe 
dýchat, nesmíme, aniž se vysterilizujeme, na nic sahat.

Ale, dali jsme to…
Nikdo z externích spolupracovníků a zúčastněných ne-

poznal, že jsme 4 organizace, které spojily síly (3 spolupo-
řadatelé s podporující Českou televizí). Souzníme a tvoříme 
jedno těleso. Děkuji všem, bylo mi ctí…

» ZRODILI JSME KRÁLE. «

ODBORNÁ POROTA
5417 je počet minut, které musela odborná porota „nakou-
kat“. Porotci celkem museli zhlédnout 92 titulů. Není to 
málo, přesto méně než v jiných ročnících.

Odborná porota je složena z osobností, které si za svým 
výrokem stojí svou odborností, znalostí celoroční audio-
vizuální produkce i celoživotním občanským profilem. 
Během slavnostního předávání cen vždy jeden z členů 
poroty přednese výrok se zdůvodněním udělení ceny, na 
kterém se porotci předem dohodnou. Porotce většinou 
má k dílu, které takto veřejně prezentuje, o trochu silnější 
vztah než k ostatním. Odbornou porotu tvořili:
— Ing. MgA. Roman Vávra — předseda poroty, režisér, do-

kumentarista
— Bc. Jan Beznoska, manažer Městského kina Beroun, ro-

mantik a věčný obdivovatel kinematografie
— MgA. Ivana Kačírková, filmová střihačka
— Mgr. Šárka Kosková, televizní a rozhlasová scenáristka 

a dramaturgyně hrané tvorby
— MgA. Ivo Popek, kameraman, režisér

Dětská porota, zleva: Vít Nedvěd, Anna Anýžová, Michaela Škeříková — koordinátorka dětské poroty, Filip Nedvěd, 
Petr Kubík — režisér oceněného filmu Princezna zakletá v čase, Beáta Ekrtová, Josef Pavlis, Markéta Martinů a Benjamin Řehák
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Atmosféra slavnostního večera v sále, „placatí“ ocenění z minulého ročníku

Porotkyně Ivana Kačírková a autor námětu, scénáře a režisér večera Martin Vadas, zde i v roli zvukaře

Scénu tvořily dvě impozantní polopropustné projekční 
plochy, na kterých „sněžily trilobiti“, padaly na dno moře 
nebo se na fólie promítaly ukázky z oceněných děl, práce 
porot, předtáčka cesty moderátora do Berouna… Pohyb na 
scéně a plátně probíhal celý večer.

V sále už bylo pohybu méně.
Natáčení večera muselo proběhnout v podmínkách plat-

ných hygienických protiepidemických omezení v souvis-
losti s pandemií a hrozbou onemocnění covid-19, která 
proměnila svět a ovlivnila i inscenaci a organizaci slavnost-
ního večera tak, aby předávání cen proběhlo bezpečně pro 
všechny zúčastněné — KORONAVIRU NAVZDORY. Situ-
ace pandemie byla přítomna, stejně jako naše odhodlání 
audiovizuální ceny předat tvůrcům a jejich díla důstojně 
představit divákům streamu. Nebylo možné slavnostní 
večer konat před pozvanými diváky v sále, jako tomu bylo 
v minulých letech, kdy dobře se bavící a aplaudující publi-
kum bylo součástí televizního přenosu. Tuto neobvyklou 
situaci jsme přiznali a akcentovali v rámci streamu záběry 
kamer na několik řad s velkými vzdálenostmi židlí v hle-
dišti mezi sebou, s maketami sedících hostů s fotografiemi 
obličejů oceněných z minulého ročníku, „divnost“ situa-
ce pandemie byla přítomna. Hygienické bezpečnosti byl 
podřízen i nutný minimální počet osob v sále i organizace 
pohybu na místě.

OCENĚNÍ A ZDŮVODNĚNÍ  
UDĚLENÍ CENY

Z bezmála stovky přihlášených snímků, hraných, doku-
mentárních, animovaných, vybrala odborná porota pod 
vedením režiséra Romana Vávry dvaadvacet finalistů. Mezi 
favorizovanými byly hrané tituly Herec, Karel, já a ty, Šar-
latán, Vlastníci, Krajina ve stínu, Amnestie, z dokumentů 
Terezínští hrobaři, Strážce paměti Ján Langoš, KDO JINÉ-
MU JÁMU Rudolf Slánský, Můj otec Antonín Kratochvíl, 
V SÍTI, Český žurnál -Vojna Ztohoven, Alchymistická pec, 
Provinční městečko E, Postiženi muzikou, Vlci na hrani-
cích, Kiruna -překrásný nový svět, Pouť krkonošská, sKORO 
NA mizině, Vodňanský & Skoumal – všechno je proměnli-
vé, FILM NAživo. V kategorii tvorby pro děti se o vavříny 
jednoznačně hlásila pohádka Princezna zakletá v čase.

Každý oceněný vždy dostane diplom se zdůvodněním 
udělení ceny. Text zazní během předávání ceny, ocenění 
se k němu mohou vyjádřit.

CENA DIVÁKŮ — BEROUNSKÝ KLEPÁČEK

nebyla letos vzhledem k současné pandemické situaci vy-
hlášena. Keramický Klepáček byl ale vyroben s předstihem, 
velmi se povedl, proto ho nemůžeme neukázat. Autorkou 
je Ivana Kapounová, cena vznikla v Muzeu berounské ke-
ramiky, na výrobě se podílela i JUDr. Marcela Bergerová. 
O ceně na základě dvoudenní projekce v Městském kině 
Beroun v minulých dvou ročnících hlasovali diváci, ná-
sledně pak jeden z nich cenu předal oceněnému během 
slavnostního večera.
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Záběr z úvodní animované znělky

Jiří Havelka, moderátor a průvodce nestandardního předávání cen

Monika NAČEVA & Zdivočelí koně, hudební tvář večera

Cena diváků — keramický berounský Klepáček
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CENU FERDINANDA VAŇKA 2021

za přínos díla rozvoji občanské  
společnosti režisérovi Břetislavu Rychlíkovi

za dokument
STRÁŽCE PAMĚTI JÁN LANGOŠ

Režisér Břetislav Rychlík prostřednictvím dokumentár-
ního filmu připomíná výjimečnou osobnost slovenského 
katolického disentu Jána Langoše, bývalého polistopadové-
ho federálního ministra vnitra a později zakladatele Ústa-
vu paměti národa v Bratislavě. Pomocí archivů, a hlavně 
svědectví jeho rodiny a nejbližších přátel, režisér –doku-
mentarista mapuje životní postoje protagonisty, které mají 
nadčasový inspirativní přesah. Film není jen vzpomínkou 
na – z našeho pohledu – jeden z morálních pilířů novodo-
bého Slovenska, ale i apelem, že za své ideály, na kterých 
stojí naše identita, je třeba riskovat a někdy – jako v tomto 
případě – možná i položit život.

CENU DĚTSKÉ POROTY  
— BEROUNSKÝ MEDVÍDEK 2021

režisérovi Petru Kubíkovi  
za film

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE

— Filip Nedvěd, 10 let, předseda dětské poroty: Pohádka se 
mi líbila díky originálnímu příběhu a taky že tam není 
postava, která by tě provokovala tím, jak se chová. Taky 
dokonalý kostýmy (i kontaktní čočky).

— Anička Anýžová, 12 let: Pohádka byla velice originálně 
podána, moc se mi líbila:-)

— Beáta Ekrtová, 11 let: Film Princezna zakletá v čase mě 
okouzlil nejen originalitou, ale i efekty, výkonem herců 
a nádhernými kostýmy. A vzhledem k tomu, kolik po-
hádek a filmů dnes existuje, mě velmi mile překvapil.

— Markéta Martinů, 13 let: Na vítězném snímku mě nejvíce 
zaujala kamera a efekty.

— Vítek Nedvěd, 12 let: Pohádka se mi líbila, protože byla 
originální téměř ve všech směrech — princezna Elena 
prožívala poslední den, jak by to byl poslední den jejího 
života, a hlavní roli měla princezna, která se snažila 
kromě sebe zachránit i království, a ne princ, který se 
jako vždy zoufale snaží zachránit princeznu.

— Josef Pavlis, 13 let: Originální příběh. Obsazení herců 
bylo fantastické, stejně jako kostýmy. Efekty mě úplně 
vzaly, hercům jsem to věřil.

— Benjamin Řehák, 11 let: Ve filmu mě zaujaly kostýmy, děj 
byl napínavý a líbilo se mi, jak herci hráli. A taky byly 
dobré efekty u kouzel.

CENU VLADISLAVA VANČURY 2021

herečce Janě Brejchové
za celoživotní dílo, jímž přispěla ke  

kultivovanosti české audiovizuální tvorby  
a k jejímu mezinárodnímu věhlasu

LAUDATIO
Ve třinácti letech hrála poprvé ve filmu. V sedmnácti byla 
vyrovnanou hereckou partnerkou slavné Jiřiny Šejbalové 
v její asi životní filmové roli. Film Vlčí jáma byl pak po 
zásluze oceněn cenou FIPRESCI na filmovém festivalu 
v Benátkách. Podobně začínající herečka Jana Brejchová 
obstála o rok později vedle Zdeňky Baldové v její poslední 
roli v Morálce paní Dulské.

Jestliže dokázala zaujmout v temných příbězích z dob 
minulých, neméně přesvědčivě ztvárnila své současnice 

ČESKÝ FILMOVÝ A  TELEVIZNÍ SVAZ FITES ZA POD-
PORY MĚSTSKÉHO KULTURNÍHO CENTRA BEROUN 
A MĚSTA BEROUN UDĚLIL TYTO CENY:

ZVLÁŠTNÍ CENU POROTY 2021

režisérovi Dmitriji Bogoljubovovi
za dokumentární film

PROVINČNÍ MĚSTEČKO E

V civilně neokázalém, namnoze statickou kamerou zachy-
ceném snímku, se tvůrcům podařilo najít klíč k nahlédnutí 
do duše současného putinovského Ruska. Prostřednictvím 
portrétů několika místních patriotů žijících v malém městě 
nedaleko od běloruských hranic ukazuje autentickou hrdost 
na nepředstavitelná utrpení, hrdinství i oběti druhé světo-
vé války, ale zároveň zneužívání tohoto odkazu k hledání 
dnešních nepřátel. Dokládá, že patos oběti využívá sou-
časná propaganda jako tmel, bez něhož by se autoritářský 
režim mohl zhroutit. Pro nás, jako jeden z bývalých sateli-
tů Sovětského svazu, se film stává velmi poučnou sondou 
a varováním.

CENU JOSEFA ŠKVORECKÉHO 2021

za mimořádné literární dílo v oboru  
audiovizuální tvorby autorům  

Ludvíku Baranovi in memoriam,  
Danielu Součkovi, Marku Jíchovi a Jaromíru Šofrovi  

za odbornou publikaci
ČESKÁ KAMERAMANSKÁ ŠKOLA

/ 100 let od vzniku Klubu československých  
kinofotografů Asociace českých kameramanů

Kniha Česká kameramanská škola vznikala jako dlouho-
dobý projekt katedry kamery pražské FAMU a byla vydána 
nakladatelstvím Lepton studio v roce 2020 v 1. vydání. 

Její čtyři autoři jsou zástupci čtyř generací absolventů 
a dlouhodobě na katedře působili či působí jako pedago-
gové. Nejstarší z nich, prof. Ludvík Baran, je autorsky za-
stoupen posmrtně. Význačný kameraman prof. Jaromír Šofr 
katedru léta vedl a jeho nástupcem se pak stal další autor 
– prof. Marek Jícha. Ten byl dozajista hlavním hybatelem 
celého projektu. Začínající kameraman i pedagog Daniel 
Souček se mezi těmito pány autorsky také neztratil.

Kniha mapuje jak vývoj kameramanského řemesla 
v českém filmu od prvopočátku až po současnost, ale stejně 
tak i historickou proměnu filmového obrazu od pouhé-
ho záznamu skutečnosti až k dnešním mnohotvárným 
a (občas) sofistikovaným metodám, stylům a proměnám 
filmové řeči.

Práce kameramana už není jenom disciplínou technic-
kou, ale vyžaduje propojení schopností technických a ře-
meslných s intelektem i výtvarně dramatickým cítěním. 
Nezaměnitelnou roli zde má právě katedra kamery, kde 
komplexnost výuky se tradičně propojuje s pedagogickou 
činností nejlepších kameramanů.

Za největší klad knihy považujeme prakticky úplnou 
fotografickou dokumentaci všech generací kameramanů, 
od legendárního Jana Kříženeckého, až po nedávné ab-
solventy filmových škol. Fotografické portréty z natáčení 
jsou doplněny bohatou faktografií. Zejména bychom tady 
vyzdvihli kolekci kameramanů, majících svůj profesní vr-
chol ve 30.–40. letech. Byli žádáni v celé Evropě. Svým sty-
lem, který často uplatňoval lyrické prvky v obraze, položili 
tenkrát základy pro později často používaný termín česká 
kameramanská škola.

Publikace vše podává poučenou, ale příjemnou, lehkou 
formou. Lze proto předpokládat, že si najde svoje čtenáře 
nejen mezi odborníky. Výborným počinem je souběžný 
anglický překlad.

Jedná se o ojedinělý projekt, který odborníkům a zájem-
cům o filmové umění v úplnosti představí profesi, která 
jinak, co se publicity týče, zůstává utajena v jednom z vý-
razových prostředků kameramana – ve stínu.

Mistři kameramani, jakými byli či jsou Otto Heller, Fer-
dinand Pečenka, Jan Stallich, Jaroslav Kučera, Miroslav 
Ondříček, Jaromír Šofr, Vladimír Smutný a mnoho dalších, 
si takovou knihu zaslouží.

Věříme, že i dnešní doba, která poctivou filmovou ma-
terii rozmázla do nehmotného reje jedniček a nul, dovede 
k mistrovství i jejich následníky.
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za nedostatečně odůvodněné odvolání dozorčí komise Ra-
dou České televize dne 11. listopadu 2020. Tento krok působí 
dojmem mapování terénu pro zásadnější útok na nezávislost 
fungování nejdůležitějšího média v zemi. Současný stav 
a složení Rady ČT vnímáme jako viditelný důsledek dlou-
hodobě nevyhovujícího systému volby Rad médií veřejné 
služby. Ty se pak stávají prodlouženou rukou partikulárních 
zájmů a zákulisních obchodů momentálně nejsilnějších 
politických uskupení. Vítali bychom širší debatu medi-
álních odborníků, politiků i poučené veřejnosti, která by 
vedla ke změně systému volby radních, a tím i vyšší garanci 
nezávislých, odborně zdatných a morálně bezúhonných 
členů těchto Rad.

CENU TRILOBIT 2021

Ivanu Trojanovi a Josefu Trojanovi
za herecké role ve filmu

ŠARLATÁN

Pod režijním vedením Agnieszky Holland pánové Ivan 
a Josef Trojanovi působivě ztvárnili životní etapy Jana 
Mikoláška veřejností kladně vnímaného pro výjimečné 
léčitelské schopnosti. V soukromí je však sžírán vnitřními 
démony vycházejícími z kruté zkušenosti vojáka za první 
světové války. Složitost postavy podtrhuje i utajovaná lás-
ka k asistentovi léčitele. Turbulentní vztah vrcholí soudní 
fraškou zinscenovanou komunistickým aparátem s cílem 
diskreditovat nepohodlného «šarlatána»

Za šťastné považujeme rozhodnutí režisérky obsadit do 
role klenoucí se ve velkém časovém odstupu otce a syna, což 
dodalo výbornému výkonu Trojanových na věrohodnos-
ti i prostřednictvím „sladěných“ gest, pohybu těla i mimiky.

CENU TRILOBIT 2021

Radovanu Síbrtovi
za námět, scénář a režii dokumentu

POSTIŽENI MUZIKOU
Dokumentární film Postiženi muzikou je unikátní sondou 
do života kapely The Tap Tap. Studenti Jedličkova ústavu 
spolu s „otcem“ kapely Šimonem Ornestem žijí s nadhle-
dem, černým humorem a s radostí z hudby. Režisér Radovan 
Síbrt vypráví o lidech s handicapem bez patosu. Přitom 
strhujícím způsobem nejen reflektuje jejich štěstí, náročné 
chvíle a netušenou energii, ale zároveň odbourává bariéry 
a předsudky v nás samotných.

CENU TRILOBIT 2021

Bohdanu Karáskovi
za námět, scénář a režii filmu

KAREL, JÁ A TY

Natočit všednost a obyčejnost tak, aby nenudily, je stejně 
vzácné, jako provést vztahovou tragikomedii mezi Scyllou 
romantického kýče a Charybdou hlubokomyslné melancho-
lie. Bohdanovi Karáskovi se podařilo těmto nástrahám vy-
hnout. Jeho komorní rozhovory o partnerském životě svojí 
věrohodností, přirozeností a zdánlivou realizační lehkostí 
odkazují k dědictví československé Nové vlny.

v Žižkovské romanci a v Probuzení. Zejména v tomto Krej-
číkově příběhu party mladých lidí, kteří zrovna nesouzní 
s tehdejší „radostnou současností“ a svým chováním a po-
stoji ji přímo negují. Při ztvárnění nejednoznačné, problé-
mové postavy, jaká se do té doby v socialistické kinemato-
grafii zrovna nevyskytovala, boří Jana Brejchová dobové 
herecké konvence vnitřní přesvědčivostí a autenticitou 
projevu. Mladí diváci se s ní beze zbytku ztotožnili. Tady, 
v tomto filmu, se zrodila hvězda. První a možná jediná 
opravdová česká filmová star.

Kinematografii (později i televizi) zůstala, až na ob-
časné hostování na divadelních prknech, věrná po celou 
svoji kariéru. Skvělá byla třeba v pohádkově fantaskním 
Baronu Prášilovi Karla Zemana, stejně jako v šedesátých 
letech v rolích intelektuálek v existenciálních opusech 
Evalda Schorma. Opravdový vrchol hereckého mistrovství 
Jany Brejchové pak představuje, ve filmařsky požehna-
ných letech šedesátých, role jeptišky -nevěsty Kristovy 
v dramatickém, přesto vrcholně poetickém snímku Noc 
nevěsty Karla Kachyni. Množství nuancí ve výrazu herečky, 
zachycené v působivých detailech tváře a očí, vypovídá 
o duševním stavu postavy i celé dramatické situaci čas-
to víc než jakákoliv konstrukce. Herecký koncert, stejně 
hluboký jako dráždivý.

Po sovětské okupaci už profesní příležitosti většinou 
nebyly takovými výzvami jako ty dřívější. Z této řady jed-
noznačně vystupuje Körnerův a Svobodův Zánik samoty 
Berhof. Pro Janu Brejchovou opět role jeptišky, ovšem jiná 
než u Kachyni. Nehledá milosrdenství, syrový a krutý pří-
běh tu souzní s postavou a herečka vytváří svou roli v sou-
ladu s ní. Naproti tomu komedie jako Ženu ani květinou 
neuhodíš, Zabil jsem Einsteina, pánové, Noc na Karlštejně 
či Hodíme se k sobě, miláčku…? Nebo pohádkový seriál 
Arabela. To jsou další žánry, které Jana Brejchová skvěle 
obohatila svojí kreativitou.

Snad nejvíce se tato plachá žena vnitřně odhalila ve 
filmu Vladimíra Drhy Citlivá místa, jehož vznik iniciovala. 
V roli matky, jejíž vztah s dvacetiletou dcerou není vůbec 
jednoduchý, poučený divák objeví řadu momentů, které 
vzbuzují zvědavost, co je hra a co pravda. Zvláště, když 
dceru hraje vlastní dcera Tereza.

Po sametové revoluci kariéra paní Jany pokračovala, 
i když už ne tak intenzivně jako dříve. Ocenění Český lev, 
za roli matky v Hřebejkově Krásce v nesnázích, svědčí 
o neztenčené míře tvůrčích schopností.

Herectví Jany Brejchové a její role patří nepochybně 
k tomu nejlepšímu, co naše poválečná kinematografie na-
bídla. Za výjimečné považujeme i to, že se nikdy nezpro-
nevěřila hereckému svědomí a svým talentem nesloužila 
mocným. I proto se za žádnou ze svých rolí nemusí stydět, 
naopak, na mnohé může být právem hrdá. Její jméno tak 
zůstává nezpochybnitelnou kvalitou českého umění jako 
celku.

Laudatio napsal 
Ivo Popek

HOLD PANÍ JANĚ BREJCHOVÉ
od MUDr. Vladimíra Pucholta, laureáta Ceny Vladislava 
Vančury 2020, ku příležitosti předání Ceny Vladislava 
Vančury 2021 během slavnostního udílení audiovizuál-
ních cen TRILOBIT 2021 pořádaného dne 23. ledna 2021 
v Berouně. Loňský laureát Ceny Vladislava Vančury 
MUDr. Vladimír Pucholt, náš zahraniční host, podle tra-
dice měl letos cenu osobně předávat. Omluvil se, nemohl 
přiletět vzhledem ke svým závazkům lékaře v Torontu 
v době pandemie, ale poslal Janě Brejchové a nám všem 
velmi osobní audiovzkaz.

Jano, já jsem Tě poprvé viděl ve filmu „Probuzení“. Straš-
ně, strašně si se mi líbila. Mně tehdy bylo 17 a já jsem snil 
o tom, že bych Tě požádal o rande. Ale… Ty bys asi nešla, 
viď? Potom jsem Tě viděl ve filmu „Vyšší princip“. Zase 
jsem Tě obdivoval a zase jsem snil. Od té doby jsi vynikla 
a byla krásná v dalších filmech. Ale jeden z nich měl pro mě 
rozhodující význam. Pamatuješ se na „Návrat ztraceného 
syna“? Hrála jsi tam ženu citlivého jemného člověka, který, 
z nepochopitelných důvodů, se pokusil spáchat sebevraždu. 
Na povrch všechno měl, krásnou ženu, dcerku, dobrou práci. 
Ale režim, ve kterém byl uvězněn, ho postupně zbavil vůle 
dál žít. Jediné východisko z toho viděl v sebevraždě. Já jsem 
to tehdy cítil podobně. A ten film urychlil mé rozhodnutí, jak 
podobnému osudu uniknout. Za to jsem Tobě a tvůrcům „Ná-
vratu ztraceného syna“ dodnes vděčen. O mnoho let později 
jsem se s Tebou setkal ve filmu, kde Ty jsi hrála moji ženu. 
Snad jedinou hezkou vzpomínku na ten film mám z toho, 
že jsme si hodně povídali a spřátelili se. Já vím, že Tvůj život 
rozhodně nebyl lehký, hodně, hodně jsi trpěla. Naposledy 
jsme se setkali před rokem. Navštívil jsem Tě v motolské 
nemocnici, kde jsi byla dlouhodobou pacientkou. Viděl jsem 
Tě, a bylo mi do pláče. Jako by Tvé utrpení nebralo konce. 
Snad vědomí dnešního večera Ti přinese trošičku útěchy. 
Pro nás, pro nás je důležité vědět, že Tvá celoživotní práce 
nebyla přehlédnuta. Jano, já jsem nesmírně poctěn, že mohu 
předat Cenu Vladislava Vančury právě Tobě.

ZCELA ZVLÁŠTNÍ CENU POROTY  
— ZLATÝ CITRÓN 2021

deseti členům RADY ČESKÉ TELEVIZE: 
Romanu Bradáčovi, Vladimíru Karmazínovi, Jaroslavu 

Maxmiliánovi Kašparů, Jiřímu Kratochvílovi, Pavlu  
Kysilkovi, Haně Lipovské, Pavlu Matochovi, Jiřímu  

Šlégrovi, Danielu Váňovi a Lubomíru Veselému
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Zcela zvláštní cena 
— Zlatý citrón
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eny TRILOBIT, vyhodnocené nezávislou porotou za 
tvorbu roku 2020/2021 (od listopadu do listopadu), se 
budou udělovat 22. 1. 2022 ve výjimečném prostředí 
s nejsilnějším laserovým paprskem na světě, v budo-

vě ELI Fyzikálního ústavu AV ČR v Dolních Břežanech pod 
záštitou hejtmanky Středočeského kraje paní Petry Peckové.

Věda je fantazie omezená (do jisté míry) poznáním. Ne-
závislá porota, sestavená Výkonným výborem FITESu, 
hodnotí audiovizuální tvorbu, jejíž fantazie je naopak zcela 
neomezená. Už od počátků filmu však tato tvorba využívá 
výsledků vědy a žije s ní v dokonalé symbióze, která je ku 
prospěchu oběma.

Apolitickou cenu TRILOBIT FITESu vytvořili tvůrci 
sami sobě v roce 1965 jako každoroční rekapitulaci úrovně 

filmové a televizní tvorby hrané i dokumentární, udílenou 
tvůrcům tvořícím na Slovensku, a v Čechách zvláště.

Odtud také máme FI – filmová tvorba a TE – televizní 
tvorba a počátek samostatně existujícího svazu FITES, který 
se datuje do r. 1965. V roce 1969 se rozdělil na český a sloven-
ský svaz ČeFITES a SloFITES s federálním výborem a v této 
podobě existoval až do ledna 1970, kdy byla jeho činnost 
z politického rozhodnutí vedení státu zcela zastavena.

Poprvé byla cena TRILOBIT udělena v roce 1966. Pak 
v roce 1967, 1968, 1969 a po obnovení činnosti FITESu znovu 
v roce 1991.

Více se dočtete v článku o celé historii FITESu a ceně 
TRILOBIT na webových stránkách www.cs.wikipedia.org. 
A v současnosti FITES v tradici ocenění pokračuje.

C

Ceny TRILOBIT Českého filmového
a televizního svazu FITES, z.s.

HLAVNÍ CENU TRILOBIT 2021

Barboře Chalupové za scénář a režii  
a Vítu Klusákovi za námět, scénář a režii dokumentu  

V SÍTI

Nahá realita, kterou nám prezentují tvůrci dokumentu o se-
xuálním predátorství na internetu, jemuž jsou stále častěji 
vystavováni ti nejbezbrannější z nás – děti, šokuje. Nejen 
zvráceností sexuálních lovců bez zábran, ale především 
rozsahem a vážností situace.

Film přišel v pravý čas. Tím, jak sugestivně a naprosto 
otevřeně hovoří o citlivém problému, vtahuje nás prostřed-
nictvím odvážného experimentu přímo do ohniska dění 
a vzbuzuje silné emoce vůči páchanému zlu. Daří se mu tak 
velkou měrou, a v tom je jeho největší síla i cena, přispět 
k nápravě a řešení palčivého problému, a tím i k naději, že 
nezletilých obětí sexuálních predátorů bude ubývat.

ZÁVĚR ZE SCÉNÁŘE
Jiří Havelka: Děkuji. A mně nyní nezbývá, než prohlásit 
34. ročník audiovizuálních cen TRILOBIT 2021 za skončený, 

popřát nadcházejícímu 35. ročníku, jehož historii již píší au-
diovizuální autoři nyní, aby byl stejně úspěšný jako byl ten 
právě skončený. Poslechněme si závěrečnou skladbu Voda 
v podání Moniky Načeva a Davida Kabzana. Odnesme si 
domů pocit, že dělat dobré filmy a dívat se na ně, stojí za to. 

Krásný večer.

O CENÁCH TRILOBIT
TRILOBIT je symbolem cen, které v 60. letech uděloval 
Svaz československých filmových a televizních umělců – 
FITES nejlepším uměleckým počinům za uplynulé roční 
období ve filmu a v televizi. Vedle karlovarského festivalu 
se tak jedná o jedno z nejstarších ocenění svého druhu 
v České republice. Ve svém oboru patří mezi nejprestiž-
nější a současně není tak snadné jej získat. Cena TRILO-
BIT byla poprvé udělena v roce 1966, dále v letech 1967, 
1968 a 1969. V lednu 1970 byla činnost FITESu zakázána, 
tím se i udělování cen TRILOBIT na dlouhá léta přerušilo. 
Cena byla obnovena až v roce 1991.

V roce 1995 Český filmový a televizní svaz FITES vytvořil 
CENU VLADISLAVA VANČURY, udělovanou za dlouhodobý 
či celoživotní přínos české audiovizuální kultuře. Jejími nosi-
teli se v předchozích letech stali Jiří Menzel, Oldřich Daněk, 
František Vláčil, Jan Špáta, Jiří Hubač, Jiří Krejčík, František 
Pavlíček, Vladimír Körner, Věra Chytilová, Arnošt Lustig, Jan 
Švankmajer, Pavel Koutecký in memoriam, Petr Weigl, Ladi-
slav Helge, Miroslav Ondříček, František Filip, Jan Němec, 
Drahomíra Vihanová, Zdeněk Svěrák, Miloš Forman, Vojtěch 
Jasný, Jaromír Šofr, Čestmír Kopecký, Evald Schorm — in 
memoriam, Vladimír Pucholt a letos Jana Brejchová.

Od roku 2000 se slavnostní udílení audiovizuálních cen 
TRILOBIT v Berouně stalo tradicí, 23. ledna 2021 se zde 
uskutečnilo po jedenadvacáté, a to 34. ročník.

» ZEMŘEL KRÁL «  

ke dni 23. 7. 2021 Zdena Čermáková, 
výkonná manažerka FITES

34. ročník, po dvacáté prvé v Berouně, poprvé na streamu České televize na adrese
https://www.ceskatelevize.cz/trilobit2021  |  www.ctart.cz

23. ledna 2021  |  Beroun, KD Plzeňka  |  18.00 hodin

moderuje Jiří Havelka
hudba NAČEVA 

Český fi lmový a televizní svaz FITES, Městské kulturní centrum Beroun a město Beroun
si Vás dovolují pozvat na sledování slavnostního vyhlášení a předání audiovizuálních cen TRILOBIT 2021

Ceny TRILOBIT 2021 se uskuteční pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje paní Mgr. Petry Peckové

pořadatelé

vřelé poděkování patří partnerům, sponzorům a dlouhodobým podporovatelům

hlavní mediální partnergenerální partner mediální partneři

20
21 HODNOTNÁ DÍLA 

KORONAVIRU 
NAVZDORY

hudba NAČEVA 
& ZDIVOČELÍ KONĚ

www.cenytrilobit.cz
www.mkcberoun.cz
www.mesto-beroun.cz
www.fi tes.cz

Křišťálové ceny TRILOBIT 2021  
Foto: Michal Bauer Pticen
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VLADIMÍR JUST, PŘEDSEDA POROTY
TRILOBIT je naše nejstarší nikoli jen filmová, ale skutečně 
audiovizuální cena, která se od počátku rovnocenně vě-
nuje nejen filmové, ale i televizní a v poslední době šířeji 
i mediální tvorbě, včetně její knižní reflexe. Čili fronta 
kandidátů na cenu, chcete-li konkurence, je nepoměrně 
větší, než u jiných cen. A druhým, možná nejpodstatněj-
ším důvodem je fakt, že se porota věnuje dílům a jejich 
společenské, občanské naléhavosti nikoli podle většinové-
ho ohlasu (návštěvnosti, sledovanosti), nýbrž především 
podle jejich estetické a mravní hodnoty. Máme například 
„havlovskou“ cenu Moc bezmocných, pro niž je hlavním 
měřítkem přínos občanské společnosti, starost o lidská 
práva u nás i ve světě.

Ano, takový úděl, že se odborný a divácký zájem neprot-
nou, potkal v minulosti i mnohé z oceněných filmů. Ale to je 
o důvod víc, aby cena, která aspoň upozorní na něco, o čem 
by se, nebýt jí, nikdo z potenciálních diváků nedozvěděl, 
nadále existovala! Cena s patinou trvalejší hodnoty, než 
je momentální móda, momentální trend nebo ta či ona 
mediální bublina. Ale jsou i opačné příklady. Například 
v době, kdy jsme jako první ocenili streamový satirický 
seriál Kancelář Blaník, málokdo z pravidelných návštěvníků 
kin i internetu o jeho existenci věděl (teprve mnohem poz-
ději vzrůstající popularita seriálu vedla dokonce ke vzniku 
klasického celovečerního filmu).

ŠÁRKA KOSKOVÁ, ČLENKA POROTY 
Trilobit je skvělý a jedinečný v tom, že se mu už dlouho-
době daří upozorňovat na snímky, které nemají masivní 
reklamu, které jsou mimo takzvaný mainstream, někdy se 
o nich ani neví, ale jsou umělecky i tematicky velmi cenné. 
Osobně mám ráda díla, která tryskají ze srdce a která umějí 
navázat úzký kontakt s divákem. Mnohdy ani není důležitá 

zpracovávaná matérie či námět sám, ale jejich účinek, to, jak 
hluboce a sugestivně se vás celá věc dotkne. Romeo a Julie 
je stará omšelá povídka, Shakespeare ji ovšem povýšil na 
nesmrtelné dílo. Scénář zpracovávající současný příběh ze 
stavby nemusí být vůbec současný, ta stavba může zůstat 
jen mrtvou kulisou, pokud její autor nenajde ten nejsilnější 
způsob, kterým svého diváka osloví. Žádná doba a žádná 
společnost nevolá jen po svém obtisku, ale žádá si hluboké 
uchopení a pochopení, je na tvůrci, aby zvolil tu nejlepší 
a nejpůsobivější formu.

Je tristní, když to, o čem mluvím výše, chybí. Když je to 
průměrné, plytké, bez nápadu a fantazie, bez jasné představy 
o tom, co chci sdělit. Bohužel i takových děl je stále dost.

 
VLADIMÍR JUST, PŘEDSEDA POROTY

Porota je ustavena tradičně jako „víceoborová“, což odpoví-
dá specifiku ceny: jsou v ní jak praktikující filmaři či peda-
gogové FAMU (od režisérů přes dramaturgy a další profese 
až po kameru), tak filmoví či mediální kritici a teoretici. 
Atmosféra je skvělá, přátelská a konstruktivně kritická.

V posledních letech porota ročně hodnotí až 160 děl, což 
je oproti začátkům v 90. letech jednou tolik.  

Autoři: Redakce

NaFilM, filmové muzeum, jeho tvůrci 
i realizátoři zároveň, byli oceněni  
Českým lvem v lednu 2021

ELI Beamlines je evropské výzkumné centrum, v rámci kterého 
nainstaloval mezinárodní tým vědců jedny z nejintenzívnějších 
laserových systémů na světě. Po jejich plném spuštění budeme  
mít k dispozici unikátní nástroj umožňující průkopnický  
výzkum nejen v oblasti fyziky a materiálových věd, ale také 
v biomedicíně a laboratorní astrofyzice.
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Blahopřejeme VŠEM letošním oceněným kolegům ČESKÝM 
LVEM, ČFTA. Máme radost s nimi i nyní v létě.

28. ČESKÝ LEV — VÝSLEDKY

MIMOŘÁDNÝ PŘÍNOS ČESKÉ KINEMATOGRAFII: Hynek Bočan / NEJ-
LEPŠÍ CELOVEČERNÍ FILM: Šarlatán – producenti Šárka Cimbalová, 
Kevan Van Thompson / NEJLEPŠÍ DOKUMENTÁRNÍ FILM: V síti – režie 
Barbora Chalupová, Vít Klusák – producenti Vít Klusák, Filip Remunda 
/ NEJLEPŠÍ REŽIE: Šarlatán – Agnieszka Holland / NEJLEPŠÍ HEREČKA 
V HLAVNÍ ROLI: Krajina ve stínu – Magdaléna Borová / NEJLEPŠÍ HE-
REC V HLAVNÍ ROLI: Šarlatán – Ivan Trojan / NEJLEPŠÍ HEREČKA VE 
VEDLEJŠÍ ROLI: Krajina ve stínu – Petra Špalková / NEJLEPŠÍ HEREC 
VE VEDLEJŠÍ ROLI: Modelář – Jiří Mádl / NEJLEPŠÍ SCÉNÁŘ: Krajina 
ve stínu – Ivan Arsenjev / NEJLEPŠÍ KAMERA: Šarlatán – Martin Štrba 
/ NEJLEPŠÍ STŘIH: Krajina ve stínu – Jan Daňhel / NEJLEPŠÍ ZVUK: 
Šarlatán – Radim Hladík jr. / NEJLEPŠÍ HUDBA: Krajina ve stínu – Jakub 
Kudláč / NEJLEPŠÍ SCÉNOGRAFIE: Marie Terezie II – Martin Kurel / 
NEJLEPŠÍ KOSTÝMY: Krajina ve stínu – Zuzana Bambušek Krejzková 
/ NEJLEPŠÍ MASKY: Havel – Adriana Bartošová, René Stejskal / NEJ-
LEPŠÍ TELEVIZNÍ FILM NEBO MINISÉRIE: Herec – hlavní producenti 
Rastislav Šesták, Peter Bebjak, Kateřina Ondřejková – hlavní tvůrci 
Peter Bebjak, Petr Bok / NEJLEPŠÍ TELEVIZNÍ SERIÁL: Zrádci – hlavní 

producenti Viktor Tauš, Jan Lekeš – hlavní tvůrci Viktor Tauš, Matěj 
Chlupáček, Miro Šifra / NEJLEPŠÍ ANIMOVANÝ FILM: Barevný sen – re-
žisér, producent, výtvarník Jan Balej / NEJLEPŠÍ KRÁTKÝ FILM: Anato-
mie českého odpoledne – režie Adam Martinec – producent Matěj Paclík 
/ MIMOŘÁDNÝ POČIN V OBLASTI AUDIOVIZE: projekt Film Naživo/Tele-
vize Naživo, projekt Filmového muzea NaFilM, světový úspěch projektu 
#martyisdead / CENA MAGNESIA ZA NEJLEPŠÍ STUDENTSKÝ FILM 
(nestatutární cena): Anatomie českého odpoledne – režie Adam Martinec 
/ NEJLEPŠÍ FILMOVÝ PLAKÁT (nestatutární cena): Krajina ve stínu – Jan 
Poukar – oceněný plakát / CENA FILMOVÝCH FANOUŠKŮ (nestatutární 
cena): V síti – Barbora Chalupová, Vít Klusák (ocenění režiséři)

ádi bychom dali na tomto místě prostor mladým 
laureátům, tvůrcům filmového muzea Na Film za 
zvláštní počin, jenž jsme s FITES sledovali od sa-

mého počátku jeho realizace. O procesu budování muzea 
jsme v SYNCHRONU během let už psali. Sledovali jsme 
entuziasmus, neutuchající energii i odvahu tvůrců, s jakou 
muzeum Na Film vytvářeli. Jsou po zásluze odměněni, a to 
jsou oni: Terezie Křížkovská (první zleva), Adéla Mrázová, 
Matouš Svěrák.

První zleva Terezie Křížkovská, Adéla Mrázová, Matouš Svěrák Foto: NaFilM
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ROZHOVOR S TEREZIÍ KŘÍŽKOVSKOU

Jak jste oslavili Českého lva? Co jste našli v gratulacích 
od svých přátel, návštěvníků muzea, od svých blízkých?

My jsme vlastně slavili celý ten měsíc, co jsme o nominaci 
věděli. Háček byl v tom, že nominace v kategorii Mimo-
řádný počin byla tajná, a tak jsme se o ní nemohli s nikým 
podělit. Když jsme toho Lva pak nakonec opravdu v Rudol-
finu drželi v ruce, byl to krásný pocit plný euforie, dojetí, 
hrdosti. Měli jsme radost, že jsme si pro něj mohli dojít 
všichni tři, protože společně jsme na založení muzea před 
osmi lety začali pracovat, a společně jsme to taky řádně osla-
vili. A kdyby nebylo těch omezení spojených s pandemií, 
udělali bychom velkolepou oslavu přímo ve Františkánské 
zahradě u muzea, kde by s námi mohli úspěch oslavit také 
všichni ti, kterým kousek lví sošky po právu náleží. Těšíme 
se, že teď, když už je konečně otevřeno, se na něj do muzea 
každý může přijít podívat. Byla to opravdu obrovská podpo-
ra v těžké době, kdy znovuotevření bylo v nedohlednu. Až 
nás překvapilo, kolik lidí naším projektem žije, drží nám 
palce a sošku vnímají jako velké zadostiučinění.
 

Jak se „žije“mladému NaFilm muzeu ve starobylé Františ-
kánské zahradě… na tomto vznešeném církevním místě, 
které se kultivovalo od roku 1347? Co duchové:-)?

Františkánská zahrada je pro nás kromě kouzelného pro-
středí také místo, které kypí životem a zároveň slouží jako 
šikovná zkratka, takže si nás cestou všimne plno lidí. Občas 
rovnou vstoupí, či se objeví později s dětmi nebo kamará-
dy. V současnosti to dokonce funguje mnohem častěji než 
dříve – lidé zpomalili, jsou všímavější, centrum není tolik 
přeplněné davy a vjemy. Také si velmi ceníme, že jsme sou-
částí Mozartea, budovy s jedinečnou kulturní kontinuitou – 
vzniklo zde sdružení Devětsil, kterému věnujeme v naší 
expozici pozornost, působilo zde divadlo vizionářského E. 
F. Buriana i odvážné Anduly Sedláčkové, zdejší hudební sál 
hostil umělce z celého světa. Takže společnost „duchů“ je 
velmi příznivá a inspirativní (pomineme-li tragický konec 
skvělé zpěvačky Miriam Hruškové, který je s budovou také 
spjat). Je pro nás velkou motivací pokračovat v bohaté tra-
dici jedinečné pražské adresy. A jsme hrdí, že jsme mohli 
prostorům, které před námi obývala posilovna, opět dát 
kulturu, kterou si tento dům zaslouží.

Kde vznikl nápad na vybudování muzea a jaké bylo po-
tkávání se s podporou, překážkami i putováním muzea 
po Praze, a nakonec jeho úspěšným zakotvením v cíli, 
ve Františkánské zahradě?

Muzeum začalo jako nápad na vysoké, kde jsme na Filozo-
fické fakultě studovali filmová studia. Skočili jsme tehdy do 
toho po hlavě a ve stejné sestavě jsme u toho zůstali dodnes. 
A to bylo jedině dobře, protože bez toho elánu, odhodlání, 
vytrvalosti, by muzeum mohlo být stále na papíře, či by se 
dodneška na akademické půdě diskutovala jeho koncepce. 
My jsme chtěli všechno hned, a hlavně jsme chtěli vědět, 
jestli je ten nápad jen bláznivá vize tří idealistů, jak tvrdilo 
mnoho lidí z oboru, a nebo opravdu životaschopný nápad, 
který obstojí v realitě a bude udržitelný. Proto jsme vytvořili 

první výstavu v Museu Montanelli a svým odhodláním pře-
svědčili řadu osobností i institucí, jejichž záštitou, podporou 
a dobrými radami získávalo muzeum stále jasnější podobu 
a potřebné zázemí. Další výstava v Paláci Chicago už byla 
trošku oříšek, museli jsme kompletně předělat prostor urče-
ný pro kanceláře na dočasné muzeum. Oproti Montanelli, 
kde nám ředitelka muzea a její zkušený tým pomohli, Chica-
go bylo zcela na nás, včetně zázemí i provozu. No a přechod 
jen o ulici vedle do budovy Mozartea už byla kapitola sama 
pro sebe. Museli jsme skočit, a pak až po cestě zjistit, že 
opravdu máme křídla. Dvě patra, přestavba vnitřních pro-
storů, pravidelný nájem, dlouholetá smlouva, najednou se 
z dočasných prostorů stalo stabilní zázemí, muzeum, o které 
jsme od roku 2014 usilovali. Nástrah a překážek byla spousta, 
ne každý chtěl podpořit mladé a nezkušené vizionáře, kteří 
fušují do řemesla ostříleným institucím a matadorům. Ale 
tam se svět hne, kam se síla napře!

Jaké máte „ozvěny“ od českých i zahraničních návštěv-
níků, mladých i starých?

Ohlasy jsou velmi pozitivní od všech návštěvnických skupin. 
Nejvíce si u nás užívají rodiny s dětmi, někdy u nás stráví 
celé odpoledne, opakovaně procházejí expozicí a děti pak 
zamíří k východu jen pod slibem, že se brzy zase vrátí zpátky. 
Časté je, že po školních prohlídkách muzea se u nás po pár 
dnech objeví někteří z žáků, kteří přivedou celou rodinu 
a sami je muzeem provázejí – máme tak přehled o tom, jaký 
dopad naše edukační programy na dětské návštěvníky mají. 
Expozice také nenásilně vybízí k interakci mezi generace-
mi dětí, rodičů/prarodičů – děti svou bezostyšnou hravostí 
i znalostí digitálních technologií vtahují ty starší do inte-
rakce a tvůrčí aktivity, zatímco z druhé strany se dozvídají 
o tom, jak zkušenost s filmem fungovala dříve. Zahraniční 
návštěvníci oceňují kromě nápaditého designu expozice 
i zapojení pro ně pozoruhodných českých snímků. O tom, 
jak je naše muzeum baví i přes těžkou konkurenci v moder-
ních zahraničních muzeích, svědčí, že se dlouhodobě, už od 
Paláce Chicago, držíme v první desítce nejlépe hodnocených 
pražských atrakcí na cestovatelské platformě TripAdvisor 
a v rámci muzeí jsme dokonce číslo jedna!

Jak bylo v covid době?
Doba covidu pro nás byla nejtěžší v tom, že muzeum bylo 
celé měsíce zavřené a nebylo kde brát energii – pro nás je 
totiž jejím nejzaručenějším zdrojem právě kontakt s ná-
vštěvníky, kteří projevují zájem a nadšení. Díky nim se 
posouváme my jako autoři expozice a s námi celé muze-
um, které se neustále proměňuje a zlepšuje. Během toho 
minulého roku 2020 jsme se neocitli v existenční tísni 
díky dlouhodobým grantům a mimořádným podporám. 
Uvidíme, jak tomu bude letos, kdy je zatím podpora spo-
jená s pandemií nejasná. Nad vodou nás také drží rozjeté 
projekty mezinárodní spolupráce, které nám umožnily 
více se soustředit na další vývoj a inovace v expozici. Díky 
tomu v blízké době návštěvníky nalákáme na nové, ještě 
nevšednější zážitky.  

Rozhovor vedla Jana Tomsová
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Vernisáž v Montanelli muzeu 2015

Z expozice Montanelli

Instalace z Chicago expozice

Mozarteum pro nejmenší

Odešel  
Jan Foll

ebaty s Janem Follem jsem vedl bezmála půl 
století. Na FAMU, na festivalech, v porotách 
TRILOBITU, ve Scéně, Divadelkách, Lidovkách 

(v devadesátých letech, kdy tam vedl rubriku v kultuře, 
Lidovkách ještě nezávislých; dnes abych se ten agrofertí 
plátek štítil vzít do ruky – i o tom všem jsme debatovali). 
Paradoxně jsem ho však častěji než v kinech – snad i pro-
to, že většinou vynechávám rautové premiéry – vídával 
v divadlech. O přestávkách i po představení. Nejčastěji 
to bylo Na Zábradlí, v Činoheráku, v Rubínu, ale i na 
Baráčnické rychtě, v Hotelu Tichý a Na Chmelnici, při 
legendárních provázkovských zájezdech či přesněji ná-
jezdech na Prahu. To se psala sedmdesátá až devadesátá 
léta, a tehdy byl Honza zkrátka všude, kde to už zdálky 
pro úřady čpělo, pro nás však vonělo nějakou subverzí, 
podvratností vůči establishmentu. A k tomu nekoneč-
ně dlouhé, až rituální telefonické rozhovory, které se 
postupem let – spolu s mými návštěvami u něho v bytě 
v závěru života – prodlužovaly stejně, jako se v létě pro-
dlužuje den a v zimě noc. Honza mě z hovoru nebo z bytu 
zpravidla nepropustil dřív, než si mě dovzdělal (většinou 
filmově, pouštěl mi série skvostů z Netflixu aj., ale byla 
i jiná témata. Trápil ho smysl kritiky i politiky, a hlavně 
úroveň jazyka (včetně našich kritických výtvorů). Úpěli 
jsme oba shodně nad týmiž výrazy, volali jsme si je jako 
vzácné úlovky, vylovené z žumpy veřejné debaty. A znovu 
a znovu, byl naším společným tématem, právě pro to 
naše společné trpění slovy, Václav Havel. Bude mi moc 
chybět – on i Havel – ale i tak díky!  

Slova Vladimíra Justa

PRO CENY TRILOBIT ZASEDAL  
MNOHOKRÁT V POROTĚ

D
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Červnová ZOOM schůzka zástupců  
FITES s ministrem kultury ČR  
PhDr. Lubomírem Zaorálkem

Společné jednání zástupců kolektivních správců 
OOA–S a OAZA s ministrem kultury ČR  
PhDr. Lubomírem Zaorálkem a poslankyní  
Mgr. Kateřinou Valachovou

polečná schůzka vzhledem k pandemickým restrik-
cím proběhla prostřednictvím ZOOM dne 9. červ-
na 2021.

FITES z.s. na schůzce zastupovali předseda Jaroslav 
Černý a místopředsedové Martin Vadas, Šárka Kosková 
a člen Výkonného výboru Marek Jícha.

Cílem schůzky bylo obnovit stálou vzájemnou informo-
vanost, znovu navázat na dřívější účast zástupců FITES 
v poradních komisích MK (např. v OMA) a získat podporu 
pana ministra a Ministerstva kultury při stěžejních akcích 
FITES, jejichž smyslem je reflektovat témata, která aktuálně 
rezonují v oblasti audiovize. FITES všechna tato témata 
průběžně sleduje, přispívá k jejich ovlivňování či řešení 
ve prospěch odborné veřejnosti, a tím veřejnosti vůbec.

Na schůzce se hovořilo o současném směřování práce Rady 
ČT, jejího rozhodování a výstupů, které ovlivňují fungování 
České televize a v poslední době směřují k odvolání jejího 
generálního ředitele. Zásahy do vysílání /zrušení/ pořadů Re-
portéři ČT, Otázky Václava Moravce a 168 hodin byly otázkou 
vzájemného vyjasňování stanovisek. Rozhovor se také vedl 
o změně volby členů do Rady ČT a jejího financování, o po-
třebě vytvoření komise pro přípravu novelizace legislativy 
médií veřejné služby či o snaze po umlčení nezávislosti ČT, 
které odpovídá poslední volba tří členů do Rady.

Názory pana ministra byly v této části věcné a v mnohém 
podnětné.

Dále se projednávala účast a získání podpory MK pro 
udělování cen TRILOBIT za nejlepší audiovizuální díla roku, 

stejně jako pro udílení cen Františka Filipovského za dabing, 
jež FITES pořádá společně s Hereckou asociací a městem 
Přelouč. Zmíněny byly rovněž Čtvrletníky nebo vydávání 
odborného časopisu SYNCHRON, který je významným 
zdrojem informací nejen pro členskou základnu.

Část našeho setkání byla věnována digitalizaci Zlatého 
fondu kinematografie.

Bylo konstatováno, že digitalizované filmy ve svém vý-
sledku neodpovídají finanční podpoře, ani několikaletému 
ne-zájmu a kontrole ze strany ministerstva kultury. Hovoři-
lo se o fungování Národního filmového archivu, o potřebné 
účasti zástupců FITES v Radě NFA a nutnosti důsledného 
dodržování metodik DRA.

Pan ministr byl detailně seznámen s tím, jak je tuto si-
tuaci možné změnit a poškozený obraz kinematografie 
napravit. Nejde jen o finanční pomoc, ale zejména o od-
borníky vyvinutý, ministerstvem kultury zafinancovaný 
a odsouhlasený postup digitalizace, který je vypracován 
a odborně připraven do všech detailů, kde je stanoveno, 
že proces digitalizace tvoří jak odborníci, tak tvůrci, kteří 
velmi často nebývají přizvání k digitalizaci děl, ať již svých, 
nebo fundovanou radou k filmům, jejichž tvůrci už nežijí.

Pan ministr přislíbil věnovat tomuto problému zvýšenou 
pozornost a hledat definitivní řešení.

Celkově mohu zhodnotit a shrnout naše setkání jako 
úspěšné, vřelé a podnětné.  

MgA. Jaroslav Černý, předseda FITES

ne 23. 6. 2021 proběhlo na půdě Ministerstva kultury 
ČR společné jednání zástupců kolektivních správ-
ců OOA–S a OAZA s ministrem kultury ČR PhDr. 

Lubomírem Zaorálkem a poslankyní Mgr. Kateřinou Vala-
chovou, PhD. Cílem jednání bylo informovat ministra kul-
tury o postupu Státního fondu kinematografie (SFK), který 
již mnoho let ignoruje žádosti OOA–S a OAZA o výplatu 
autorských skupin uměleckých střihačů a mistrů zvuku. 
Státní fond kinematografie obchoduje s právy ke starším 
českým filmům vyrobeným v letech 1963–1991, přičemž 

vyplácí všechny tvůrčí skupiny autorů, kromě uměleckých 
střihačů a mistrů zvuku. Tyto dvě skupiny dlouhodobě 
přehlíží a odmítá s nimi jednat. Kolektivní správci infor-
movali ministra kultury, že jsou již demotivováni k dalšímu 
vyjednávání se SFK, protože toto nemá žádný vývoj a nelze 
již očekávat posun. Ministr kultury ujistil zástupce kolek-
tivních správců, že se záležitostí bude zabývat. Za OAZA se 
jednání zúčastnil ředitel Mgr. Karel Ulm a pedagog FAMU 
Mgr. Vladimír Skall, za OOA–S a umělecké strihače Mgr. 
Dalibor Lipský (viz fotografie vpravo).  
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Autorky: JUDr. Adéla Faladová, Mgr. Pavlína Navrátilová,
samostatné oddělení autoského práva MK

1. 6. 2021

ládní novela autorského zákona, občanského zá-
kona a trestního zákoníku, připravovaná Minis-
terstvem kultury od roku 2019, navazuje na přijetí 

dvou, zatím posledních, směrnic EU z dubna 2019, a to 
směrnice (EU) 2019/790 o autorském právu a právech s ním 
souvisejících na jednotném digitálním trhu a o změně směr-
nic 96/9/ES a 2001/29/ES a směrnice (EU) 2019/789, kterou 
se stanovují pravidla pro výkon autorského práva a práv 
s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysí-
lání vysílacích organizací, a převzatá vysílání televizních 
a rozhlasových programů, a kterou se mění směrnice Rady 
93/83/EHS.

Obě evropské směrnice i novela přizpůsobují autorské 
právo rychlému vývoji nových technologií v posledních 
letech. Cílem nové právní úpravy je zlepšit dostupnost 
autorskoprávně chráněného obsahu, a to i přeshraničně, 
přizpůsobit právní úpravu výjimek z autorských práv po-
třebám vědy a výzkumu (pro účely vytěžování textů a dat), 
potřebám tzv. digitálního vzdělávání (využití autorskopráv-
ně chráněného obsahu v digitální podobě ve vzdělávání) 
a digitalizace a uchovávání kulturního dědictví. Dalším 
cílem je dosažení dobře fungujícího trhu s autorskoprávně 
chráněným obsahem, zlepšení postupů poskytování licencí 
a úprava smluvního práva (zajištění větší informovanosti 
autorů a výkonných umělců o využívání jejich děl a výko-
nů, stanovení pravidel pro odstoupení od smlouvy a pro 
sjednávání licenčních odměn).

Připravovaná novela se dotkne také filmových a televizních 
tvůrců. Zmiňme stručně ty nejdůležitější.

Jednou z novinek bude zavedení zásady země původu, 
která se uplatní na tzv. doplňkové online služby vysílatelů. 
Doplňkovými službami se rozumí např. souběžné online 
vysílání (tzv. simulcasting), služby zpětného zhlédnutí (tzv. 
catch up), podcasty a další obsah zpřístupňovaný vysílateli 
online na jejich webových stránkách a doplňující vysílané 
pořady (např. upoutávky, fotografie nebo videa z natáčení, 
recenze apod.). Zavedením zásady země původu pro tyto 
služby by mělo být usnadněno přeshraniční licencování 
(v rámci EU a EHP), neboť vysílateli se sídlem v ČR bude 
stačit získat licenci pro uvedená užití jen pro území ČR a ze 
zákona bude licence platit pro území celé EU/EHP. Zásada 
země původu se bude týkat jen vymezeného typu pořadů, 
a to zpravodajských pořadů, pořadů o aktuálních událostech 
a pořadů vyrobených výlučně samotným vysílatelem, nebu-
de se vztahovat na televizní vysílání sportovních událostí. 
Smluvní volnost bude zachována, tudíž bude možné v li-
cenční smlouvě sjednat jiné teritoriální vymezení licence, 
např. jen pro území několika států.

Novela by měla významně zlepšit postavení nositelů 
práv v případech, kdy jsou autorská díla nahrávána bez 
jejich souhlasu uživateli na internetová úložiště. Cílem 
nových pravidel je zlepšit vymahatelnost autorských práv 
a dosáhnout toho, aby se buď na úložišti konkrétní autor-
ská díla, u nichž si to nositelé práv nepřejí, nevyskytovala, 
Mnebo aby nositelé práv získávali za zpřístupnění jejich děl 
na úložišti odměnu. Aby mohlo být tohoto cíle dosaženo, 
klade navrhovaná úprava důraz na vzájemnou spolupráci 
mezi nositeli práv a úložišti.

Vzhledem k tomu, že je evropské úpravě nutno při-
způsobit také autorské právo smluvní, bude novelizová-
na také příslušná část občanského zákoníku upravující 
licenční smlouvy k předmětům chráněným autorským 
zákonem. Novelizace občanského zákoníku má v souladu 
s evropskou úpravou zabezpečit spravedlivější podmínky 
užívání autorských děl a výkonů výkonných umělců a vy-
vážit jejich vyjednávací pozici vůči nabyvatelům licencí. 
Důležitým opatřením bude zavedení práva na vhodnou 
a přiměřenou odměnu autorů a výkonných umělců za 
užití jejich autorských děl a uměleckých výkonů, včetně 
možnosti sjednávat paušální odměny v omezených pří-
padech, a nová informační povinnost nabyvatelů úplat-
ných licencí spočívající v povinnosti poskytovat alespoň 

Dopady připravované novely
autorského zákona a souvisejících
předpisů na filmový průmysl
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← Společná fotografie ze společného jednání zástupců OOA–S  
a OAZA na půdě Ministerstva kultury ČR Foto: OAZA, z.s.



Helena Bendová, předsedkyně Rady SFKMG

ystaná proměna Státního fondu kinemato-
grafie na Státní fond audiovize by měla v ide-
álním případě proběhnout po novele zákona 

o audiovizi pravděpodobně v roce 2023.
Na dalších řádcích bych ráda tuto rozsáhlou změnu, při 

níž má Fond začít systematicky podporovat vedle filmů do 
kin také televizní seriály a počítačové hry, představila pri-
márně z mé perspektivy coby předsedkyně Rady Státního 
fondu kinematografie.

Film jako médium se během času mění a již dávno ne-
platí, že bychom většinu filmů viděli na plátnech kin. Filmy 
častěji než v kině sledujeme ve skutečnosti v televizi anebo 
prostřednictvím internetových platforem, jako jsou Netflix 
a HBO. Původně filmové umělecké postupy – týkající se 
práce s herci, režií, kamerou, zvukem, animací, audiovi-
zuálním vyprávěním atd. – nalezneme běžně v televizních 
seriálech, počítačových hrách i projektech virtuální reality. 
Film se tak začal doslova prolínat s jinými médii, navázal 
s nimi úzké příbuzenské vztahy a v důsledku toho se i lec-
kteří filmoví profesionálové mohou pohybovat relativně 

svobodně mezi těmito různými audiovizuálními médii. 
Ve Fondu kinematografie tyto proměny sledujeme již delší 
dobu. Vidíme je na životopisech tvůrců, na pokusech původ-
ně filmových producentských společností expandovat na 
jiné platformy, na projektech, které obsahují nové způsoby 
distribuce a intermediálně experimentují.

Poptávka po podpoře televizních seriálů a minisérií je 
dlouhodobě vysoká. Fond v rámci současné legislativy ne-
může podporovat výrobu děl, která nebudou prezentována 
v kině, do nějaké míry lze podpořit pouze vývoj takových 
děl. Omezeni jsme v tom nicméně kapacitně a odborně. 
Současná Rada má 9 členů různého profesního zaměře-
ní a tito členové čtou a hodnotí všechny žádosti ze všech 
oblastí. Ročně jich bývá kolem 600 (loni výjimečně přes 
700). Rada tak nemá ani časovou kapacitu, ani dostatek 
specializovaných odborníků, aby v rámci současného fun-
gování zvládla rozšířit svou agendu o rozsáhlou podporu 
televizních pořadů. Helena Bezděk Fraňková: „Z tohoto 
důvodu se musí v zákoně o audiovizi udělat takové úpravy, 
aby o podpoře takovýchto projektů rozhodovali odborníci 
z těchto segmentů audiovize. Je logické, že o podpoře online hry 
nemůže rozhodovat dramaturg celovečerního hraného filmu.“

Zájem o podporu tzv. small screen formátů (televizních 
a onlinových) jsme si nicméně vyzkoušeli už dvěma způ-
soby. Byla zavedena podpora vývoje animovaných seriálů, 
pro kterou jsme se jako Rada rozhodli díky nevelkému – 
a tedy zvládnutelnému – počtu žádostí a velkému kultur-
nímu významu animovaných seriálů, mj. v rámci výchovy 
dětí. Loni jsme pak vyhlásili v rámci podpory zaměřené 
na obtížnou situaci filmařů během pandemie mimořádnou 
výzvu, kam bylo možné přihlásit i projekty zacílené na 
vývoj hraných seriálů. Zájem byl veliký – přihlásilo se 40 
projektů na seriály z celkových 97 ve výzvě. Ověřili jsme si 
nejen, že je zde dostatek tvůrců a producentů schopných vy-
víjet originální televizní projekty v tradici tzv. Quality TV, 
ale také, že má smysl tuto podporu přidělovat s ohledem 
na posílení pozice tvůrců a autorů ve vztahu k televizím, 
které někdy mohou mít tendenci pracovat s náměty příliš 
opatrným způsobem.

Oblast počítačových her do rozhodování Rady začala 
také pronikat, i když zatím více okrajově. Mezi žádostmi, 
které jsou na Fond zasílány, se objevují projekty zaměře-
né na interaktivní filmy nebo VR filmy, některá filmová 
díla pak např. počítají v rámci propagace s tím, že budou 
doplněna i o herní aplikace, pomocí nichž autoři usilují 
o vytvoření celého rozsáhlého fikčního světa spjatého 
s jejich filmem. Navzdory některým zažitým předsudkům 
herní průmysl představuje rovnocenné umělecké médi-
um, které přináší pestrý rejstřík různorodých estetických 
zážitků, jež vůbec nemusejí být spjaté jen s bezduchým 
násilím, jak se jim někdy nespravedlivě přičítá. Hry mo-
hou být akční, ale také edukativní, logické, strategické, 
příběhové či poetické. Podobně jako nelze redukovat ki-
nematografii jen na akční filmy a ještě navíc tvrdit, že 
všechny akční filmy jsou automaticky špatné a škodlivé, 
nelze ani videohry coby médium zaměňovat s jedním jejich 
typem. Pro kreativní rozvoj jakéhokoli uměleckého média 

je důležitá tvůrčí svoboda, kterou státní dotace alespoň 
částečně poskytují. Český herní průmysl je momentálně 
velmi úspěšný doma i v zahraničí a oproti filmu má výhodu 
v tom, že vytváří díla rovnou v angličtině a snadno glo-
bálně distribuovatelná přes internet. I tak ale je pro jeho 
další rozmach, dlouhodobou udržitelnost a rozvoj talentů 
podstatné, aby v oblasti her mohli např. začínající tvůrci 
nebo autoři věnující se méně komerčním projektům tvořit 
alespoň s určitou mírou veřejné podpory a tedy nezbytnou 
mírou tvůrčí svobody.

Je třeba důrazně vyvrátit jednu obavu, která se někdy 
v souvislosti s těmito plánovanými změnami objevuje – 
transformace na Státní fond audiovize a nově zavedená 
podpora dalších oblastí audiovize neznamená v ničem 
a nijak ohrožení dosavadní veřejné podpory zacílené na 
kinematografii. Je zcela zásadní, že veškeré tyto změny 
jsou v rámci Státního fondu kinematografie i Ministerstva 
kultury koncipovány tak, aby současná částka určená na 
podporu kinematografie (tj. 350–370 milionů Kč ročně) 
zůstala minimálně (!) zachována a podpora oněch nových 
oblastí byla financována z jiných peněz, nově přidaných 
do rozpočtu Fondu.

Většina evropských fondů k transformaci z oblasti fil-
mu na širší oblast audiovize přikročila už před lety, včetně 
našich blízkých sousedů, jako jsou třeba Slovensko nebo 
Polsko. Jedná se o změnu, která je nejen logická v tom, 
že reflektuje dlouhodobý vývoj v oblasti audiovizuální-
ho umění a nových diváckých návyků, ale je také veskrze 
prospěšná – podpora rozšířená o televizní a herní projekty, 
jak vidíme i v jiných zemích, neznamená škodlivou konku-
renci pro film, ale naopak posílení synergicky nastaveného 
prostředí audiovizuálních kreativních průmyslů, které se 
z hlediska pracovních pozic, vzdělávání profesionálů i tvůr-
čích inspirací a postupů mohou dobře vzájemně doplňovat 
a podporovat.

V zákoně o audiovizi je zpoplatněný lístek do kina, TV 
vysílatelé (Nova, Prima, Barrandov), satelity i kabely, české 
VOD i telefonní operátoři, co poskytují online filmy.

Ti všichni jsou již zákonem zpoplatněni.
Novelou zákona o audiovizi – kterou budeme dělat až 

po volbách a s novým ministrem v nové vládě – budeme 
zpoplatňovat ty VOD, které jsou aktuálně nezpoplatněné, 
tedy subjekty zahraniční, které ale poskytují své služby 
občanům ČR, tedy Amazon, Netflix, Apple TV, Disney +. 
Tato možnost vznikla na základě směrnice AVSM, která je 
nyní transponována do české legislativy.

Totožně zpoplatníme v segmentu herní průmysl. Asoci-
ace má za úkol tuto strukturu vymyslet.

Současně zůstane v zákoně ustanovení, které konstatuje, 
že tolik, kolik se vybere ze soukromého sektoru na poplat-

cích, ta samá částka zrcadlově půjde ze státního rozpočtu.
Stejně jako žadatelé nyní platí poplatek za podání žádosti, 

bude poplatek na každou žádost žadatele na small screen 
a herní podporu – z toho se hradí experti a Rada.

Totožně jako se nyní navrhují kandidáti do Rady, budou 
se navrhovat kandidáti i nadále – tedy asociace herních 
vývojářů prostě navrhne kandidáty ze své oblasti, stejně 
jako experty.

Na všechny tyhle změny ovšem bude SFKMG dělat ana-
lýzy a propočty, novela zákona musí mít velmi pečlivě zpra-
covanou ekonomicko-účetní stránku celé transformace.

Celé to připomínkuje Ministerstvo financí, tedy nemůžu 
jim předložit něco, co ekonomicko-účetně nevychází.

Ze současných 600 žádostí ročně se předpokládá zvýšení 
i na 800.  
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jednou ročně autorům a výkonným umělcům aktuální, 
relevantní a úplné informace o užití jejich autorských 
děl a uměleckých výkonů. K dílčím změnám dojde také 
v ustanoveních týkajících se dodatečné (tzv. bestsellerové) 
odměny a možnosti poskytovatelů licencí odstoupit od 
licenční smlouvy.

Další novinkou, která se týká mimo jiné i audiovizuální 
tvorby, bude nová úprava nakládání s díly nedostupnými 
na trhu. Oproti stávající úpravě rozšířené kolektivní správy 
práv na užití děl nedostupných na trhu zavedené novelou 
autorského zákona v roce 2017 a vztahující se pouze na díla 
slovesná, resp. na knihy a periodika (noviny a časopisy), 
se nová úprava bude týkat všech typů autorských děl, tj. 
i samostatných výtvarných děl (např. filmových plakátů) 
a děl audiovizuálních/kinematografických (kromě filmů 
např. také různých reklamních spotů), a také všech ostat-
ních předmětů ochrany, jako jsou např. zvukově obrazové 
záznamy, které nejsou audiovizuálními díly).

Nová úprava zavádí rozšířenou kolektivní správu práv na 
rozmnožování, rozšiřování a sdělování veřejnosti (včetně 
zpřístupňování online) institucemi kulturního dědictví 
jako jsou muzea, galerie nebo archivy (včetně NFA). V těch 
oblastech, kde nepůsobí kolektivní správce (buď vůbec 
neexistuje, nebo nemá příslušné oprávnění udělené Mini-

sterstvem kultury), bude platit tzv. záložní výjimka z práv 
pro užití zmíněnými způsoby a institucemi. Jak v případě 
rozšířené kolektivní správy, tak i v případě záložní výjim-
ky z práv budou mít nositelé práv možnost účinky smluv 
uzavřených kolektivním správcem nebo uplatnění záložní 
výjimky vyloučit (provedením tzv. opt-outu).

Byť spíše okrajově, ale ne zcela nepodstatně se mohou 
filmových a televizních tvůrců týkat také nově zaváděné 
výjimky z autorských práv, a to výjimka pro digitální výuku 
umožňující užití autorských děl a jiných předmětů ochrany 
v digitální podobě při vzdělávání. Z této výjimky budou 
vyňata díla primárně určená pro vzdělávací účely (např. 
výukové filmy vyrobené speciálně pro užití ve školách), 
která bude možno digitálně užít (např. v rámci online vý-
uky) jen na základě licenční smlouvy.

Návrh novely autorského zákona by měl být během červ-
na 2021 předložen ke schválení vládě a následně k projed-
nání a schválení Parlamentem ČR.

Aktualizace před vydáním: Dne 21. 6. 2021 návrh novely 
schválila vláda. Návrh bude nyní předložen k projednání 
Parlamentu, kde jej musí schválit Poslanecká sněmovna 
a posléze Senát. Zejména s ohledem na podzimní volby do 
Poslanecké sněmovny však zatím nelze odhadovat, kdy ke 
schválení dojde.  

K transformaci Státního  
fondu kinematografie  
na Státní fond audiovize

K transformaci dále s ředitelkou SFKMG  
Helenou Bezděk FraňkovouCH
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Český filmový a televizní svaz  
FITES, z. s. 

Korunovační 164/8 
170 00 Praha 7 
 info@fites.cz 
IČO: 00417530 

č.ú.  2200428617/2010 

 

 
 
Praha 23. 4. 2021 

Vážený pan 
Ing. Petr Dvořák  
generální ředitel České televize 
 
 
 
Vážený pane generální řediteli, 
 
děkujeme za Vaši odpověď. 
 
Členové Výkonného výboru FITES zhlédli dne 12.4. 2021 odvysílaný pořad Obchod s nadějí 
z cyklu INFILTRACE.  
 
Rozhodnutí České televize vytvořit další pořad na dané téma v komplexnějších souvislostech 
je vzhledem k neutuchajícím diskusím a závažnosti problematiky nepochybně správné. 
 
Dokument Obchod s nadějí dle našeho názoru nabídl divákům jen minimální a málo 
srozumitelné souvislosti, které si autoři pořadu vybrali jednostranně, navíc je podpořili 
diskutabilní vizuální formou. 
 
FITES Vás i nadále bude upozorňovat na neprofesionální přístup tvůrčích pracovníků. 
 
Přejeme Vám hodně energie ke stálému udržování České televize jako veřejnoprávního média 
před jakýmikoliv nátlaky, zejména politickými. 
 
FITES nadále podporuje nezávislost veřejnoprávní České televize. 
 
 
S přáním všeho dobrého  
 
Jaroslav Černý, předseda  
jaroslav.cerny@fites.cz 
jara.cerny@centrum.cz 
602 610 620 

                                                                                                                                      Praha  8. 4.2021 
 
 
Vážení 
 
Ing. Petr Dvořák, generální ředitel České televize 
Mgr. Jan Maxa, ředitel vývoje programu České televize 
Mgr. Milan Fridrich, ředitel programu České televize 
PhDr. Miroslav Karas, ředitel TS Ostrava 
Mgr. Marcel Nevín, vedoucí centra dramaturgie TS Ostrava 
PhDr. Lenka  Poláková, kreativní producentka publicistiky TS Ostrava 
 
ČESKÁ TELEVIZE 
Kavčí Hory 
140 00 Praha  4 
 
 
Vážení, 
 

z široké audiovizuální obce přišel podnět do Výkonného výboru  Českého filmového a 
televizního svazu FITES, z.s., k vyjádření názoru a posouzení dostupných informací o 
plánovaném, odloženém, a opět plánovaném vysílání pořadu Obchod s nadějí  z cyklu 

 INFILTRACE, k práci s dětmi s poruchou autistického spektra (PAS), ostravského studia, 
vytvořeném pod vedením zkušené kreativní producentky Lenky Polákové. 

 

Nikdo z nás, Výkonného výboru FITES, neměl možnost zmíněný pořad vidět.  
 

Považujeme ale za důležité vyjádřit se k dostupným materiálům, které ve veřejném 
prostoru existují a jsou  dobrozdáními k danému tématu pořadu INFILTRACE z odborných 

kruhů, Asociace dětské a dorostové psychiatrie a Psychiatrické společnosti České 
lékařské společnosti J. E. Purkyně a které poukazují na složitost nemoci poruch 
autistického spektra (PAS). 

 

Jsme toho mínění, že by bylo vhodné, aby všichni zodpovědní za tvorbu a vysílání České 
televize na obou úrovních, generálního vedení ČT v Praze  i TS v Ostravě, znovu zhlédli 

pořad a ověřili okolnosti, za kterých byl vytvořen a zvážili, zda je správné při odborné 
složitosti PAS stavět na užití jediného odborného názoru MUDr.  J. Matýse, což nemůže 
vyjádřit širokou a velmi komplikovanou problematiku autismu. 
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Vladimír Just

ebelepší úmysl neodstraní napáchané zlo. To platí 
v politickém i mediálním prostoru – a v médiích 
veřejné služby dvojnásob. Výstražným příkladem 

může být zatím poslední díl jinak záslužného cyklu INFIL-
TRACE (připomeňme, že v minulosti se cyklus zaskvěl např. 
díly o „šmejdech“, např. Obchod s důvěrou, 2019). Nevím, 
snad dokumentaristce z ohlasu některých minulých dílů 
stouplo sebevědomí do hlavy natolik, že ztratila soudnost 
(a to i se svou spolupracovnicí, herečkou a rychlokvašenou 
režisérkou – dokumentaristkou Ivanou Lokajovou, jejíž kva-
lifikace spočívá v tom, že byla v minulých dílech šikovnou 
infiltrátorkou). Obě dámy se rozhodly vyrazit s velkým hum-
bukem a těžkotonážními zbraněmi – na komára. Skupina 
šesti rodičů s autistickými dětmi se po výborné zkušenosti 
s odcházející terapeutkou rozhodnou ji požádat o pokračo-
vání léčby. Za vlastní peníze (nikoli státní, jak opakovaně 
lže dokument), v soukromém bytě jednoho z nich založí 
spolek, s řádnými stanovami a dalšími náležitostmi, finan-
covaný z jejich vlastních zdrojů. Žádné dojení státu, žádné 
dotace ani údajně „neexistující spolek“! To vše jsou lži, 
účelově nakydané na skupinku zoufalých rodičů, jejichž 
děti jsou kvůli filmařské exhibici dvou režisérek zneužity. 
Rodiče prostě poprosí terapeutku (behaviorální analytičku) 
Mgr. Katrin Telin, aby v péči o děti metodou behaviorální 
analýzy pokračovala, protože její vliv na nemocné děti je, 
navzdory jejímu v dokumentu zdůrazňovanému lehkému 
cizímu přízvuku, prokazatelně příznivý. Díky Katrin je 
z mé dcery slečna…, říká jedna z vděčných matek. Bohužel 
ale nikoli ve filmu (žádný z rodičů, ani ze zahraničních 
certifikovaných supervizorů nového centra, nehledě na 
stanovisko Národního ústavu pro autismus NAUTIS atd., 
není osloven). Dokument má sugerovat, že tu jde o jakési 
poloilegální centrum na dojení státních peněz, což je hrubá 
nepravda. Nikdo jiný, než děti těch šesti rodičů, se tu neléčí. 
Založení spolku se zápisem a všemi právními náležitostmi 
řádně proběhne 4. února loňského roku, registrace je zhruba 
o měsíc později. V mezidobí sem ovšem pronikne infiltrá-
torka (rodiče i terapeuti se s ní znají z minulých návštěv, 
takže identifikace není nutná) – a natočí usvědčující záběry 
temných rejdů protistátního spikleneckého centra Katrin 
a spol. Kvůli filmařské exhibici dvou režisérek jsou tajně 
a bez souhlasu rodičů zneužity nemocné děti, což je neo-
mluvitelné. Skryté „špionážní“ kamery v tužce, nasazené 
dva týdny v soukromém bytě vůči nevinným lidem, kteří 
se – na rozdíl od skutečných šmejdů – ničím neprovinili, 
nikoho neokradli, pouze konali za vlastní peníze činnost, 
již považovali pro děti za prospěšnou. Nic nezákonného. 
Naopak nehorázné ocejchování zoufalých rodičů v doku-
mentu coby „šmejdů“ si o soudní dohru přímo říká. Stejně 
jako vystoupení zdiskreditovaného dětského psychiatra, 

který podle pár natočených záběrů od boku střílí bohorov-
né diagnózy stejně uboze, jako je nedávno střílel na Gretu 
Thurnbergovou, a to tak neodborně, že se od něj a jeho 
hrubě nepravdivých výroků musí distancovat vedení České 
psychiatrické společnosti. Nejsem psychiatr, ale přesto mě 
na výrocích pana doktora fascinuje údajná nejtěžší Gretina 
vada: sama se zločinně přiznává, že má Aspergův syndrom: 
To žádný normální člověk neudělá, říká pan doktor. U něj 
nic podobného nehrozí. Vždyť by mu to mohlo vadit v další 
politické kariéře v barvách Trikolóry.

Já jsem si naopak vždycky myslel, že už od dob Sokra-
tových je znakem normálnosti, a možná i velikosti, ote-
vřeně přiznat malost: odvaha veřejně se hlásit i ke svým 
slabostem, nemocem i dalším nedostatečnostem. Kdyby 
se tohle stalo zvykem, nebylo by v naší nejvyšší politice 
tolik psychopatů a paranoiků s jejich pečlivě tajenou dia-
gnózou. To věděl i G. K. Chesterton: Skutečně inteligentní 
člověk ví, že je zároveň hloupý. Skutečně velký člověk ví, že 
je zároveň malý. Někteří lidé se však necítí malí nikdy. To 
jsou právě ti jediní, kteří malí opravdu jsou. Přečtěte si ho 
někdy, pane doktore!

Sebepolemičtější reportáž, filmový esej či dokument, pro 
nějž už třicet let hájím svaté právo na ryze subjektivní 
pohled, by měl ctít pravidlo alespoň minimálního hlasu, 
poskytnutého protistraně. Abychom poznali, s čím rozhoř-
čený autor vlastně polemizuje, zda to je realita nebo jeho 
pomysl. Bohužel dámám Maixnerové a Lokajové se přiho-
dilo to druhé: v domnění, že jsou na stopě protiprávnímu 
činu podvodné terapeutky a jejím kumpánkám, vytáhly 
proti vlastnímu pomyslu zmíněné těžké zbraně. U „šmejdů“ 
nebo u sexuálních predátorů, právem uvízlých V síti, žádný 
protihlas nepotřebujeme, činy mluví samy za sebe. Skryté 
divadlo či kamera v tužce infiltrátorky, jakkoli jinak věc 
eticky sporná, je tady mravně zdůvodnitelná, neboť jde 
o to odhalit daleko nebezpečnější činy kriminální povahy. 
Je ale takovým jednáním šestičlenná skupina bezradných 
matek – resp. pěti matek a jednoho otce – které v situaci, 
kdy stát dal od léčby jejich autistických dětí ruce pryč, 
založí si svépomocí spolek a vyzve na pomoc už osvědče-
nou terapeutku? Zatímco standardní psycholožka v Mo-
tole rodičům řekne, že jejich dcera nebude nikdy zdravá, 
terapeutka Katrin jim dává naději: Ona bude mluvit. Jen 
nemá vyvinutou funkční komunikaci. A tak začnou rodi-
če navštěvovat ABA centrum – a zbytek už znáte. Jelikož 
předpoklad kriminální povahy zkoumané skupiny lidí je 
pouhým pomyslem obou autorek, bylo nutné „kompro“ 
dodatečně vyrobit.

Spolu s problematickým dokumentem selhala tentokrát 
i ostravská dramaturgie – a také Česká televize. Což píšu 
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Vážený pan 
Ing. Petr Dvořák  
generální ředitel České televize 
 
 
 
Vážený pane generální řediteli, 
 
děkujeme za Vaši odpověď. 
 
Členové Výkonného výboru FITES zhlédli dne 12.4. 2021 odvysílaný pořad Obchod s nadějí 
z cyklu INFILTRACE.  
 
Rozhodnutí České televize vytvořit další pořad na dané téma v komplexnějších souvislostech 
je vzhledem k neutuchajícím diskusím a závažnosti problematiky nepochybně správné. 
 
Dokument Obchod s nadějí dle našeho názoru nabídl divákům jen minimální a málo 
srozumitelné souvislosti, které si autoři pořadu vybrali jednostranně, navíc je podpořili 
diskutabilní vizuální formou. 
 
FITES Vás i nadále bude upozorňovat na neprofesionální přístup tvůrčích pracovníků. 
 
Přejeme Vám hodně energie ke stálému udržování České televize jako veřejnoprávního média 
před jakýmikoliv nátlaky, zejména politickými. 
 
FITES nadále podporuje nezávislost veřejnoprávní České televize. 
 
 
S přáním všeho dobrého  
 
Jaroslav Černý, předseda  
jaroslav.cerny@fites.cz 
jara.cerny@centrum.cz 
602 610 620 



nerad, nechca býti zneužit lidmi, jejichž jedinou kvalifikací 
pro práci popravčích současného ředitele je to, že smyslu 
veřejnoprávnosti nerozumějí, a každým svým skutkem to 
dokazují. Proto prohlašuji předem, že dokumentům a zpra-
vodajsko-publicistickým formátům ČT, na rozdíl od nejme-
nované radní a jejím bodygardům, fandím. Píšu o nich více 
či méně pravidelně a více či méně kriticky (to první bývá 
častější) už 30 let. A za tu dobu jsem se snad o nějaký ten 

milimetr k pochopení smyslu veřejné televizní a rozhlasové 
služby, na rozdíl od nejmenované radní, přiblížil. Ve většině 
dokumentů a v relacích typu Reportéři ČT, 168 hodin, Otáz-
ky a Focus VM, nehledě ke stále nezastupitelné roli cyklu 
Nedej se, vidím jeden z mála posledních ostrůvků skutečné, 
poctivě „vyzdrojované“ (odporné slovo!) veřejnoprávnosti. 
Kéž nám Pánbu (nebo kdo) alespoň tento ostrůvek v moři 
fejků zachová…  
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RADA, NERADA

a úvod mého článku si dovoluji citovat prezidenta 
Zemana z rozhovoru, který poskytl MF Dnes ve 
středu 30. června 2021.:

„Domnívám se, že až skončí obstrukce v Poslanecké sněmovně, 
budou dovoleni noví členové Rady České televize a že snad 
dojde k určitým žádoucím personálním přesunům. Tak, aby 
Česká televize nebyla nástrojem – dovolím si říci – zaujatých 
hlupáků.“ (Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/milos-
-zeman-politika-andrej-babis-marie-benesova-ivan-bartos.
A210701_161645_domaci_frum?zdroj=top)

Kdo jsou ti zaujatí hlupáci? Je to snad pan Lutonský, 
zástupce šéfredaktora zpravodajství ČT, který si na tweetu 
dovolil kritizovat prezidenta Zemana za jeho opožděnou 
osobní reakci k následkům tornáda na jihu Moravy, nebo je 
to celé zpravodajství ČT, které je neustále kritizováno vlád-
ními i hradními špičkami a s nimi spřátelenými stranami 
(KSČM, SPD), s tím, že nehrají s nimi podle „předepsané 
partitury“, anebo je to celé mířeno na generálního ředitele 
České televize Petra Dvořáka?

Ano, dovolba zbývajících čtyř členů Rady ČT, o niž se 

zmínil prezident Zeman a s ní i loňská volba nových členů 
této Rady ČT nám dává podnět k serióznímu zamyšlení 
nad principy, nad postavením a nad budoucností veřej-
noprávních médií v naší republice, zejména České televize. 
Už před rokem, koncem června, FITES pořádal 88. čtvrt-
letník, kde (cituji z pozvánky) …smyslem tohoto setkání 
je vzájemná informovanost a diskuze o tom, jak stávající 
Rada České televize má a bude uplatňovat právo veřejnosti 
na kontrolu a činnost České televize (viz kodex ČT) a re-
akce profesní veřejnosti, která se značnou mírou podílí na 
tvorbě této instituce.

Krátká zpráva o tomto čtvrtletníku, plánovaná do loňského 
SYNCHRONU, následuje:

◊ Přítomná odborná veřejnost v tento den nespatřila žád-
ného ze současných 15 členů Rady ČT.

◊ Panel, členové Rady ČT, tu s námi byli. Možná duchem…
zastoupeni cedulkami se jmény na prázdném pódiu.

◊ Bojí se Rada ČT profesní veřejnosti? Zakázal jim někdo 
přijít? jejich svědomí? strach z nakažení koronavirem?

◊ Čtyři členové Rady se předem omluvili, jeden se omluvil 
až v průběhu Čtvrtletníku a jeden předem jasně a svérázně 
odmítnul na setkání s odbornou veřejností přijít.

◊ Publikovanými výroky radních o své zamýšlené činnosti 
v Radě jsme otevřeli diskuzi, která se odehrála na dvou 
úrovních – o Radě ČT a jejím fungování jako takové a o po-
litických aspektech volby radních.

◊ V první části to byli zejména režisér Vlastimil Venclík, 
který se s námi podělil o své dvouleté zkušenosti jako 
radní, Vadim Petrov, člen RRTV, novinář Jan Svačina, 
režisér Martin Vadas, tehdy předseda FITES, novinář Filip 
Rožánek… V druhé části se k nám po Skypu připojila z ka-
rantény Dr. Hana Kordová Marvanová. Z auditoria senátor 
David Smoljak, poslanec Tomáš Martínek, Ivan Gabal, 
politik a mnoho dalších pak probírali politické aspekty 
výběru radních Poslaneckou sněmovnou, včetně možného 
dopadu této volby na budoucí fungování veřejnoprávních 
médií. Do diskuze přispěli i přítomní tvůrci audiovize.

Zápis z 88. čtvrtletníku (nekorigovaný) najdete vložený 
uvnitř tohoto vydání SYNCHRONU. Videozáznam tohoto 
čtvrtletníku najdete na YouTube – viz odkaz https://youtu.
be/Z7YWBKqUJ6o.

Mocenské hry, parlamentní hrátky, ale i snaha zdiskredi-
tovat veřejnoprávnost jako takovou a vedení České televize 
zejména – to vše už bylo aktuální před rokem a o to více 
je nyní. Do jisté míry i proto, že za tři měsíce proběhnou 
parlamentní volby a nová Rada ČT a její snaha o změnu 
managementu a o změnu celkového zaměření naší nej-

Atmosféra 88. Čtvrtletníku, setkání odborné veřejnosti s Radou ČT v červnu 2020
— fotografie auditoria: Přítomná odborná veřejnost

Atmosféra 88. Čtvrtletníku, setkání odborné veřejnosti s Radou ČT v červnu 2020
— ani jeden z pozvaných radních, se nezúčastnil

N
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větší veřejnoprávní instituce se už stala nedílnou součástí 
předvolebního boje. Jak jinak brát načasovaný a nehorázný 
výpad prezidenta Zemana mířený k širší veřejnosti. Není to 
první takový a bojím se, že s blížícími se volbami jich bude 
více. A dovolba čtyř členů Rady ČT se tímto stala vhodným 
nátlakovým nástrojem pro určité politické kruhy.

Dovolba, respektive nevolba, nových radních ČT je dů-
ležitá, ale není to ten hlavní problém. Těch problémů je 
mnoho a budu se snažit je zde stručně vyjmenovat. Některé 
z nich mají co dělat s Radou ČT, jiné pak patří na půdu 
Sněmovny a další pak mají co dělat s celkovým pohledem 
na veřejnoprávnost našich médií.

 
◊ Stávající Rada ČT. Někteří její členové, zejména ti nově 

zvoleni (Matlocha, Lipovská, Veselý…) „vkročili na váleč-
nou stezku“ proti generálnímu řediteli ČT Petru Dvořákovi 
a proti zpravodajství ČT a snaží se o personální změny zde.

 
◊ Mocenské nátlaky na programové a personální změny 

v České televizi, zejména ve zpravodajství. Požadavky 
na výměnu generálního ředitele ČT Petra Dvořáka skrze 
Radu ČT. Dovolba už vybraných kandidátů do Rady ČT 
ještě před volbami.

 
◊ Snaha některých politiků a jejich uskupení a stran je po-

sunout naše veřejnoprávní média na úroveň Polska, či Ma-
ďarska a tím je změnit na státní média, se všemi důsledky.

◊ Sněmovna, volební výbor. Koalice hnutí ANO, SPD, KSČM 
a do jisté míry i ČSSD mají totální kontrolu nad výběrem 
a volbou radních do veřejnoprávních médií.

 
◊ Nutnost nového Zákona o ČT a nutnost změny v působení, 

v personálním obsazení a změny celého systému Rady ČT. 
Navrhován je zejména tzv. „bavorský systém“.

 
◊ Finance. Nevím, kolik lidí si uvědomuje, že od roku 2008 

jsou zmrazeny koncesionářské poplatky, které jsou hlav-
ním zdrojem financí jak pro Českou televizi, tak i pro 
Český rozhlas. Inflace, včetně platů a nákladů stoupla 
několikanásobně, ale stávající Sněmovna nejeví ochotu 
s tím cokoliv dělat. Navíc je zde hrozba platit znovu DPH, 
kde se hovoří o částce mnohaset milionů korun.

Každý z těchto bodů si zaslouží důkladnou analýzu a při 
nejmenším si zaslouží samostatný odborný článek. Těch 
oblastí je daleko více, ale tyto považuji za nejdůležitější. 
Pro nás, většinou pracovníky audiovize, jsou to kriticky 
důležitá témata, zejména nyní, před volbami.

Tak přeji nám všem, ne šťastnou a veselou parlamentní 
volbu, ale o to více přeji úspěšnou volbu, kdy se všichni 
budeme cítit, že jsme něčeho dosáhli a mělo to smysl.  

B

SLIBY!!! CHYBY???
Sněmovní volby 2021

P rogramy politických stran 
a hnutí v oblasti KULTURY, 
VEŘEJNOPRÁVNÍCH MÉDIÍ 

a specificky v oblasti AUDIOVIZE.

V době psaní tohoto článku (7. července 
2021) máme přibližně 3 měsíce do sně-
movních voleb. To není dlouhá doba, 
a slibů do voleb už teď je přehršle, tak 
jenom doufám, že nebude platit poře-
kadlo „co sliby, to chyby“.

Máme tu 26 registrovaných stran 
a hnutí a v této době 954 kandidátů, 
a další jistě přibudou. Zajímaly mě 
jejich volební programy, zejména ob-
lasti týkající se médií, a v našem pří-
padě – audiovize. Ne všechny strany 
v době psaní tohoto článku zveřejnily 
své programy. U těchto hlavních stran 
a hnutí jsem se podíval na jejich minulé 
volební programy pro volby 2017, spe-

cificky s důrazem na média a na audio-
vizi. Posuďte sliby s výsledky.

Toto není volební pamflet, a pro-
to jsem se tu vyvaroval (pokud je to 
možné) jakýchkoliv komentářů, ať 
pozitivních, či negativních. Zatím je-
diný propracovaný volební program 
v oblasti kultury a médií představila 
koalice PIRÁTI a STAN a část tohoto 
programu interpretujeme níže. Berte 
to však prosím jako pouhou informaci, 
a je na každém čtenáři, aby si udělal 
svůj vlastní názor a komentář. 

Tak do toho!

PIRÁTI SE STAN

Z VOLEBNÍHO PROGRAMU  
PRO VOLBY 2021

◊ Svobodná a transparentní média ve-
řejné služby

◊ Média veřejné služby nikdy nesmě-
jí ohnout hřbet. Hlídejme jim záda! 
Změňme způsob volby do jejich 
kontrolních rad, ať mohou zůstat 
nezávislá.

◊ Za posledních 6 let se ČR propadla 
o 27 míst v žebříčku svobody médií. 
Přispívá k tomu i fakt, že si politi-
ci skrytě do rad ČT a ČRo dosazují 
svoje, často nekompetentní lidi, a ti 
vytvářejí na vedení médií politické 
tlaky.

NAŠE VIZE
◊ V radách ČT a ČRo usednou skuteč-

ně nezávislí odborníci, kteří budou 
voleni více subjekty. Hospodaření 
veřejnoprávních médií bude podlé-
hat kontrole Nejvyššího kontrolního 
úřadu.

◊ Volbu rad České televize a Českého 
rozhlasu rozdělíme mezi více orgánů, 
aby média nemohl nikdo ovládnout 
ve svůj prospěch. Jednou z možností 
je, aby se na jmenování podílela jak 
Sněmovna, tak Senát.

◊ Do výběru kandidátů by případně 
mohly být zapojeny úctyhodné od-
borné, profesní a společenské insti-
tuce.

◊ Pro případnou změnu mediálních 
zákonů bude vyžadován souhlas 
obou komor Parlamentu, jako tomu 
je u volebních zákonů.

◊ Dokončíme změnu zákona o Nej-
vyšším kontrolním úřadu, aby mohl 
kontrolovat celé hospodaření České 
televize i Českého rozhlasu.

◊ Zajistíme trvale udržitelné financo-
vání, které zabezpečí ekonomickou 
nezávislost médií veřejné služby, 
bude reflektovat klesající reálnou 
hodnotu peněz a bude nezávislé na 
aktuální politické moci.

◊ Při výběru kandidátů do rad médií 
veřejné služby budeme hledět na 
jejich odbornou způsobilost i spo-
lečenský význam navrhujících in-
stitucí, zveřejníme jejich životopisy 
a vizi působení se zohledněním po-
žadavků na ochranu osobních údajů 
všech uchazečů.

◊ Zajistíme, aby rozhodnutí mediál-
ních rad i rozhodnutí Poslanecké 
sněmovny ve vztahu k volbě či odvo-
lání bylo přezkoumatelné Nejvyšším 
správním soudem.

◊ Odvolání radních bude možné pouze 
na základě zákonných důvodů. Od-
volání celé Rady nebude možné.

◊ Na nominanty do Rady pro rozhlaso-
vé a televizní vysílání i České tiskové 
kanceláře, kde navrhují kandidáty 
poslanecké kluby, budou naše kluby 
pořádat veřejná výběrová řízení.

◊ Mediální zákony budou reflektovat 
aktuální vývoj v rámci informačních 
technologií (např. bude jasně defino-
váno, že využívání online komuni-

kačních kanálů včetně internetu je 
v gesci veřejnoprávních médií).

KOLIK NA TO  
CHCEME ČASU?

◊ Hned na začátku volebního období, 
v případě vládní odpovědnosti, bu-
deme hledat shodu se Senátem na 
úpravě mediálních zákonů, zajišťující 
větší nezávislost na aktuální vlád-
noucí politické moci.

◊ Všechny návrhy by, v případě dohody 
s partnery, mohly být realizovány do 
konce volebního období.

KE KULTUŘE
◊ Kulturu tvrdě zasáhla opatření proti 

covidu-19. Financování kultury však 
dlouhodobě neodpovídá vyspělým 
státům. Rozdělování dotací není 
srozumitelné a transparentní. Ná-
rodním kulturním institucím hrozí 
nestabilita, protože vedení může 
ze dne na den skončit z politických 
důvodů.

◊ Reforma a restrukturalizace dotač-
ních schémat na Ministerstvu kul-
tury je nezbytná, aby se systém stal 
srozumitelný, spravedlivý a trans-
parentní a byl schopen reagovat na 
aktuální vývoj kulturního provozu. 
Je nutné zamezit dlouhodobě popi-
sovaným střetům zájmů v dotačních 
komisích.

◊ Veškerý kulturní provoz v ČR je zatí-
žen nedokončenou transformací a ve 
svém důsledku blokuje efektivnější 
hospodaření kulturních organizací 
na úrovni státu, krajů i měst. Sys-
tém financování mezi státem, kraji 
a obcemi je nevyvážený a regionál-
ně disproporční. Od 90. let byl jako 
funkční model po vzoru Německa 
nebo Rakouska slibován systém veřej-
noprávních institucí v kultuře (VKI). 
Proces nebyl dokončen. VKI se jeví 
jako mnohem vhodnější nástroj než 
systém příspěvkových organizací.

◊ Rozpočet kultury (bez transferu 
církvím) bude 1 procento státního 
rozpočtu. Kulturní instituce získají 
odpovídající nezávislost vedoucí ke 
stabilnímu prostředí systému. Kul-
turní kreativní odvětví budou hrát 

významnou roli a naše kultura bude 
respektovaná ve světovém kontextu.

◊ Po vzoru Státního fondu kinemato-
grafie transformujeme Státní fond 
kultury tak, aby mohl být jednotným 
hodnotícím místem pro všechny do-
tační tituly, kde budou rozhodovat 
odborné komise bez střetů zájmů. 
Výrazně navýšíme podporu pro tzv. 
živé umění.

◊ Předložili jsme návrh, který zajišťuje 
jistější postavení pro ředitele kultur-
ních institucí.

◊ Interpelovali jsme ministra kultury 
ohledně potenciálního střetu zájmů 
dotačních komisí MKČR.

◊ Při projednávání státního rozpočtu 
každoročně předkládáme pozměňo-
vací návrhy, které posilují nejkritič-
těji podfinancovaná místa v resortu 
kultury.

◊ Setkáváme se se zástupci klíčových 
profesních organizací v kultuře (Aso-
ciace producentů v audiovizi, Asoci-
ace muzeí a galerií, Asociace profe-
sionálních divadel, Národní divadlo, 
Státní fond kinematografie a další) 
a diskutujeme s nimi naše návrhy.

HNUTÍ ANO

Zatím žádný program nepředstavilo. 
Dovolil jsem se podívat na jejich vo-
lební program pro minulé Sněmovní 
volby (2017), část jejich mediálního 
programu zde reprodukuji a  je na 
čtenáři zhodnotit, co se jim podařilo 
splnit a co ne.

◊ Jednou z priorit je přijetí Zákona 
o veřejné kulturní instituci.

◊ Novelizaci autorského zákona vidí-
me jako další prioritu, a to zejména 
s ohledem na vývoj nových technolo-
gií a možnosti prezentace digitalizo-
vaných děl široké veřejnosti – 2019.

◊ Zrušíme absolutní monopol autor-
ských svazů a jejich oprávnění vybí-
rat poplatky i za tvůrce, kteří k tomu 
nedali svůj souhlas. Navíc zrušíme 
povinnost oznamovat kulturní akce.
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◊ Novelizací příslušné legislativy 
podpoříme digitalizaci nehmotné-
ho kulturního dědictví, knihovních 
a filmových fondů včetně vyřešení 
autorskoprávní problematiky. Digi-
talizace s využitím nových techno-
logií je dalším způsobem, jak zpří-
stupňovat umění široké veřejnosti.

◊ K zajištění kvalitního rozvoje kul-
tury je třeba dosáhnout nejméně 1,5 
procenta výdajů státního rozpočtu 
na kapitolu kultura bez započtení fil-
mových pobídek a nákladů na správu 
církví, a to do roku 2021.

◊ Jednou z klíčových priorit je vyřešení 
financování Státního fondu kultury. 
Od roku 2019 najdeme způsob jeho 
dlouhodobého a udržitelného finan-
cování formou grantových schémat.

◊ Budeme posilovat soukromou pod-
poru kultury prostřednictvím daňo-
vých odpočtů. Další priority v oblasti 
kultury.

◊ Podstatným způsobem zvýšíme pod-
poru, a to nejen finanční, prezentace 
české kultury v zahraničí prostřed-
nictvím programů a  spolupráce 
s Ministerstvem pro místní rozvoj 
a Ministerstvem zahraničí a využitím 
umění pro kulturní diplomacii.

◊ Kreativní průmysly jako samostat-
né odvětví jsou jednou z nejrychleji 
se rozvíjejících oblastí ekonomiky 
vůbec. Podporou umělecké tvorby 
chceme pozitivně ovlivnit rozvoj 
kreativních průmyslů. Ministerstvo 
kultury považujeme za kompetentní 
místo pro koordinaci a řízení rozvoje 
kreativních odvětví v ČR. Ve spolu-
práci s ministerstvem školství a mi-
nisterstvem průmyslu vytvoříme 
platformu pro podporu uměleckého 
vzdělávání jak ze strany státu, tak 
i kreativních průmyslů, jako klíčo-
vých zaměstnavatelů umělců všech 
uměleckých profesí.

SPOLU 
(ODS, TOP 09, KDU-ČSL)

Z VOLEBNÍHO PROGRAMU  
PRO VOLBY 2021

◊ Veřejnoprávní média vnímáme jako 
nedílnou součást svobodné a demo-
kratické české společnosti. Jednou 
z podmínek jejich stabilního nezá-
vislého fungování je udržitelné fi-
nancování. K tomu se zavazujeme ve 
volebním programu koalice SPOLU.

◊ Dalším aspektem ovlivňujícím ne-
závislost veřejnoprávních médií je 
model voleb do jejich rad. Proto by-
chom ho chtěli upravit zapojením 
obou komor parlamentu do volby 
členů. Zapojením Senátu umožní-
me volbu v reprezentativnějším pro-
středí, protože Senát svou skladbou 
reprezentuje zpravidla jinou skupinu 
voličů než vládní většina v Poslanec-
ké sněmovně.

◊ Celý program koalice SPOLU nalez-
nete na webu www.spolu21.cz.

VYBRALI JSME STR. 40
◊ Zajistíme podporu autorskému 

právu, adekvátní pro civilizovanou 
zemi. Nepřipustíme jakékoliv zmen-
šení ochrany, či dokonce bagatelizaci 
autorství.

◊ Zaměříme se na udržitelnost finan-
cování veřejnoprávních médií, což 
je nejzákladnější podmínka nezá-
vislosti.

◊ Do systému volby Rady ČT, ČR, ČTK 
zapojíme Senát a zajistíme jejich 
transparentní hospodaření. Nezá-
vislost veřejnoprávních médií dnes 
nemůžeme podcenit.

DÁLE KE KULTUŘE
◊ Do konce volebního období postupně 

zajistíme finanční podporu kultury 
na úrovni 1 % výdajů státního roz-
počtu.

◊ Připravíme zákon o veřejných kul-
turních institucích.

◊ Budeme všestranně podporovat 
podnikání v kultuře a rozvoj audio-

vize a vytvářet podmínky pro jejich 
rozvoj.

◊ Budeme prosazovat sjednocení kul-
turních statků a služeb v nejnižší 
sazbě DPH. Prosadíme vyšší daňové 
zvýhodnění mecenášství a sponzo-
ringu jako krok k funkčnímu více- 
zdrojovému financování kultury.

◊ Zajistíme podporu autorskému 
právu, adekvátní pro civilizovanou 
zemi. Nepřipustíme jakékoliv zmen-
šení ochrany, či dokonce bagatelizaci 
autorství.

◊ Zaměříme se na udržitelnost finan-
cování veřejnoprávních médií, což je 
nejzákladnější podmínka nezávislos-
ti. Do systému volby Rady ČT, ČRo 
a ČTK zapojíme Senát a zajistíme 
jejich transparentní hospodaření. 
Nezávislost veřejnoprávních médií 
dnes nemůžeme podcenit.

ČSSD

ČSSD zatím svůj program připravuje 
(20. června 2021). 

Proto nabízíme pár bodů z jejich 
volebního programu z r. 2017.

◊ Zaměstnanci v kultuře jsou nejhůře 
oceňovanými zaměstnanci ve státní 
správě. Průměrný plat v této oblasti 
zdaleka nedosahuje průměrného pla-
tu v České republice. Velmi nedůstoj-
ná je i úroveň platů v organizacích 
zřizovaných městy či kraji, jako jsou 
zejména regionální divadla, orches-
try, muzea a galerie nebo knihovny. 
Zajistíme proto zvýšení platů těchto 
zaměstnanců.

◊ Maximální péči budeme věnovat digi-
talizaci kulturního obsahu. Prosadí-
me také program na podporu digita-
lizace galerijních a muzejních sbírek 
tak, aby naše kulturní dědictví bylo 
široce dostupné on-line. Nezávislá 
veřejnoprávní média jsou pilířem 
demokratické společnosti ve všech 
vyspělých zemích. Chceme, aby lidé 
měli dostatek ověřených informací 
o domácím i světovém dění. Je to také 
zavedený způsob, jak umožnit nezá-
vislým a poctivým novinářům dělat 
slušně jejich práci.

◊ Proto zabráníme všem pokusům o ze-
státnění České televize a Českého 
rozhlasu. Způsob na státu nezávislé-
ho financování médií veřejné služby 
prostřednictvím koncesionářských 
poplatků považujeme za dobrý. Je 
potřeba dbát na efektivní a účelné 
využití těchto zdrojů.

◊ Nelze dopustit jakoukoli privatiza-
ci médií veřejné služby, ale naopak 
všemi nástroji chceme posilovat je-
jich nezávislost, která musí jít ruku 
v ruce s kvalitou a objektivitou. Kva-
litní kultura je pro každého.

SPD

Program do voleb 2021 strana ještě 
nepředstavila. Strana zatím předsta-
vila 10 základních volebních bodů, ale 
o kultuře tam není ani zmínka. Tak 
znovu otevírám jejich volební program 
2017.

◊ NE státnímu financování multikul-
turních neziskovek s politickým 
programem.

A to je jediné, co jsem v jejich volebním 
programu 2017 našel o kultuře.

KSČM

Z VOLEBNÍHO PROGRAMU  
PRO VOLBY 2021

◊ Zrušení koncesionářských poplat-
ků, veřejnoprávní média hrazená ze 
státního rozpočtu a kontrolovaná 
parlamentem, nezávislými odbor-
níky i NKÚ.

Tak jako u SPD je to to jediné z oblasti 
kultury a médií, co jsem v jejich voleb-
ním programu 2021 našel.

Podle posledních průzkumů volebních 
preferencí pro letošní volby jsem tu 
prezentoval strany a hnutí s více než 
5% šancí dostat se do Sněmovny. Dou-
fám, že ty ostatní mi to odpustí.

Tak, milí čtenáři, prázdniny a volby 
už jsou za rohem. Je to na nás všech, 
koho zvolíme do Sněmovny, a potom, 
neboť doufám, že žijeme v demokracii, 
je to na politicích, jak s naší volbou 
budou zacházet. A jen si přeji, aby se 
z nich nestaly „politické mrtvoly“, jak 
je krásně zobrazil Josef Čapek.  

B.

J. Čapek — Politická mrtvola

3130 synchron 1  2021



ajímali jsme se o názory studentů, jejich učitelů 
a vedení předních českých filmových škol, jak vý-
uku ovlivnila či neovlivnila dlouhá pandemická 

restrikce.

Vzhledem k tomu, že v květnu t. r. se pravidla upravila tak, 
že bylo možné již natáčet školní filmy, a nebyl čas na rozho-
vory, aby se stihla natočit všechna cvičení či absolventské 
filmy, rozhodli jsme se udělat rychlou anketu na toto téma, 
a zde jsou výsledky.

Ankety se zúčastnily filmové školy Slezská univerzita 
v Opavě, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, FAMO v Písku 
a pražská FAMU.

Studenti
VYHODNOCENÍ STUDENTSKÝCH  

ANKETNÍCH ODPOVĚDÍ

ANKETNÍ OTÁZKY
a) Je světová pandemie výzva pro obsah a formu audiovi-

zuálních děl, která jsou před Vámi?
Shrnutí: ANO i NE

b) Světová pandemická situace nijak neovlivňuje moji příští 
tvorbu, ANO, nebo NE?

Shrnutí: pandemická situace nijak neovlivňuje moji příští 
tvorbu

c) Distanční výuka pro teoretické studium mého oboru 
je OK?

Shrnutí: ANO i NE

d) I v teoretické výuce preferuji přímý kontakt s kolegy, 
studenty a učiteli?

Shrnutí: převažuje ANO

e) Trpěl/a jsem omezením možností praktických cvičení?
Shrnutí: převažuje ANO

f ) Právě započaté natáčení cvičení/absolventského filmu 
se dotýká/nedotýká a zatěžuje pandemická situace?

Shrnutí: zatěžuje a dotýká

g) Moje rozhodnutí ve volbě námětu pro právě započaté 
natáčení/cvičení absolventského filmu pandemická si-
tuace neovlivnila/ovlivnila?

Shrnutí: neovlivnila i ovlivnila

Případně napište více.

Zde dva studentské názory:

JAN VLČEK, SLEZSKÁ UNIVERZITA
Ve své tvorbě se snažím tvořit nadčasové věci, a nechci tak 
dát současné pandemii ještě větší prostor. Mediálního už má 
více než dost. Distanční výuka je opravdu nepříjemná a pro 
náš obor opravdu nedokáže nahradit tu reálnou ve škole. 
Můj absolventský projekt byl bohužel zatížen pandemií 
kvůli nemožnosti cestovat do jiného okresu, či testováním, 
které někdy vyšlo falešně a posunulo natáčení.

ALEŠ POJAR, UTB
Studium filmu je pro mě osobně o potkávání se s lidmi. Dů-
ležitá je diskuze o nových možnostech, zkoumání lidí a je-
jich problémů, názorová konfrontace ve vztahu k filmovým 
postupům. V online podobě tohle všechno odpadá.

Anketa  
filmových škol

Sonda do školství v době pandemie

Z
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Učitelé
VYHODNOCENÍ ANKETY  

PRO UČITELE

ANKETNÍ OTÁZKY
a) Přednášky konané distančně shledáváte adekvátní pre-

zenčním ANO/NE?
Shrnutí: převažuje názor NEadekvátní

IRENA KOCI, UTB
„Mnoho zůstává ztraceno v zrnění wifi vln… Absence dal-
ších komunikačních kanálů (řeč těla, gestika, mimika při 
vypnutých kamerách z důvodu nekvalitního internetu, 
absence živé konstelace, situace v jednom prostoru atd.), 
proces dorozumění se značně ztěžuje. Takže v jisté míře 
k přenosu přednášených informací dochází, ale všechny 
to stojí více energie i času.“

SELMA ROČKOVÁ, FAMO 
Přednášky konané distančně shledáváte adekvátní pre-
zenčním? NE – v malých skupinách během ateliéru se před-
nášky online velmi přiblížily výuce naživo z mé strany, ale 
pozorovala jsem menší soustředěnost studentů. Mnozí se 
přihlašovali z kanceláří nebo jiných aktivit, a na výuku se 
tak plně nesoustředili. A i ti, kteří byli v pohodlí a tichu do-
mova, ztráceli koncentraci mnohem rychleji, než když jsme 
ve třídě. V přednáškách, kde byla přítomna velká skupina 
cca 40 lidí, už o koncentraci a přehledu o tom, co studenti 
dělají, nebo nedělají, nemůže být řeč vůbec.

b) Možnosti praktických cvičení v „éře pandemie“ jsou 
dostatečná /nedostatečná v rámci možností pro výuku 
studentů?

Shrnutí: vyhodnocení – nedostatečná

IRENA KOCI, UTB
„Každá z našich šesti specializací je na tom trochu odlišně; 
scenáristé mohou praktikovat paradoxně možná i více, 
než v běžném chodu společnosti (uzávěra jim umožňuje 
hlubší soustředění na méně věcí), ovšem režiséři už jsou 
limitováni značně, okruh jejich činností je značně zúžen. 
A totéž platí pro produkční (těm pandemie přidělala tunu 
práce s neustálými posouváními harmonogramů). Kame-
ramani, kteří mají svoji techniku, mohli praktikovat lépe, 
ti, kteří svoji vlastní filmovou techniku nemají, už moc ne. 
Totéž zvukaři. Pro střihače nebo vizuální efekty se situace 
dramaticky nezměnila, jejich režim sestává ze sezení u pc 
v každé době :).

c) Ve výsledku jsou absolventské filmy studentů z „éry pan-
demie“ distanční výukou ovlivněné ANO/NE?

Shrnutí: NEVÍM :)

SELMA ROČKOVÁ, FAMO
Možnosti praktických cvičení v „éře pandemie“ – dosta-
tečná v rámci možností, nedostatečná pro výuku studentů  

– nemohli točit vůbec, čili to považuji za nedostatečné. 
Hlavně u prvního ročníku, kdy studenti od září nenatočili 
ještě nic. Natáčení je čeká teď na jaře. Ve výsledku jsou 
absolventské filmy studentů z „éry pandemie“ distanční 
výukou ovlivněné.

BERÁNEK, PRODUCENT FAMO
ANO – to je můj subjektivní názor, ale nejsem to schopen 
zcela posoudit, protože jsem u absolventských filmů ne-
figuroval.

IRENA KOCI, UTB
„To je těžko říct, studentské filmy se teprve roztáčejí… tak-
že až budou hotovy, budeme moct i s lehkým odstupem 
zhodnotit, nakolik se limity a důsledky protipandemických 
opatření do výsledků tvorby propíší.“

SELMA ROČKOVÁ, FAMO
Ve výsledku jsou absolventské filmy studentů z „éry pan-
demie“ distanční výukou ovlivněné. ANO – největší ovliv-
nění vidím v tom, že praktická cvičení jsou rozložena do 
celého roku tak, aby studenti postupně nabírali určitý typ 
zkušenosti a dovedností. Ty pak zpracují a použijí v dalším 
natáčení. Vzhledem k tomu, že celý rok točit nemohli, musí 
teď dohnat všechna natáčení během jara a léta. Což pro 
výuku není úplně ideální.

Případně napište více:

BORIS MASNÍK, UTB, SVOŠF, FAMO, DAMU
Osobní kontakt se studenty uměleckých oborů online výuka 
pochopitelně nenahradí. Naše obory jsou tvůrčí (není to 
žádná jasně definovaná matematika), jde často o diskuzi nad 
subjektivními autorskými názory, o emotivní působení – 
a to „rozhovor s monitorem“ nemůže nahradit.

Na druhou stranu nuceně získaná praxe s online ko-
munikací umožní případné častější konzultace vyučující/
student bez ohledu na rozvrh, učebnu a předem stanovené 
termíny. Já osobně začínám této možnosti poměrně často 
využívat – a nebýt nucené dálkové výuky, bych se do toho 
asi „dobrovolně“ nepustil.

Za poměrně závažný problém považuji omezení možnosti 
natáčet – byť i v omezeném štábu – studentské projekty. AV 
dílo musí „být vidět“, aby mohlo být hodnoceno a pedagogy 
vedeno. Nestačí o něm „učeně mluvit“.

Školy
VYHODNOCENÍ ODPOVĚDÍ  

OD VEDENÍ ŠKOL

ANKETNÍ OTÁZKY
a) Distanční výuka bude implementována i do příštích a. r.?
Odpověď: ČÁSTEČNĚ

b) Zahraniční studenti v „éře pandemie“ využili plně dis-
tanční výuku?

Připravila Jana Tomsová



ne 20. května 2020 se funkce děkanky FAMU ujímá 
Andrea Slováková. Je řádně zvolena akademickým 
senátem FAMU na základě své koncepce, která sli-

bovala mj. i rovné zacházení se studenty i pedagogy. (cit) „Je 
důležité, aby studenti točili ve štábech, uměli spolupracovat 
a měli vůči sobě respekt. Aby režisér věděl, co může chtít po 
kameramanovi, a zároveň věděl, co mu kameraman může 
dát,“ vysvětluje svoji koncepci děkanka.

Na webových stránkách fakulty po jejím nástupu je kon-
statováno: (cit) „FAMU vstupuje pod vedením Andrey Slo-
vákové do nové éry, která však staví na pevných základech, 
zavedených postupech a opatřeních, díky nimž fakulta již 
dlouhá léta funguje a prosperuje“. Tato slova naplnila aka-
demickou obec nadějí, že se bude FAMU nadále rozvíjet na 
principu svých původních tradic, jako instituce po desetiletí 
budovaná respektovanými pedagogy a zároveň uznávanými 
filmovými tvůrci, kteří jí zajistili světové renomé.

Dnes, více jak po roce fungování nového vedení FAMU 
v čele s děkankou Slovákovou, existuje vážná obava o kvali-
tu výuky studentů, která by zajistila jejich profesní erudici 
a jejich kvalifikované postavení ve filmovém štábu. Profesní 
zkušenost stávajících pedagogů nemůže být nahrazena ne-
kompetentními sympatizanty současného vedení fakulty, 
bez ohledu na jeho veřejně prezentovaná odůvodnění.
Přehled následujících postupů, které uvádíme níže, mnohé 
pedagogy FAMU silně znepokojuje a těžko se v nich hledá 
soulad s proklamovanými záměry děkančiny koncepce, 
pokud jim přímo neodporují.

Pro ilustraci uvádíme přehled událostí, které provázejí 
snahu vyměnit vedoucího katedry kamery současným ve-
dením FAMU a které je, jak se domníváme, usvědčují z ne-
kompetence a účelové manipulace vedené osobní zaujatostí 
a snahou obsazovat klíčové pozice na fakultě vlastními 
sympatizanty bez ohledu na jejich profesní a pedagogickou 
kompetenci. Takové postupy vedou ve výsledku k rozvratu 
školy, jejíž jednotlivá pracoviště na sobě přímo závisejí 
a výsledky jejich práce se vzájemně podmiňují. Protože 
je Katedra kamery pracovištěm pro chod školy klíčovým, 
a protože se ocitla v samém epicentru otřesů způsobených 
současným vedením školy, náš přehled se týká vývojem 
situace právě zde.

27. 2. 2020
Komise pro vnitřní hodnocení FAMU dospívá k závěrům, 
že oba studijní programy na KK splňují standardy kvality 
ve všech sledovaných oblastech. Současný stav je dobře 
zavedený.

30. 10. 2020
Je vyhlášeno 1. výběrové řízení na vedoucího katedry ka-
mery (prof. Jaroslav Brabec je jediným uchazečem). 

6. 11. 2020 
Pedagogický sbor KK vyjadřuje podporu prof. Jaroslavu 
Brabcovi a přeje si, aby pokračoval i v dalším funkčním 
období.
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Odpověď: ANO, Využili distanční výuku těch předmětů, 
které měly distanční variantu.

c) Distanční výuka ovlivnila hospodářský výsledek FAMU?
Odpověď: ANO

Případně, prosíme, doplňte Váš názor:

VEDENÍ FAKULTY FAMU
FAMU posílila zázemí, znalost platforem pro distanční 
výuku a komunikaci – v této souvislosti bylo uspořádáno 
několik školení pro pedagožky a pedagogy a ostatní zaměst-
nance; technicky bylo vybaveno 17 místností pro odbavování 
distanční a hybridní výuky, byla vytvořena interní tabulka 
PES konkrétně pro chod a opatření na naší fakultě, a to jak 
v českém, tak anglickém jazyce. Byl zaveden tzv. semafor 
předmětů – rozvrhy jednotlivých předmětů jsou barevně 
rozlišovány podle tří kategorií a aktualizovány v závislos-
ti na aktuálních vládních nařízeních – zeleně vyznačené 
předměty se mohou (za dodržování stanovených opatře-
ní) realizovat prezenčně, oranžové hybridně (tj. částečně 
prezenčně, částečně online) a červené pouze distančně. 
Vyučujícím byly nabídnuty individuální konzultace týkající 

se metod a způsobu tvůrčího využití online nástrojů, aby 
měli možnost inspirativního dialogu při „znovuvynalézání“ 
svých předmětů v distanční podobě.

Na FAMU jsou dále organizována pravidelná online 
setkání studujících s děkankou, kde děkanka, popřípadě 
proděkani diskutují o možnostech a otázkách spojených 
s výukou. Na webových stránkách vznikla sekce s informa-
cemi o pandemii, kde shromažďujeme a aktualizujeme do-
stupné informace o vývoji, změnách a pravidlech pro výuku 
a pobyt ve škole. Studující, vyučující a ostatní zaměstnanci 
a zaměstnankyně jsou o všem pravidelně informováni-y 
prostřednictvím i dalších komunikačních kanálů emailů, 
newsletterů a sociálních sítí. Naše studující se snažíme mo-
tivovat, aby své tvůrčí vize nepřestávali rozvíjet, a to i přes 
dočasnou nemožnost jejich plné realizace, a vytváříme pro 
tuto situaci přiléhavé výzvy k jejich zapojení, například do 
společného fakultního časosběrného filmu, pro nějž probí-
há každoměsíční sběr záběrů, jimiž studující zachycují své 
prožitky a přemýšlení v nestandardnosti této doby. U čeho 
je to možné, to nachází svou variantu v online prostředí – 
od přednášek přes masterclasses se světovými filmařih až 
po online „party“ s interaktivními kvízy, showreely nebo 
DJ sety.  

4. 12. 2020
Je vyhlášeno 2. výběrové řízení na vedoucího katedry ka-
mery (prof. Jaroslav Brabec je jediným uchazečem). Členové 
komise: PhDr. David Čeněk (proděkan FAMU, předseda 
komise), MgA. Klára Belicová (kameramanka, externí členka 
komise), MgA. Klaus Fuxjäger (kameraman a pedagog ka-
tedry kamery), Mgr. Petr Kubica (povinná pozice dle Řádu 
výběrových řízení – člen Akademického senátu fakulty, 
vybíraný AS FAMU), doc. Ing. Mgr. Martin Řezníček (po-
vinná pozice dle Řádu výběrových řízení — člen akademické 
obce, pedagog katedry dokumentární tvorby), prof. MgA. 
Jaromír Šofr (kameraman, externí člen komise), doc. Asen 
Šopov (kameraman, externí člen komise).

3. 2. 2021 
E-mail prof. Jaroslava Brabec děkance o průběhu výběrové-
ho řízení: (cit) „Ahoj Andreo, po dvou hodinách jsem byl 
propuštěn. Nevím, kdo přišel na Šofra, ale tak odporný 
urážky jsem ještě nezažil. Jsem smířen s tím, že neprojdu 
z objektivních důvodů — neprošel jsem u komise. Hezký 
večer Jarda“.

3. 2. 2021 
Protokol VR na pozici vedoucího KK: (cit) „Komise roz-
hodla nadpoloviční většinou v poměru hlasů 4 : 3, že pan 
profesor Brabec nevyhověl požadavkům přijímacího ří-
zení a nedoporučuje ho ke jmenování vedoucím Katedry 
kamery.“

4. 2. 2021
E-mail kameramana doc. Asena Šopova, člena komise VŘ 
na pozici vedoucího KK děkanátu FAMU: (cit) „…Čím dál 
víc cítím pachuť pocitu, že to byla spíš fraška, ne-li přímo 
‚exekuce‘. Postupně mi dochází i pečlivý výběr členů ko-
mise, viz. profesor Šofr…“

4. 2. 2021 
E-mail kameramanky MgA. Kláry Belicové děkanátu FAMU: 
(cit) „…Výroky pana profesora Šofra, založené na osobních 
útocích, byly, dle mého názoru, takovéto události nedůstoj-
né a vzdálily onu diskusi od kultivovanosti…“

7. 2. 2021 
Deset vedoucích kateder a ředitel Studia FAMU vyjadřují 
podporu prof. Brabcovi a vytýkají děkance: nepodložené 
dehonestace pedagogů, netransparentní a účelová výběrová 
řízení na posty vedoucích kateder, marginalizaci kolegia  
děkanky, dublující se doktorský studijní program a absenci 
uměleckého doktorátu, nerovný přístup k zahraničním stu-
dentům, prosazení nového studijního program herní design 
bez prostorového, rozpočtového a personálního zajištění. 
Dále pak neodůvodněné žaloby členů AS FAMU na bývalé-
ho děkana FAMU a rektora AMU a účelové svědectví Víta 
Janečka u soudu, jakož i neodůvodněnou změnu fakultních 
evaluací a způsob zřízení institutu ombudsmanky, který 
nemá oporu ve vnitřních předpisech FAMU.

7. 2. 2021
Dopis studentů KK děkance: (cit) „…Výběrové řízení pro-
běhlo netransparentně, jeho výsledku nerozumíme a má  
vážné důsledky pro naše studium a osud našeho oboru.“

9. 2. 2021
Dopis kameramana MgA. Klause Fuxjägera děkance, ze kte-
rého citujeme při zachování chyb, neboť citovaný není rodilý 
mluvčí: (cit): „…Nechci se me verit njakym konspiracnym 
teoriem, nechci zkoumat proc clenove komise jednali tak 
jak jednali. ale urcite, podle meho nazoru, byla uroven teto 
diskuse pod carou vysoke skole. osobni, emocionalni strety 
by se nemeli odehrat na takove platforme, protoze ovlivni 
objektivni posuzovani a zkresli vysledek hlasovani.“

11. 2. 2021
E-mail děkanky Prof. Brabcovi: (cit) „Vážený pane profesore 
— milý Jardo, v návaznosti na výsledek jednání a hlasování 
komise výběrového řízení, která zasedla 3. února, tě nebudu 
jmenovat vedoucím katedry kamery.“

12. 2. 2021 
Dopis kameramana doc. Asena Šopova děkance: (cit) „Vá-
žená paní děkanko, musím se důrazně ohradit proti Vámi 
citovanému vyjádření pana předsedy výběrové komise, 
pana proděkana Davida Čeňka, že: „Není možné na základě 
zpětných reakcí revidovat výsledek (výběrového řízení). 
Všichni členové komise souhlasili se zápisem.“ Pokud je mi 
známo, dokument nabývá právní váhy až po Vlastnoruč-
ním podpisu všech členů komise. Já jsem protokol nepo-
depsal, nepodepíšu a žádný souhlas jsem nikomu nedal… 
Považuji takový postoj za diskriminační, zvláště v situaci, 
kdy v nedávné době v podobných výběrových řízeních na 
několika dalších katedrách FAMU nebyl jediný kandidát 
žádnou překážkou.“

12. 2. 2021 
E-mail děkanky studentům KK ( jako odpověď na jejich 
dopis): (cit) „…mrzí mě, že nemohu ještě lépe vysvětlit, 
jak obrovské dilema toto rozhodování bylo a že nemohu, 
v souladu se svým nejlepším vědomím a svědomím, postu-
povat jinak. Průběh výběrového řízení i jednání komise 
proběhly regulérně.“

12. 2. 2021 
Oznámení výsledků VŘ — děkanka oznamuje prof. Brab-
covi, že ho nejmenuje vedoucím KK, protože nevyhověl 
„podmínkám a požadavkům pro danou pozici“.

15. 2. 2021 
Dopis studentů KK rektorce AMU, PhDr. Ingeborg Radok 
Žádné: (cit) „…Ve své odpovědi děkanka Slováková uvádí, že 
všichni členové komise souhlasili se zápisem. Člen komise 
pan Šopov ale v emailu děkance, který s námi sdílel (Příloha 
5), píše, že zápis nepodepsal, protože s ním nesouhlasí. Jako 
jeden z důvodů nesouhlasu uvádí, že předseda komise PhDr. 
David Čeněk rozhodl při rovnosti hlasů v neprospěch profe-
sora Brabce s odůvodněním absence dalšího kandidáta. Je 



nám známo, že nedávno proběhlo výběrové řízení na katedře 
režie, kde byl též jediný kandidát, a byl komisí vybrán…“

15. 2. 2021 
E-mail prof. Brabec děkance: (cit) „…situace kolem vý-
běrového řízení na vedoucího katedry kamery 3. 2. 2021 
je podle mého mínění zakončena v rozporu s vnitřními 
předpisy FAMU, resp. AMU, a založena na lžích. Jako jeden 
z důkazů mých pochyb je záznam neveřejné části, který 
odmítáte zveřejnit. Po mé zkušenosti s naším předchozím 
rozhovorem 4. 12. 2020, který byl Vámi rovněž nahráván, 
je několik skutečností následně komisí manipulovaných, 
ale Vámi vyslovených, nemám důvěru k dalšímu podob-
nému jednání…“

15. 2. 2021 
E-mail prof. Brabec rektorce, ve kterém v souvislosti 
s VŘ na vedoucího KK upozorňuje na několik porušení 
vnitřních předpisů a nepřípustnou manipulaci v několika 
bodech. Mj. poukazuje na jednání člena komise VŘ(!) 
doc. Ing. Mgr. Martina Řezníčka, pedagoga Katedry do-
kumentární tvorby, který se snažil zmanipulovat prof. 
Jiřího Myslíka (kameraman, zástupce vedoucího katedry 
kamery), aby ke kandidatuře na pozici vedoucího KK 
přesvědčil MgA. Klause Fuxjägera (kameraman, pedagog 
katedry kamery).

16. 2. 2021 
E-mail děkanky pedagogům KK: (cit) „Vážení pedagogo-
vé katedry kamery, ráda bych se s vámi se všemi potkala 
(anebo s částí z vás – jak se domluvíte), abychom mohli 
společně prodiskutovat, kdo bude nadále od 1. 3. pověřený 
vedením katedry, než proběhne nové výběrové řízení, a další 
případné vaše otázky.“

17. 2. 2021 
Svědectví prof. Jířího Myslíka: (cit) „27. 11. se mi ozval Martin 
Řezníček. Říkal, že se mnou musí něco naléhavě probrat 
a že to nemůže probrat po telefonu. Setkal jsem se s ní ve-
čer na Čechově náměstí. Naléhavě mi začal tvrdit, že se 
do výběrového řízení na vedoucího naší katedry přihlásil 
někdo ze zahraničí, který má úžasné reference. Že Jaroslav 
Brabec nemá šanci. Nechtěl říci, kdo to je, ale že je to jasný 
vítěz a že pokud chceme zachránit katedru, musíme jako 
pedagogové nominovat někoho třetího.“

24. 2. 2021 
E-mail děkanky prof. Brabcovi: (cit) „…Ráda bych s vámi byla 
prodiskutovala a domluvila délku pověření a další postup, 
týkající se katedry, jejímž vedením jste aktuálně pověřen…“

24. 2. 2021 
Odpověď prof. Jaroslava Brabce děkance: (cit) „Vážená paní 
děkanko, je mi upřímně líto, ale Vaše pověření vedením ka-
tedry kamery do 30. 9. 2021 odmítám. Nejen, že dorazilo 5 dní 
před koncem dosavadního pověření a nebylo se mnou v do-
statečném časovém předstihu jakkoli diskutováno, ale nijak 
situaci, která byla zaviněna nekorektním výběrovým řízením, 

jež jsem absolvoval, neřeší. (…) Odvoláváte se na mou odpo-
vědnost vůči studentům. Tu prověřilo 40 let mé pedagogické 
činnosti i stanovisko studentů a pedagogů katedry kamery 
ke 4 rokům mého dosavadního vedení. V našem rozhovoru, 
který proběhl před podáním mé přihlášky do výběrového 
řízení, jste mě přesvědčovala, ať se do něj už nehlásím, ale 
nedokázala jste uvést nic, co bych v uplynulém období dělal 
špatně. Tento rozhovor jste si sama nahrála.“

26. 2. 2021 
E-mail děkanky (v.z. proděkana PhDr. Davida Čeňka) stu-
dentům KK: (cit) „…V případě, že na katedře není vhodný 
pedagog k převzetí dočasného vedení, vedení katedry pře-
jde od 1. března na proděkana pro studijní záležitosti Mgr. 
Petra Vlčka…“

27. 2. 2021 
E-mail Mgr. Petra Vlčka kolegiu děkanky: (cit) „Vážené 
kolegyně, vážení kolegové, rád bych vás informoval, že 
jsem pověření děkanky vést od 1. 3. Katedru kamery FAMU, 
nepřijal a děkanku takto dnes informoval. Podle mého 
uvážení to nepřináší žádné kýžené řešení celé situace…“

27. 2. 2021 
Dopis Prof. Jiřího Kubíčka, garanta Katedry animované tvor-
by děkance, ve kterém oznamuje svoji rezignaci z Umělecké 
rady FAMU z důvodů nesouhlasu s jejím novým složením 
(doc. MgA. Hynek Alt, doc. MgA. Filip Cenek, JUDr. Ivan Da-
vid, Mgr. Tereza Hadravová, Ph.D., MgA. Václav Kadrnka, 
Mgr. Karel Och, Prof. Miroslav Petříček, Dr., MgA. Maria Pro-
cházková, Ph.D., doc. Mgr. art. Mária Ridzoňová-Ferenčuho-
vá, Ph.D., PhDr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA, děkanka 
FAMU — předsedkyně UR, Mgr. Jiří Soukup, Martin Štrba, 
Prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D. — poznámka autora) s převahou 
teoretiků (z nichž většina nepůsobí na fakultě) nad prakti-
kujícími filmaři: (cit) „Domnívám se, že právě tento nepo-
měr a skutečnost, že některé důležité a problematické body 
jednání uvádíte jako vždy mile a s úsměvem, nicméně však 
návodně a manipulativně, vedou k takřka jednomyslným 
rozhodnutím UR, která ve své většině netuší, jaké neblahé 
důsledky na fungování FAMU budou její rozhodnutí mít. 
Je mi líto, ale v této UR se cítím osaměle jako ten proslulý 
jakešovský ‚kůl v plotě‘, nechci narušovat až dojemnou 
názorovou jednotu mých kolegů, a proto odstupuji.“

28. 2. 2021 
E-mail vedoucích kateder děkance: (cit) „…Nyní jsme svěd-
ky toho, jak je na základě pokřiveného výběrového řízení 
z nejasných důvodů ničeno vedení katedry kamery, které 
má být nahrazeno jakýmsi externím krizovým manažerem. 
V tomto případě nejde jen o podezření ze zneužití aktu de-
mokratické samosprávy školy k osobní a profesní likvidaci 
pedagoga, který mimo jiné s kolegy připravil celou stávající 
koncepci výuky katedry a úspěšně ji provedl akreditačním 
řízením. Jde také o ohrožování chodu složitého propojené-
ho organismu školy v komplikované pandemické situaci. 
A ani v tomto případě neseznamujete vedoucí pracovišť, pro 
které je fungování školy jako celku základní podmínkou 
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jejich práce, s důvody, cíli a očekávanými dopady těchto 
vašich kroků.

Neupíráme vám právo na názor na strategii rozvoje 
FAMU, jeho mocenské prosazování prostřednictvím ne-
vysvětlených personálních kroků a bez dialogu s různými 
názorovými proudy ve škole je však v rozporu s principy 
svobodného akademického prostředí i prosté lidské sluš-
nosti. A představuje zásadní problém nejen pro krátkodobé 
fungování školy v obtížných podmínkách pandemie, ale 
také pro její dlouhodobý demokratický rozvoj.

Vážená paní děkanko, žádáme vás znovu, abyste co nej-
dříve zveřejnila záznam z uzavřené části slyšení výběrové 
komise, které podle našeho přesvědčení dostatečně doloží, 
že profesor Jaroslav Brabec podmínkám výběrového řízení 
vyhověl.

Žádáme, abyste jej následně řádně jmenovala do pozice 
vedoucího Katedry kamery…“

24. 3. 2021 
E-mail proděkana PhDr. Davida Čeňka komisi VŘ na ve-
doucího KK: (cit) „…Chci Vás ujistit, že z vaší strany nedo-
šlo k žádnému pochybení. Já jsem ale bohužel předložil 
formálně nevhodně vyhotovený zápis a během finálního 
hlasování jsem se dopustil formulační nepřesnosti. Tyto 
důvody nás po dohodě s vedením AMU vedou k zneplatnění 
tohoto výběrového řízení…“

9. 4. 2021 
Dopis pedagogů KK děkance: (cit) „Více než dva měsíce 
od uzavření posledního výběrového řízení na vedoucího 
katedry kamery. Ani po této době nemá naše katedra de-
finitivní vedení. První výběrové řízení bylo zrušeno kvůli 
jeho špatnému vypsání — nesoulad termínů s požadavky 
Řádu výběrových řízení. Druhé výběrové řízení bylo po 
jeho ukončení zrušeno pro různá závažná pochybení. Ná-
sledoval pokus pověřit vedením katedry kamery prodě-
kana Mgr. Petra Vlčka, který pověření nepřijal. Na našem 
pracovišti tak vzniká námi nezaviněné provizorium. Tato 
situace není komfortní nejen pro pedagogy, ale ani pro 
studenty. Situace je hlavně hluboce nedůstojná pro stá-
vajícího vedoucího katedry profesora Brabce. Jeho práva 
jako účastníka výběrového řízení byla hrubě porušena. 
Ohrožen je nejen chod katedry kamery, ale v důsledku 
i realizace společných cvičení celé fakulty. Vážená paní dě-
kanko, v zájmu nápravy vzniklé situace, Vás tímto žádáme 
o bezodkladné vypsání nového VŘ na vedoucího katedry 
kamery. Dále Vás důrazně žádáme, abyste prokazatelně 
zajistila regulérnost celého VŘ, včetně složení komise, 
aby nemohly vzniknout pochybnosti o její nestrannosti 
a nezaujatosti, jak se stalo vinou nezveřejněného záznamu 
posledně.“ (viz příloha 1)

16. 4. 2021 
Odpověď děkanky pedagogům KK (a komentář pedagogů 
KK) — je vzhledem k jejímu rozsahu v příloze a je opatřena 
komentářem pedagogů KK. Zde z něj citujeme jen klíčové 
konstatování děkanky: (cit) „Pověření vedením je zcela re-
gulérní postup, který známe i z jiných kateder, a nedošlo na 

nich k žádné újmě, co se týče řízení katedry a výuky (např. 
prof. Kubíček na KAT byl v minulosti pověřen řízením více 
než rok, O. Zach / Ondřej Zach, vedoucí katedry FAMU 
International — poznámka autora / na FI několik měsíců). 
Pověřený vedoucí má stejné pravomoci a odpovědnosti 
jako vedoucí katedry. Věřím, že na KK, podobně jako na 
jiných katedrách, kde v minulosti či v současnosti byli/jsou 
pověření vedoucí, organizace funguje standardně, a tedy 
není nijak ohrožena výuka a provoz katedry. Pokud tomu 
je naopak, prosím, dejte mi vědět, co konkrétně nefunguje.“ 
(viz příloha 2)

19. 4. 2021 
Odpověď pedagogů KK děkance: (cit) „Vážená paní dě-
kanko, doufali jsme, že posledním dopisem odeslaným 
9. 4. 2021 otevíráme příležitost pro nápravu poškozených 
vzájemných vztahů. Vaše odpověď však jen znovu doka-
zuje, jak lehkomyslně a s jakým pohrdáním se pokoušíte 
svévolně zkreslovat zásadní problém, který souvisí se sta-
bilním fungováním naší katedry, resp. i celé fakulty. Svým 
nepravdivým a manipulativním výkladem tak závažné-
ho problému, ve kterém se nacházíme, znevažujete úřad 
děkana, který by měl být — a vždycky byl — významnou 
a váženou autoritou. Protože jsme pochopili, že vzájemná 
korespondence nic neřeší, rozhodli jsme se Vaši odpověď 
rozporovat (v přiloženém textu), protože se v ní opakovaně 
dopouštíte prokazatelně nepravdivých tvrzení a účelově 
flexibilních interpretací. I v takto narušeném pracovním 
prostředí, jehož jste příčinou, nadále odpovědně plníme 
úkoly spojené s kvalitním fungováním katedry kamery 
pod vedením prof. Jaroslava Brabce. Děkujeme a zůstáváme 
s pozdravem, pedagogové katedry kamery: prof. Jiří Myslík, 
prof. Josef Pecák, prof. Marek Jícha, prof. Jaroslav Brabec, prof. 
Vladimír Smutný, doc. Antonín Weiser, doc. Kristian Hynek, 
MgA. Klaus Fuxjäger, MgA. Josef Špelda, MgA. Martin Čech, 
MgA. Martin Šec, MgA. Michal Baumbruck, MgA. Tomáš 
Sysel, MgA. Vidu Gunaratna“ (viz příloha 3)

4. 5. 2021 
Vyjádření podpory pedagogům KK podepsáno 37 pedago-
gy FAMU: (cit) „V návaznosti na dopis pedagogů Katedry 
kamery děkance FAMU ze dne 19. 4. vyjadřujeme podporu 
jejich oprávněným požadavkům. Žádáme zároveň děkan-
ku FAMU, aby na podněty zaměstnanců Katedry kamery 
i všech ostatních organizačních složek FAMU reagovala 
věcně a korektně, tedy zejména bez zkreslování faktické-
ho obsahu těchto podnětů a bez podsouvání negativních 
úmyslů těm, kdo tyto podněty předkládají, podepsáni: 
prof. Petr Jarchovský, prof. Jiří Kubíček, prof. Pavel Marek, 
doc. David Kořínek, doc. Ivo Mathé, doc. Michaela Pavlá-
tová, doc. Pavel Rejholec, doc. Bohdan Sláma, doc. Martin 
Stecker, doc. Štěpánka Šimlová, doc. Ivo Trajkov, doc. Ma-
rek Vajchr, MgA. Karla Stojáková, Ing. MgA. Ondřej Zima, 
Mgr. et. MgA. Roman Kašparovský, Ph.D.MgA. Pavel Berčík, 
MgA. Jiří Vlach, Ph.D.Mgr. Jaromír Kallista, MgA. Tomáš 
Doruška, Mgr. Vítězslav Romanov, doc. Aurel Klimt, ak. mal. 
Pavel Koutský, ak. mal. Zuzana Marešová, MgA. Ladislav 
Greiner, Mgr. Vladimír Skall, Mgr. Marek Hart, Mgr. Viktor 
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Ekrt, MgA. Radim Lapčík, MgA. Mgr. Petr Neubauer, MgA. 
Tomáš Oramus, doc. Pavel Kopecký, Mgr. Martin Stýblo, 
prof. Rudolf Prekop, Mgr. Michal Šimůnek, PhD., Mgr. Tomáš 
Dvořák, PhD., prof. Michael Gahut PhDr., Václav Moravec, 
Ph.D.“ (viz příloha 4)

13. 5. 2021 
Odpověď děkanky pedagogům KK a dalším pedagogům, 
kteří vyjádřili podporu pedagogům KK: (cit) „… Mrzí mě, 
pokud se někteří pedagogové necítí dobře z toho, že dočasně 
má katedra pouze pověřeného vedoucího. Jsem však ráda 
a uklidnilo mě, že jste mě ujistili, že veškerá organizace 
výuky a fungování katedry probíhá bezproblémově, a tedy 
standardní institut pověření vedením, který v minulosti 
i současnosti velmi dobře fungoval a funguje na jiných 
katedrách, funguje dobře i na KK…“

Když se ani po silném odporu pedagogů KK i podpory pe-
dagogů jiných kateder nepodařilo odstranit nepohodlného 
pedagoga, prof. Brabce, došlo k rozšiřování neopodstatně-
ných „kompromitujících“ informací. K tomu byl využit (viz 
článek v Respektu) i institut ombudsmanky, jehož zavedení 
se tak jeví jako čistě účelové a zneužitelné. Způsob, jakým 
byly informace o „nepřístojném chování“ nejmenovaného 
pedagoga získány a jak se s nimi nakládá, je nebezpečný 
precedens k manipulaci a pomluvě. V souvislosti s ustano-
vením ombudsmanky Mgr. Kláry Laurenčíkové poskytla 
děkanka rozhovor zveřejněný v Respektu.

15. 6. 2021 
Časopis Respekt — Děkanka FAMU: umělci si myslí, že se 
jich sexuální obtěžování netýká (https://www.respekt.cz/
rozhovor/dekanka-famu-umelci-si-mysli-ze-se-jich-sexu-
alni-obtezovani-netyka).

23. 6. 2021 
Časopis Respekt — Ombudsmanka FAMU: Kritiku odmí-
tám, pozice se teprve utváří (https://www.respekt.cz/agenda/
reakce-institut-ombudsmana-na-famu-je-zrizeny-netrans-
parentne-a-nebudi-duveru).

Reakce pedagogů FAMU poukazující na právní neuko-
tvenost funkce ombudsmanky na FAMU a na neúplnost 
informací prezentované děkankou.

26. 6. 2021 
Dopis studentky katedry kamery Heleny Fikerové redaktorce 
Respektu Silvii Lauder, autorce rozhovoru s děkankou: (cit) 
„(…) Legislativním zakotvením institutu ombudsmanky se 
Andrea Slováková začala zaobírat až nedávno na nátlak 
senátu FAMU, jehož jsem od března členkou. Od začátku 
svého krátkého působení jsem zde svědkem stále roustoucí 
nespokojenosti zaměstnanců s jednáním paní děkanky, 
které nedávno veřejně vyjádřila více než třetina pedagogů, 
podstatná část z nich ho dokonce označila za šikanu. Mou 
dosavadní obavou proto bylo, že institut ombudsmanky 
bude využíván účelově, aby ospravedlnil záporný postoj 
paní děkanky vůči osobám, které se vůči ní projevují kri-
ticky. Argumenty, které uvádí v rozhovoru s Vámi, moje 

obavy potvrzují. Proč ve veřejném rozhovoru uvádí pouze 
pomluvy týkající se jedinců, kteří nedávno označili její jed-
nání s nimi za šikanu? Proč nezmiňuje jediný ze známých 
případů prokazatelného vážného sexuálního obtěžování 
a nevhodného chování, ačkoli jsou všem známé? Snad 
protože se tyto případy týkají lidí, kteří ji hájí? Děkanka 
v rozhovoru tvrdí, že bezpečné prostředí a rovné zacházení 
je pro ni prioritou, ale můj dojem z kroků, které podniká, 
je přesně opačný. Institut ombudsmana má sloužit sprave-
dlnosti, nikoli osobním zájmům, a účelový postoj k němu 
diskredituje veškeré upřímně míněné snahy o osvětu.“ Ke 
dni 2. 7. 2021 zůstává dopis bez odpovědi.

V závěru své Koncepce rozvoje FAMU 2020—2024 děkan-
ka Andrea Slováková prohlašuje: (cit) „Prostředí musí být 
bezpečné pro všechny, kdo v něm působí — nikdo se ne-
smí cítit šikanovaný za své názory, bát se projevit svoje 
přesvědčení anebo identitu. Vedení fakulty musí učinit 
všechno, co je v jeho silách, aby předcházelo nebo řešilo 
nerovné zacházení. Jak ve vztahu ke katedrám, tak ve vztahu 
k zaměstnancům a zaměstnankyním a také ve vztahu ke 
studentům a studentkám.“

Z průběhu událostí, které jsme zde přehledně uvedli, si 
troufáme konstatovat, že proklamace uvedené v děkančině 
programu byly pouhými prázdnými frázemi, které měly před 
akademickou obcí skrýt skutečný plán nového vedení fakulty 
a části s ním provázaných pedagogů. Tímto plánem je po-
stupné odstavení nepohodlných vedoucích kateder a garantů 
studijních programů z funkcí pomocí účelově sestavených 
komisí výběrových řízení na tyto pozice. Vítězi těchto VŘ 
nemají být nejkvalifikovanější a nejrespektovanější odbor-
níci, ale lidé loajální ke stávajícímu vedením fakulty.
O této praxi nesvědčí pouze výše uvedený případ výběrových 
řízení na pozici vedoucího KK, ale i další aktivity vedení 
směřující k destabilizaci fakulty. Těmito aktivitami chápeme 
například: zřízení metodicky disfunkčních studentských 
evaluací dublujících kvalitní a zavedený evaluační systém, 
zrušení řádně akreditovaného doktorského studijního pro-
gramu garantovaného doc. Ivo Mathém a jeho nahrazením 
doktorským programem vedeným jiným garantem, výměna 
členů Oborové rady a Umělecké rady fakulty, jejichž drtivou 
většinu dnes tvoří reprezentanti filmové teorie, snaha o od-
volání člena Komise pro vnitřní hodnocení FAMU (KVH) 
PhDr. Václava Moravce, Ph.D. ze jmenované komise, protože 
upozornil na protiprávní a neetické jednání vedení FAMU 
vůči garantovi a členům Oborové rady doktorského studijní-
ho programu fakulty. Proti odvolání PhDr. Václava Moravce, 
Ph.D. hlasovalo všech sedm přítomných členů Rady pro vnitř-
ní hodnocení. Dále instalování funkce ombudsmanky bez 
opory ve vnitřních předpisech fakulty jako zaměstnankyni 
odpovídající přímo děkance, anebo dalším manipulativním 
postupem účelově najmenované komise VŘ na pozici vedou-
cího katedry animované tvorby, jehož absurdním závěrem 
bylo vítězství zcela neznámého kandidáta bez relevantních 
výsledků nad stávající úspěšnou vedoucí katedry ak. mal. 
doc. Michaelou Pavlátovou, jejíž studenti a absolventi jsou 
držiteli mnoha vynikajících ocenění na mezinárodním fóru, 
včetně loňského studentského Oscara.
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Je nám dnes jasné, že se jedná o opakované a cílené 
pokusy o převzetí FAMU okruhem spřízněných lidí, a to 
bez ohledu na dopady, jaké to bude mít na její úroveň 
a renomé. Ti, kteří s touto destabilizující a destruktivní 
politikou nesouhlasí, kritizují ji a upozorňují na ni, se 
důvodně obávají, že budou vystaveni podobnému dehone-
stujícímu a ponižujícímu jednání jakého se dostalo prof. 
Jaroslavu Brabcovi.

Dne 2. 8. 2021 proběhlo výběrové řízení na vedoucího 
KK. V komisi pod vedením předsedkyně komise Mgr. He-

leny Bendové, dále byli účastni prof. Ján Ďuriš, ArtD., doc. 
MgA. Kristian Hynek, doc. ak. mal. Michaela Pavlátová, 
Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D. (člen AS FAMU), Mgr. Art. 
Lukáš Teren a Mgr. Martin Vadas. Po přednesení koncepce 
rozvoje katedry kamery prof. Jaroslavem Brabcem a po 
diskusi komise byl prof. Brabec jednohlasně doporučen 
k přijetí na místo akademického pracovníka a vedoucího 
Katedry kamery FAMU.  

Pedagogové katedry kamery

ro posun termínu se organizátoři MFF rozhodli 
s ohledem na uplynulé období, kdy celý svět ohro-
žovala pandemie koronaviru. Posun o několik týdnů 

umožní větší proočkovanost, a tím i bezpečnější prostředí 
pro všechny, kdo budou chtít na festival zavítat.

Zrušením soutěže dokumentárních filmů v roce 2019 do-
znala struktura hlavního programu festivalu zásadní změny. 
V loňském roce se festival nekonal, MFF KV 2021 je tedy 
historicky prvním ročníkem, kdy se obě soutěžní sekce vedle 
hraných snímků otevírají i filmům dokumentárním.

V rámci dvou soutěžních sekcí – Hlavní soutěže a Sou-
těže Na východ od Západu – a exkluzivního nesoutěžního 
programu Zvláštní uvedení se představí 32 premiér.

Zahajovacím snímkem festivalu bude ZÁTOPEK, dlouho 
očekávané životopisné drama o čtyřnásobném olympijském 
vítězi a nejvýznamnějším českém atletovi všech dob. Svě-
tová premiéra filmu Davida Ondříčka s Václavem Neužilem 
a Marthou Issovou v hlavních rolích se uskuteční v pátek 
20. srpna.

Zvláštní uvedení bude mít v rámci karlovarského festiva-
lu francouzský snímek V ulicích Paříže režisérky Elisabeth 
Voglerové a koprodukční Brighton 4th režiséra Levana 
Koguashviliho. Českou stopou bude hned několik titulů této 
sekce. Například film Michaely Pavlátové Moje slunce Mad, 
nebo dvě světové premiéry – Rekonstrukce okupace doku-
mentaristy Jana Šikla, který mnoho let vyhledává a sbírá 
soukromé filmové archivy. Takto před časem narazil na ně-
kolikahodinový materiál zachycující invazi vojsk Varšavské 
smlouvy do Československa v roce 1968. V dokumentu Sny 

o toulavých kočkách režisér David Sís představuje tvorbu 
svého bratra, světově uznávaného výtvarníka Petra Síse. 
Uvedení tohoto snímku doprovodí také výstava prací Petra 
Síse v prostorách hotelu Thermal.

V tradici uvádění digitálně rekonstruovaných filmů po-
kračuje karlovarský festival zařazením legendárního titulu 
Jana Němce O slavnosti a hostech.

Ve světové premiéře uvede MFF KV úvodní díl televizní 
trilogie Podezření režiséra Michala Blaška.

Diváci se dočkají i jedinečné pocty nadaci The Film Foun-
dation, kterou v roce 1990 založil Martin Scorsese. Nezisková 
organizace je jedním z klíčových hráčů v oblasti ochrany 
a zachování filmového dědictví; z aktivity TFF došlo ke 
zrestaurování více než 900 klasických titulů z celého světa. 
V rámci pocty se na plátnech karlovarských kin zaskví desítka 
jedinečných snímků natočených mezi třicátými a devadesá-
tými lety minulého století přibližujících kinematografie USA, 
Pobřeží slonoviny, Srí Lanky, Mexika, Tchajwanu a Maroka.

Ambicí 55. ročníku MFF Karlovy Vary je být po roční 
odmlce opět oslavou filmu. Počítá se s tím, aby při zachování-
všech platných bezpečnostních opatření měli diváci širokou 
možnost zhlédnout film podle vlastního výběru. Proto byl 
i snížen počet vybraných titulů, aby program mohl nabídnout 
dostatečný počet jejich opakovaných uvedení.

Divákům a návštěvníkům bude v letošním roce sloužit 
nová filmová platforma KVIFF.TV. Ta bude přinášet průběž-
né informace z festivalového dění. Jedná se o dlouhodobý 
projekt, který postupně nabídne celoročně artový filmový 
obsah.  

P



Marek Jícha, digitální restaurátor, výzkumník a kameraman

Výtah z přednášky prof. MgA. Marka Jíchy (Slezská univerzita 
v Opavě) na Mezinárodní konferenci ARCHIVING IS&T 2021, 
Society for Imaging Science and Technology.

šeobecně uznávaným, a proto požadovaným para-
metrem digitálního restaurování je zachování věr-
nosti k původnímu autorskému konceptu filmového 

díla a respektování autenticity podoby filmu z doby jeho 
prvního uvedení během veřejné premiérové projekce. Na 
tom se shodnou restaurátoři, archivy, distributoři, filmové 
festivaly a v neposlední řadě rovněž autoři filmů. Diváci 
také chtějí vidět film, o kterém slyšeli anebo četli, a nikoliv 
jeho nepodařené verze.

Nové digitální nástroje nám otevřely cestu ke znovuob-
novení požadované původní věrnosti a autenticity vzhledu 
filmových představení, aniž bychom porušili technický 
stav časem degradovaných analogových filmových nosičů. 
Hlavní myšlenka ekonomické výhodnosti restaurované 
digitalizace je vytvořit co nejlepší a nejkvalitnější produkt, 
protože jedině ten nebude vyžadovat další vynaložené pro-

středky na nové digitalizování. Je často mrháno finančními 
prostředky právě neustálým předěláváním nových verzí 
digitalizací jednoho filmu. K těmto verzím dochází, protože 
byla digitalizace provedena neodborně anebo za použití 
nesprávných technologických výrobních parametrů. Dobře 
digitalizovaný film začne pomalu „vydělávat“ peníze, sice 
malé, zato však již natrvalo. Jeho nuly a jedničky to umož-
ňují nekonečně dlouho. Náklady na náročnou digitalizaci 
jsou proto návratnou investicí.

POTŘEBA NOVÝCH METODIK A POSTUPŮ
V České republice byly v roce 2017 mezinárodně certifiko-
vány Metodiky digitalizace národního filmového fondu 
metodou Digitálně restaurovaného autorizátu (DRA) 1. 
Hlavní myšlenkou těchto metodik bylo udržení přísných 
požadavků na věrnost a autenticitu digitální prezentace 
starých filmů. DRA je považován za ekvivalentní originální 
digitální zdroj filmu, který slouží k pořádání všech dalších 
filmových představení odpovídajících záměrům původních 
autorů. Investice do DRA je tedy výhodná.
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Otázky udržení věrnosti a autenticity
při prezentaci nově restaurovaných
černobílých filmů
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Atmosféra TADY VARY ve vašem kině

Úvod v kině Čas v Karlových Varech — dramaturgyně Anna Purkrábková Foto: Film Servis Festival Karlovy Vary

Foto: Film Servis Festival Karlovy Vary

Foto: Marek Jícha



PROBLÉMY A OHROŽENÍ
Problematika věrnosti a autenticity je v praxi často velmi 
ohrožena. Jde ve většině případů o nedodržení přísných 
parametrů metodiky DRA, ke kterému dochází díky nedo-
statečné osvětě a podpoře státních úřadů, které by toto měly 
mít na starosti. Uvedu dva příklady, kdy došlo ke změně 
výsledků jinak velmi kvalitně připraveného a provedené-
ho digitálního restaurování dvou černobílých filmů. Jde 
o Oskarem oceněný film Obchod na korze, režisérů Jána 
Kadára a Elmara Klose, digitalizovaný v roce 2017, a snímek 
Spalovač mrtvol, režiséra Juraje Herze, digitalizovaný v roce 
2019. Obě digitalizace vznikly při příležitosti slavnostního 
uvedení na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových 
Varech.

Jistě se shodneme, že černobílé filmy se restaurují jedno-
dušeji oproti filmům barevným, neboť obrazová degradace 
proběhla pouze v jedné černobílé vrstvě umístěné na pod-
ložce filmového materiálu. Černobílým obrazem z kolori-
metrického hlediska myslíme filmový obraz v šedoškálové 
stupnici. Navíc stříbro uložené ve filmovém pásu podléhá 
degradaci pomaleji než barviva uložená ve třívrstvých ma-
teriálech barevných.

Černobílé filmy nebyly nikdy promítány striktně černobí-
le, neboť podložka, na které je obrazová vrstva nanesena, 
má své původní zabarvení. To se sice přibližuje neutrální 
průhlednosti, ale nebylo nikdy absolutně bezbarvé, a to ani 
v okamžiku, kdy zcela nová černobílá kopie opustila filmo-
vou laboratoř. I tehdy měla filmová podložka své specifické, 
sice jen velmi málo saturované zabarvení. Filmová podlož-
ka degraduje v čase ztmavením a silným zežloutnutím, či 
spíše posunem do hnědooranžového, někdy nazelenalého 
či fialového tónu. Případ od případu, vždy v závislosti na 
druhu použitého pozitivního filmového materiálu a skla-

dovacích podmínek. Korektní práce na digitálním restau-
rování obrazového vzhledu černobílých filmů musí proto 
zahrnovat rovněž návrat do původní podoby barevnosti 
filmové podložky. Jinak nemůžeme hovořit ani o věrnosti, 
ani o autenticitě a ani o DRA. Výsledný DRA digitalizát 
nemůže být striktně černobílý. Tak byl vyráběn pouze fil-
mový obraz v rámci černobílého televizního vysílání, ale 
tuto technologii jsme již dávno opustili. Proč tedy vynaklá-
dat vysoké peníze na digitalizaci a nepožadovat za ně tu 
nejvyšší kvalitu? Je potřeba trpělivě vysvětlovat zaintere-
sovaným stranám digitalizace, zadavatelům, mecenášům 
a státním úředníkům, co to je nejvyšší kvalita digitalizace. 
Je evidentní, že to není všem zcela jasné.

PRVNÍ PŘÍKLAD
Při digitalizaci filmu Obchod na korze došlo k chybnému 
rozhodnutí, že se ke třem barvotvorným složkám digitál-
ního signálu, které v případě striktně černobílého filmu 
mají mít u jednotlivých R, G, B barevných kanálů (čer-
vený, zelený a modrý kanál) stejné hodnoty, přičte příliš 
silná oranžová barevnost filmové podložky. Digitalizace 
měla původně probíhat dle odborně vytvořených vzorků 
DRA, kde digitální restaurátor navrhl použít barevnost 
filmové podložky v autentické úrovni ~2 % z naměřeného 
oranžového tónu podložky filmu. Tento požadavek nebyl 
dodržen, protože došlo vinou zadavatele digitalizačních 
prací k výměně digitálního restaurátora za vedoucího 
technologa digitalizační laboratoře, který metodiku DRA 
nedodržel. Přímí účastníci této digitalizace dokonce svědčí 
o tom, že ji nesměli dodržet, neboť ji měli zadavatelem 
zakázanou.

Chybným nastavením zabarvení podložky filmového 
obrazu došlo k porušení autenticity a věrnosti podání pů-
vodního autorského konceptu premiérového představení 

filmového díla. Nový výrobce digitalizátu změnil jeden 
z důležitých parametrů metodiky DRA, tedy restaurovanou 
barevnost podložky filmu.

Na vzorkovníku DRA uvidíme rozdíly v barevnosti pod-
ložky odečtením od šesti vybraných tonálních vzorků 
jednoho obrazového políčka. RGB hodnoty byly vždy 
odečteny tak, abychom viděli pouze změny v barevnosti 
+/- v RGB hodnotách. Po naměření existujících degra-
dovaných barevných hodnot např. R = 121, G = 114, B = 
106, tyto zjednodušíme jako rozdíl od neutrálního obra-
zu (R=G=B). Tím zjistíme míru barevného posunu dané 
degradace ve zjednodušené formě: R = 0, G = -7 a B = -15. 
Nižší hodnota zelené, představuje vyšší purpurový pig-
ment, nižší hodnota modré představuje žlutý pigment. 
Purpur + žlutá dávají výsledný oranžový tón. Tyto korekč-
ní hodnoty poukazují pouze na relativní změny barevné-
ho posunu v celé šedoškálové stupnici obrazu. Výsledky 
barevnosti jsou zjednodušeny do přehlednější 8bitové 
stupnice měřícího software, originální TIFF vzorky mají 
16bitovou hloubku. Vlevo je umístěna faksimile z vybrané 
referenční kopie s reálnou degradací filmového pozitivu 
k datu vzniku této faksimile (barevnost podložky ~17% 
oranžového tónu) a vpravo DRA restaurovaný vzorek 
z naskenovaného originálního negativu (s barevností 
podložky ~2% oranžového tónu).

Výsledný barevný digitalizát vytvořený bez původního 
vzorkovníku DRA přesáhl svojí barevností hodnotu ~17% 
odečtenou z digitální faksimile referenční kopie (DFRK) 
na ~20% této barevnosti. Výsledkem pochybení byly stíž-
nosti a reklamace distributorů filmu, hlavně od televiz-
ních stanic, jejichž techničtí pracovníci si všimli, že film 
při deklarované super-kvalitní digitalizaci není černobílý, 

ale stále degradovaný do hnědého tónu. Požadovali proto 
dodání nové opravené striktně černobílé verze filmu bez 
viditelných degradačních vlivů. Tím ale požadovali vznik 
nové verze filmu a bohužel postprodukční studio tomuto 
tlaku nakonec podlehlo. Tím vznikla verze filmu, která není 
ani věrná, ani autentická, a proto není digitálně restauro-
vaným autorizátem DRA. Jde o novou verzi filmového díla, 
ke kterému jeho autoři nedali souhlas.

Ještě je nutné dodat, že na premiéře nově digitálně res- 
taurovaného filmu Obchod na korze na Mezinárodním 
filmovém festivalu v Karlových Varech v jeho přebarve-
né verzi ~20% byl film po projekci diváky hodnocen jako 
dobře restaurovaný. Lidské oko se po odeznění cca 1 mi-
nuty nastavilo na úroveň bílého bodu promítaného ob-
razu a v mozkových centrech diváků došlo k rychlému 
odstranění oné ~20% úrovně tónu podložky. Film na plátně 
vypadal černobíle.

DRUHÝ PŘÍKLAD
V roce 2019 byl ve stejném digitalizačním studiu vyroben 
digitalizát filmu Spalovač mrtvol, a to po předcházejících 
problémech s distribucí televizních masterů rovnou ve 
striktně černobílé podobě. Geneze této digitalizace byla 
velmi podobná jako u prvního případu. Původní digitální 
restaurátor nemohl uplatnit požadavek na 2% barevnost 
filmové podložky. Vzorkovník DRA, u jehož vzniku byl 
přítomen i kameraman filmu pan Stanislav Milota, byl 
sice vytvořen a autorizován, ale nebyl využit. Vzorkovník 
DRA nebyl opět respektován, a tedy nemohlo vzniknout 
DRA filmu, ale jen opět jeho nová striktně černobílá verze 
s hodnotou barevnosti podložky 0%. Při premiérové projekci 
29. července 2019 ve Velkém sále Mezinárodního filmového 
festivalu v Karlových Varech se takto promítnutý černobílý 
obraz zobrazil jako defektní.
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Černobílý filmový obraz sledovaný v kinosále s autentickým zabarvením podložky filmu Filmový obraz jako striktně černobílý na černobílé obrazovce televizního přijímače sledovaný v domácnostech
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DRA vzorkovník filmu Obchod na korze. Vlevo vidíme stav referenční kopie s barevností podložky ~17%  
a vpravo věrně digitálně restaurovaný obraz podle metodiky DRA s použitím barevnosti podložky ~2%  
daného barevného tónu.

DRA vzorkovník filmu Spalovač mrtvol, vlevo je faksimile referenční kopie (DFRK) ~25% barevnosti  
a vpravo je doporučené DRA z originálního negativu s ~2% barevností podložky.

Ukázka dvou výsledně digitalizovaných masterů s analýzami nesprávné barevnosti filmové podložky.  
Vlevo je finální plnobarevný master s barevností podložky ~20% a vpravo zcela desaturovaný master  
s hodnotou barevnosti podložky 0%.

Vlevo je digitální faksimile referenční kopie (DFRK), uprostřed DRA a vpravo výsledný digitalizovaný Master  
jako zcela černobílá verze filmu. Vidíme zde „zesílenou simulaci“ demonstrující, jak vypadal tento Master  
při technicky nedokonalé projekci na plátně MFF Karlovy Vary.

44 45synchron 1  2021

← Hodnoty saturace filmu Obchod na  
korze u barevných tónů degradované  
podložky v oblasti střední šedé stupnice. 
DRA a 1. Master nakonec nebyly  
použiy. Výsledný 2. Master není ale 
dokonale zrestaurovaným filmem.



Mnohé současné filmové digitální projektory stále nedokáží 
technicky zobrazit striktně černobílý obraz. Na plátně se 
objevují někdy i velké nepravidelné barevně nazelenalé 
nebo purpurové plochy. Vlastně stačí, když se objeví chyba 
jedné barevné skvrny a vizuální systém člověka onu komple-
mentární chybějící barevnost na zbývající neutrální ploše 
okamžitě nepříjemně doplňuje. Jde o stále velký technický 
problém související s konstrukcí světelných zdrojů a re-
produkčních optických hranolů u silných digitálních pro-
jektorů. Tentokrát festivaloví diváci nehodnotili černobílý 
výsledek jako pozitivní, ale jako rušivý. Je-li ale černobílý 
obraz kolorován jako ~2% DRA, projektory tento problém 
nemají. Snaží se o reprodukci barevného tónu pouze jedním 
směrem, čímž odpadají automaticky rušivé zelenofialové 
defekty. Kameraman Stanislav Milota se této gala projekce 
již nedožil, nemohl tedy vůči kvalitě digitalizace jeho filmu 
protestovat.

ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP
Dodržování původní věrnosti a autenticity promítaného 
filmového díla by měli kontrolovat a vyžadovat právě filmoví 
historikové spolu se správci filmových archivů. Bývají to 
často oni, kdo jsou zadavatelé digitalizací filmů. Rovněž 
distributoři filmů, kteří by měli dbát na spokojenost divá-
ků, by měli zahrnout do distribučních požadavků ochranu 
původnosti filmových děl. Tedy onu deklarovanou věrnost 
a autenticitu DRA masteru. Ochrana proti neodborným po-
žadavkům některých televizních společností potřebuje jas-
nou metodickou osvětu a vytvoření důsledně stanovených 
a mezinárodně srozumitelných standardů. Metodika DRA 

ale není stále uznána FIAF a není podporována filmovými 
archivy, které proto nemají k dispozici účinnou možnost 
obrany. DRA jako oficiální nástroj digitalizace takovou 
ochranou je. Umožňuje požadovat, aby dílo bylo promí-
táno věrně a autenticky, jak bylo natočeno, a to z pozice 
celosvětově uznaného práva autorů na neměnnost jejich 
kreativního (morálního) autorského práva. Tím je ve filmu 
kvalita filmového představení.

Vnímání filmu jako živého umění a uvědomění si faktu, 
že film je hlavně a pouze představením, by měla přivést 
historiky, archiváře a autory k vzájemné užší spolupráci. 
Rozvinutá digitální technologie, jako nový nástroj, jim 
totiž v této věci napomáhá. Je potřebná další spolupráce 
za udržení standardizace a osvěty nejen při reprodukci 
černobílých digitalizátů. Film by měl být promítán pouze 
jako kompletní autorské dílo. Vznik a distribuce nových, 
různě pokroucených, pokažených či zcela desaturovaných 
černobílých verzí, by nemělo být ani zvyklostí, ani stan-
dardem, za který diváci takových projekcí platí. V podstatě 
není rozdílu mezi tím, kdy byl původně černobílý film 
dodatečně uměle kolorizován anebo uměle zcela desa-
turován. V obou případech vznikají nové verze filmů, se 
kterými jejich autoři nesouhlasí. V ceně vstupenky na 
filmové představení by měla být nově zahrnuta rovněž 
garance DRA jako nezpochybnitelného práva diváků 
a autorů promítaných filmů o úplnosti prezentovaného 
výrobku. Oba dva výše zmíněné příklady vyvolávají po-
chyby o řádném využití nemalých finančních prostředků 
na takto významné digitalizace filmů ze Zlatého fondu 
české kinematografie.  

1 Jícha, M., Šofr, J., at al. Metodiky digitalizace národního filmového 
fondu pomocí Metody digitálně restaurovaného autorizátu (DRA), Praha: 
Akademie múzických umění v Praze, 2018. ISBN 978-80-7331-452-1
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Titul Datum obnovení 
digitální premiéry Digitalizační metoda Producent Hodnocení kvality  

expertní skupinou OOA–S

Marketa Lazarová červenec 2011 poprvé metoda DRA NFA 95% – neuložení skenovaných dat

Pytel blech 2013 vulgární digitalizace NFA 40%

Hoří, má panenko září 2012 metoda DRA – výzkumné ověřování NAKI NČB 95% – nesprávný formát 1:1,37

Všichni dobří rodáci červen 2013 metoda DRA – výzkumné ověřování NAKI NČB 100%

Ostře sledované vlaky červen 2014 metoda DRA – výzkumné ověřování NAKI, 
– zákaz SFK uvedení DRA v titulcích NČB 100%

Staré pověsti české duben 2015 negativní remastreing NFA 20%

Vynález zkázy červen 2015 vulgární digitalizace NČB 80%

Kamenný most říjen 2015 metoda DRA VF/NČB 100%

Adéla ještě nevečeřela listopad 2015 negativní remastreing NFA 10%

Tři oříšky pro Popelku prosinec 2015 negativní remastreing NFA 20%

Postava k podpírání březen 2016 vulgární digitalizace NFA 30%

Případ pro začínajícího kata březen 2016 vulgární digitalizace NFA 30%

Dobrý voják Švejk duben 2016 negativní remastreing NFA 20%

Poslušně hlásím květen 2016 negativní remastreing NFA 20%

Baron Prášil květen 2016 vulgární digitalizace NČB 80%

Ikarie XB 1 červen 2016 vulgární digitalizace NFA 70%

Starci na chmelu červenec 2016 negativní remastreing NFA 20%

Bílá nemoc září 2016 vulgární digitalizace NFA 50%

Krakatit září 2016 vulgární digitalizace NFA 50%

Takový je život říjen 2016 vulgární digitalizace NFA 40%

Intimní osvětlení listopad 2016 vulgární digitalizace NCB 50%

Cesta z města prosinec 2016 metoda DRA VF/NČB 100%

Špalíček březen 2017 negativní remastreing NFA 20%

Ze soboty na neděli březen 2017 vulgární digitalizace NFA 50%

Place de la Concorde červen 2017 metoda DRA NTM 100%

Obchod na korze červenec 2017 metoda DRA – zákaz SFK DRA v titulcích NČB 100%

Černý Petr září 2017 vulgární digitalizace NFA 50%

Radúz a Mahulena říjen 2017 metoda DRA ČT 100%

Démanty noci srpen 2018 vulgární digitalizace NFA 70%

Na samotě u lesa leden 2018 metoda DRA – zákaz SFK DRA v titulcích SFK 100%

Báječní muži s klikou leden 2018 metoda DRA – zákaz SFK DRA v titulcích SFK 100%

Filmy Jana Kříženeckého červenec 2018 vulgární digitalizace NFA 50%

Postřižiny září 2018 metoda DRA – zákaz SFK DRA v titulcích NFA 100%

Žiletky říjen 2018 metoda DRA ČT 100%

Cesta do pravěku podzim 2018 vulgární digitalizace NFA/NČB 50%

Zborov únor 2019 metoda DRA – zákaz SFK DRA v titulcích NFA 100%

Lásky jedné plavovlásky červen 2019 vulgární digitalizace NCB 50%

Spalovač mrtvol červenec 2019 metoda DRA – zákaz SFK DRA v titulcích NFA 100%

Daleká cesta září 2019 za účasti jednoho kameramana NFA 80%

S čerty nejsou žerty prosinec 2019 metoda DRA – zákaz SFK DRA v titulcích MFFKV 100%

Lásky jedné plavovlásky duben 2019 ??? ??? NFA ??? neviděli jsme

Kočár do Vídně říjen 2020 metoda DRA – zákaz SFK DRA v titulcích MFFKV 100%

Pramen života září 2020 metoda DRA ČT 100%

Povídka malostranská říjen 2020 metoda DRA ČT 100%

Až přijde kocour srpen 2021 vulgární digitalizace NFA v Itálii NFA 20%

Skřívánci na niti březen 2021 metoda DRA – zákaz SFK DRA v titulcích MFFKV 100%

O slavnosti a hostech březen 2021 metoda DRA – zákaz SFK DRA v titulcích MFFKV 100%

Hotel Modrá hvězda květen 2021 metoda DRA – zákaz SFK DRA v titulcích MFFKV 100%

Světáci květen 2021 metoda DRA – zákaz SFK DRA v titulcích MFFKV 100%

Siréna červen 2021 metoda DRA – zákaz SFK DRA v titulcích MFFKV 100%

NFA – Národní filmový archiv, ČT – Česká televize, NČB – Nadace české bijáky, VF – Vorelfilm, NTM – Národní 
technické muzeum, SFK – Státní fond kinematografie, MFFKV – Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary

Seznam a hodnocení digitalizovaných filmů  
do roku 2021 v České republice

Ochranná organizace autorská – 
– expertní skupina OOA–S
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bývalým předsedou Výkonného výboru Českého 
filmového a televizního svazu FITES, filmařem 
a čtvrtstoletí i filmovým pedagogem, v roce 1992 

posledním šéfredaktorem Redakce zpravodajství Česko-
slovenské televize. Stále ještě režisérem, kameramanem, 
producentem, badatelem a dokumentaristou.

Rozhovor připravil filmový pedagog a kameraman Marek 
Jícha.

Martin Vadas patří mezi přední české filmové dokumenta-
risty. Má za sebou významná díla, která se zabývají etickými 
hodnotami života nedávné a současné české společnosti. 
Připomeňme si jeho a Petra Nýdrleho absolventský celove-
černí hraný film Evžen mezi námi s Janem Krausem v hlavní 
roli (76 min., FAMU 1981, FSB1991), autorské dokumenty 
Královská cesta (14 min., KF Praha 1985), Diagnóza 90 aneb 
malé české a slovenské rituály (76 min., ČST 1991), Nevstoupíš 
dvakrát do téže továrny (28 min. ČST Praha 1991), Alois mezi 
námi (40 min. ČT 1994), Americký zápisník Vladimíra Merty 
(vyrobil Martin Vadas © ČT 1994), Cesty do nebe (© Martin 
Vadas 1995), Země bez hrdinů, země bez zločinců… (59 min. 
© ČT 1996), Pravdě podobný příběh Vladimíra Hučína (28 
min. TS Brno © ČT 2006), režie a kamera dvaceti pěti dílů 
hrané satirické série podle scénářů Jana Krause a Jiřího 
Ornesta Dvaadvacítka (© ČT TS Jana Šterna a TS Čestmíra 
Kopeckého 1997–1999).

Za dokumentární sérii Proces H, o přípravě, průběhu 
a aktérech komunisty inscenovaného „Procesu s vedením 
záškodnického spiknutí proti republice se skupinou Dr. 
Milady Horákové“ z roku 1950, (10 x 52 min. © ČT 2009) 
získal audiovizuální cenu TRILOBIT 2009. Je režisérem 
a kameramanem dokumentárního filmu podle scénáře 
Zory Dvořákové a Marka Janáče Těla nevydávat (© ČT 
2011), výkonným producentem dokumentárního filmu 
Dlouhý srpen Jiřího Krejčíka, kamera Jiří Krejčík, ml., Mar-
tin Vadas, námět, scénář a režie Jiří Krejčík, st. (57 min. 

10 sec. ve společnosti Martina Vadase vyrobila © Česká 
televize 2012).

Za částečně autobiografický dokument Nízká Vysoká 
hra (86 min. koprodukce © Česká televize a Martin Vadas 
2014) získal CENU POROTY u příležitosti audiovizuálních 
cen TRILOBIT Beroun 2016. Režie a kamera dokumentu 
podle scénáře Jarmily Doležalové, ml. a Martina Vadase 
Cesty dětí (52 min. © ČT 2016) a d.

V Rytířském sálu Senátu Parlamentu České republiky 
na festivalu MENE TEKEL 3. března 2017 převzal Cenu 
Fragmenty paměti.

Za poslední životopisný dokumentární film KDO JI-
NÉMU JÁMU Rudolf Slánský (87 min. © ČT 2020) byl no-
minován na cenu Český lev 2021 České filmové a televizní 
akademie v kategorii dokumentární film.

Martin Vadas je od roku 1990 členem obnoveného Českého 
filmového a televizního svazu FITES, v letech 2000 až 2002 
byl členem výkonného výboru FITES, od roku 2012 byl 
znovu členem VV FITES a jeho místopředsedou, aby v le-
tech 2014–2020 byl sedm let znovu třikrát za sebou zvolen 
předsedou VV FITES.

V této době viditelně zapojoval FITES do aktuálního 
společenského dění a vedl jej tak, že FITES stál na straně 
kvalitní filmové tvůrčí práce, obhajoval udržitelnost de-
mokratických hodnot a svobody projevu nejen v médiích 
veřejné služby, zastával se důstojných pracovních podmínek 
všech filmových tvůrčích profesí a bojoval proti bossizmu 
a korupčnictví v mediálním světě, kterého jsou filmoví 
a televizní tvůrci nedílnou součástí. Za tuto vykonanou 
práci, které jsem byl nablízku, vyjadřuji Martinovi Vada-
sovi mé poděkování a úctu. Náleží mu nejen od FITES, ale 
i ostatních profesních organizací a dalších osobností ze 
světa filmu a televize.

Od roku 2021 je opět místopředsedou VV FITES, je to 
příležitost k ohlédnutí se i k pohledu do budoucna.
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Rozhovor s odstupujícím předsedou 
FITES Martinem Vadasem
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vedl Marek Jícha

Foto: Marie ŠandováMartin Vadas



zabránil natočení „nebezpečného“ filmu. O „socialismu“ 
v něm nebylo ani slovo, ale Ráža byl odměněn za svou 
bdělost „zasloužilým umělcem“. Diváci, kteří na projekci 
v kině Klub tleskali pět minut vestoje, se někam vypařili. 
Nikdo z pedagogů a studentů FAMU, ale ani z těch, kteří 
si říkali kritici, se nás a našeho zakázaného filmu nezastal. 
Když jsem po návratu z vojenské základní služby v roce 
1982 podal přihlášku k zaměstnání do Filmového studia 
Barrandov, nikdo mi na ni deset let ani neodpověděl.

Jak to celé dopadlo? Jde o slavný film, ale nevím, kdy se 
naposledy promítal.

V prosinci 1989 za mnou na FAMU přišel prof. Kališ a ří-
kal: „Martine, teď je ta správná doba, abychom film Evžen 
mezi námi dostali do kin“. Nakonec se to povedlo až v roce 
1991, kdy do kin už nikdo nechodil. Obnovený FITES nám 
pak dal Cenu za produkci při obnovených TRILOBITECH. 
Zvláštní je, že Česká televize náš film notoricky nevysílá, 
přestože v roce 2011 jeho obnovená premiéra po třiceti le-
tech dokázala v odpoledním čase naplnit Velký sál hotelu 
Thermal na MMF KV. Líbilo by se mi, kdyby Evžena někdo 
digitalizoval a zrestauroval, aby byl dostupný.

Zpětně se mi zdá, že nás ta zkušenost přeci jen trochu 
poznamenala, i když jsme všichni tři šli každý trochu jinou 
cestou. Nechtělo se nám jít cestou filmového Evžena, psát 
nebo říkat blbosti jen proto, aby je někdo vysílal.

K dalšímu celovečernímu hranému filmu se nakonec 
dostal jen Jan Kraus, jako režisér v České televizi natočil 
skvělý autorský celovečerní hraný film Městečko aneb Sláva 
vítězům, čest poraženým – (99 min. ČT 2003) příběh malého 
města a jeho obyvatel na přelomu osmdesátých a devadesá-
tých let. Mám to za dobrou veřejnou službu. Čeští „kritici“ 
se na film Jana Krause sesypali a jeho film očerňovali tak, 
že jeho promítnutí na MFF v Karlových Varech v roce 2003 
musela prosadit a vyvzdorovat až Cena amerických kritiků 
prestižního filmového časopisu Variety Critics, která ho 
zařadila do sekce: Dny kritiků Variety: Evropa dnes! Jan 
Kraus si pak odsloužil i svůj díl předsedání VV FITES.

Český filmový a televizní svaz FITES je nejstarší z pro-
fesních filmových organizací u nás, která se, když to 
zrovna bylo možné, snažila držet etické hodnoty tvůrčí 
filmařské práce na očích nejen tvůrcům samým, ale hlav-
ně veřejnosti, všem mocipánům, ředitelům, vedoucím 
pracovníkům byrokracie, ministrům a celé filmařské obci. 
Jak se tento program FITES odráží v dnešních dnech?

Nevím, zda jsem tem pravý na tuhle otázku. To by měli říct 
lidé mimo FITES, jak vnímají naši činnost. Pokud o ni vůbec 
vědí. Ukazuje se, že je to cesta nepohodlná. Mnoho lidí by 
rádo FITES zašlapalo do země. Já jsem se do funkcionaření 
nikdy nehrnul. Když přišla svoboda, doufal jsem, že my, 
kteří jsme za normalizace mohli točit jen za své, budeme 
moci pracovat, s našimi náměty soutěžit ve férové konku-
renci, že uplatníme naši citlivost a schopnost identifikovat 
důležité téma a sloužit mu našimi filmovými talenty. Po roce 
1990 obnovený FITES takové podmínky prosazoval, stavěl 
se za svobodu tvorby, nezávislost televize veřejné služby, 
zvedal hlas proti rozkradení československé kinematografie 

a proti předstírání veřejné služby. Překvapilo mě a bylo mi 
sympatické, že hodnoty, které se FITES rozhodl prosazovat 
ve filmové tvorbě v šedesátých letech, než byl rozprášen 
normalizátory, zůstaly aktuální a živé i v devadesátých le-
tech, kdy padly komunistické monopoly. FITES několikrát 
revidoval své stanovy, ale ten hodnotový základ tam zůstal. 
Mám ho stále za podstatný i v dnešní době.

Starší kolegové – otcové zakladatelé a obnovovatelé 
FITES – mě přijali mezi sebe, stejně jako Asociace českých 
kameramanů, přestože jsem měl za sebou „jen“ našeho 
trezorového Evžena a pár dokumentů s Janou Ševčíkovou 
a Vladimírem Mertou1, práce pro Art Centrum, které nikdo 
neznal. Dokument Jany Ševčíkové Piemule se v televizi vy-
sílal jen v prosinci 1989. Ani náš Jakub se nepromítá a nevy-
sílá. Zná jej jen pár odborníků a pamětníků. Televize chrlí 
do hlav diváků normalizační škváry s pokleslými ikonami. 
Estrády a soutěže s moderátory-normalizátory. A občané 
si za to ještě platí televizními poplatky nebo konzumací 
reklamy. Komu ku prospěchu?

FITES stál nablízku nejdůležitějším změnám a krokům 
v mediální oblasti, jeho zástupci pracovali v ministerských 
komisích a svou autoritou prosazovali u zákonodárců záko-
ny vymezující pravidla v mediální oblasti demokratického 
státu. Nejdůležitější byl zákon o vysílání, který rozhlasovým 
a televizním vysílatelům ukládal vytvářet nezávislý pro-
gram. Přesto uvnitř médií přetrvávaly stereotypy z minula. 
Pracovali tam ti, kteří tam byli už před listopadem, a pár 
reaktivovaných „osmašedesátníků“, postupně se veřejný 
diskurs díky Petrovi Cibulkovi a jím získané databázi státní 
bezpečnosti zaměřil na odhalování tajných spolupracovníků 
StB mezi novináři a v médiích. Vedly se debaty, zda lidé KSČ 
a StB mají pokračovat, jakoby se nic nestalo, jen postupně 
se dařilo některé z nich odstavovat od řízení. Heslo „nejsme 
jako oni“ udrželo mnoho lidí, členů KSČ, v pozicích. Ze-
jména v televizi z tohoto důvodu na úrovni tvorby panovala 
nekritičnost a servilita vůči nové moci, aby si je ti bývalí, 
nově zakonspirovaní a integrovaní, nepohněvali.

Tady byla důležitá paměť FITES a lpění na hodnotách 
jeho představiteli. Jakmile v nich FITES nebyl důsledný 
a pevný, mělo to neblahý vliv na samospád mediálního 
společenského dialogu. I FITES a další vznikající spolky 
tvořili „jen“ lidé, i lidé chybující, bažící po moci a penězích 
i za cenu kompromisů, sebezapření a přivírání očí.

Některý kriticky myslící historik by měl popsat cestu 
obnoveného FITES a jeho vedení polistopadovým třiceti-
letím, kdy FITES stál blízko u řady společenských změn, 
čelil výzvám v mediální, společenské i legislativní oblasti. 
Protestoval proti nezákonné privatizaci Barrandova, na 
které se obohatilo mnoho kolegů-filmařů. Připomínkoval 
řadu zákonů a novel, angažoval se v krizích okolo České 
televize. Nakolik a kdy jeho vedení a členové zapomněli na 
hodnoty, které svaz deklaruje, kdy z důvodů střetu zájmů 
přistoupilo jeho vedení na kompromisy ve vztahu k vlá-
dě, ministerstvu kultury, k Parlamentu, k České televizi, 
k fondu kinematografie, k NFA ad., kdy někteří kolegové 
zobchodovali svoji pozici ve FITES za licenci k vysílání, 
nebo nějaký svůj projekt? A naopak, kdy FITES dostál své-
mu poslání, držel demokratické zásady a hodnoty svobody 
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Martine, mojí první otázkou v našem rozhovoru musí být 
ta, proč jsi nekandidoval na další období na předsedu 
FITES. Mnozí Tví spolupracovníci a přátelé si to moc 
přáli a vím, že Tě i dlouho přesvědčovali.

Milý Marku, díky za díky. Pokouším se celý život dělat různé 
věci. Utíkám se před stereotypem, machou, nudou, neumě-
telstvím, marností a s přibývajícím věkem a civilizačními 
nemocemi se obávám ze všeho nejvíc únavy materiálu. Tím 
neříkám, že nejsem stereotypní, marnivý, nudný… Jen se 
snažím utíkat. Musím čím dál víc zvažovat, čemu se mám 
věnovat, co ještě stihnu dokončit, uklidit po sobě, než za-
klepu bačkorama. Po sedmi letech služby filmařským kole-
gům v pozici předsedy FITES a dalších roků ve výkonném 
výboru jsem unavený. Každá jednotlivá i triviální práce mi 
trvá déle než dřív. Nechci a nechtěl jsem být doživotním 
„předsedou“ čehokoliv, vždy jsem měl za to, že pro všech-
ny členy FITES, ve spolku i v profesi je střídání ve službě 
zdravé, obrozující a oživující.

Jak jsi se dostal k filmu, a kdo byli Tvoji učitelé, na které 
rád vzpomínáš? Máš nějaký profesní vzor, kameramana 
nebo režiséra? Jak se ti studovalo na FAMU v období 
normalizace?

Promýšlet a analyzovat fotografický nebo filmový obraz mě 
naučil prof. Ján Šmok v Lidové škole umění na Petrském 
náměstí, a pak i na FAMU, byl naším vedoucím učitelem 
v 1. ročníku. Zůstává jedním z mála pedagogů FAMU, který 
měl unikátní a propracovaný pedagogický koncept, jak 
„učit“ fotografii a film. Především on mě, Petra Nýdrleho, 
(* 16. 11. 1954 – † 6. 7. 2014, nejtalentovanějšího studenta 
FAMU druhé poloviny 70. let minulého století, pozdějšího 
režiséra, kameramana a producenta světových reklam, vi-
deoklipů i filmů v L.A.), Antonína Weisera a některé další 
spolužáky ovlivnil tak, že jsme měli vlastní svébytný pří-
stup k filmové tvorbě. Chyběl nám respekt a pochopení ke 
spolužákům z oboru režie a dokumentu, kteří tyto základy 
neměli, nedokázali nám sdělit a my jim neuměli porozumět, 
co chtějí, proč to dělají, nevěřili si, neměli oč se opřít a byli 
ve vleku svých učitelů, chtěli jim vyhovovat. Moc jsme si 
neporozuměli.

Proto když se některým z nás naskytla možnost, aby-
chom školní cvičení (nutná pro splnění studijního progra-
mu) realizovali sami, bez režisérů, protože nás na kameře 
bylo víc, než studentů režie a dokumentu, využili jsme toho 
a hledali vlastní cesty k tvorbě filmů bez cenzurního do-
hledu „učitelů“, jakými byli Ráža, Sequens, Balík, Kresl, 
Pilná/Pilný, Boněk ad. Spolu s Petrem Nýdrlem, namísto 
„ateliérové scény III. ročníku“, jako mimořádné cvičení, 
jsme natočili povídku Jiřího Suchého Velikonoce Kamila 
Morávka (17 min. © FAMU 1978). Na společné projekci k po-
stupovým zkouškám kateder kamery a režie se pedagogové 
katedry režie spontánně rozesmáli. Řehtali se Morávkovi 
v podání Vlastimila Zavřela tak, že Jaroslav Hužera, vedoucí 
katedry režie, z toho zhruba za týden zemřel.

Spontánní reakce režisérů i našich pedagogů na projekci 
k postupovým zkouškám povzbudila nejen nás, ale i ve-
doucího katedry kamery prof. Jana Kališe, který souhlasil, 
abychom připravili nějaké další téma na hraný film, jako 

náš společný absolventský film – i bez spolužáků z režie. 
Hledali jsme předlohu, lustrovali knihovny, četli kde co. 
Postupně jsme začali – zase jako „mimořádné cvičení“ – 
natáčet námi přepracovaný scénář „na motivy“ Vladimíra 
Poštulky, který ležel od šedesátých let ve Filmovém studiu 
Barrandov bez naděje na realizaci. Pozitivní atmosféru 
šedesátých let a vztahy postav z Poštulkova scénáře jsme 
převraceli do negativu, abychom se přiblížili skutečnosti 
normalizace sedmdesátých let, ve které jsme žili. Zůstal 
pracovní název Hřbitovní kvítí, jméno hlavní postavy, motiv 
cesty hlavního hrdiny z malého města do Prahy a jeho pře-
spání na jednom hřbitově v Praze. Natáčeli jsme nakonec 
celovečerní „mimořádné cvičení“ způsobem, že Jan Kališ 
nám ze své „materiálové rezervy vedoucího katedry“ dal 120 
m / 35mm černobílého negativu ORWO NP7 nebo NP55, my 
něco natočili a promítli. Profesor Kališ nám řekl: „OK, je 
to nasvícené, naexponované a obraz je ostrý…“ A dal nám 
další stodvacítku. Tak se to postupně odvíjelo dva roky.

Nakonec nás pozval děkan FAMU prof. Ilja Bojanovský 
„na kobereček“. Ptal se, jak si to představujeme, že mu 
chodí zprávy ze Studia FAMU o volání nějakého Hřbitov-
ního kvítí… Že by byl rád, kdyby z funkce odcházel s do-
končeným filmem. Přidělil nám ze své rezervy 2500 m č. b. 
negativu 35mm za příslib, že film dokončíme do konce jeho 
děkanského mandátu, aby mohl odejít z funkce s čistým 
stolem.

Po různých peripetiích se Jan Kraus, představitel hlavní 
role Evžena, zapojil do psaní a přepisování dialogů ně-
kterých scén. Byla to radost číst, inscenovat i točit jeho 
dialogy, byly úžasné, nořily se organicky do nitra hlavní 
postavy a zároveň i z ní vycházely, byly „jako odposloucha-
né ze života“, ale najednou každý obraz měl svou pointu 
a posouval děj dál. Jan Petras s námi tři roky řadil a střihal 
materiál ve střižně. V jedné scéně zazněla trochu „osudová“ 
věta: „Lepší je nepsat nic, než psát ňákou blbost.“ Shodli se 
na ní hrobník ( Jiří Bartoška), pomocník VB v civilu Koutný 
( Josef Somr), jeho pes i Evžen, adept básnictví. Nebyla to 
asi jediná věta, kvůli které pak pedagogové katedry režie 
Ludvík Ráža a Jiří Sequens první celovečerní hraný film 
FAMU Evžen mezi námi (76 min., FAMU 1981, FSB 1991) 
zavřeli do trezoru na dlouhých deset let.

Premiéra před plným kinem Klub v Klimentské ulici na 
semináři prof. A. M. Brousila 6. 11. 1980, v předvečer výročí 
Velké říjnové revoluce, skončila dlouhým mnohaminuto-
vým potleskem ve stoje. Ale s výjimkou krátké zmínky Jana 
Bernarda, žádný z tehdejších „kritiků“ se neopovážil o fil-
mu napsat recenzi do tehdejších novin a časopisů. Žádný 
z tehdejších festivalů se neopovážil promítnout náš film 
na přehlídkách roční tvorby vedle tehdejších filmů FSB 
apod. Takovou váhu měla zlovolná domněnka Ludvíka 
Ráži vyřčená týden po premiéře na schůzi SSM FAMU 
o tom, že „takový film by na zahraničních festivalech zís-
kal cenu za protisocialistický film“. Režisér Sequens tehdy 
reagoval a řekl: „Ludvíčku, to jsi přehnal, ale ten film je 
rafinovaný a o to nebezpečnější. Promítat se nebude!“ Bylo 
vymalováno.

Petr Nýdrle pak emigroval do USA a prof. Jan Kališ byl 
obviňován spolustraníky ve FSB a na FAMU za to, že ne-



ve vztahu ke členské základně, ale i k veřejnosti? Netýká 
se to jen FITES, ale i dalších spolků z oblasti audiovize, 
které rostly jako houby po dešti. Minulost řady z nich je již 
též historií hodnou kritické pozornosti. Program Českého 
filmového a televizního svazu FITES je stále aktuální a spo-
lečensky potřebný, ale záleží na jeho členech, zda překonají 
protivenství a étos FITES poponesou dál.

Býval jsi velmi aktivní i v aktuálním dění např. kolem Čes-
ké televize. O to se snaží FITES stále i v dnešních dnech. 
Je možné někde pořád brát sílu na tento zdánlivě nikdy 
nekončící až marný boj s nekompetentností?

Nejde „jen“ o nekompetentnost, ale v první řadě o zájmy. 
Už jsem se nemohl dívat na bramboračku ve zpravodajství 
Československé televize. Nakonec tam musel odstoupit 
reaktivovaný šéfredaktor, osmašedesátník, agent státní 
bezpečnosti. Ústřední ředitel Jiří Kantůrek byl noviná-
ři i politickou scénou nucen vypsat veřejný konkurz na 
uvolněné místo šéfredaktora zpravodajství. Přestože jsem 
neměl komunistickou novinářskou zkušenost, ani vzdělání, 
přihlásil jsem se v roce 1991 do výběrového řízení, přednesl 
jsem a obhájil můj projekt způsobu řízení a zajištění ne-
závislosti zpravodajství pořád ještě státní Československé 
televize. Komise tehdy hlasovala 10 : 0 pro mě. Jiří Kantůrek 
mě pozval na Kavčí Hory, poslal pro mě řidiče s ředitel-
skou stříbrnou Tatrou 613 na FAMU. Sdělil mi pak ve své 
kanceláři, že je nešťastný z výsledku konkurzu, že doufal, 
že zvítězí tehdejší televizní moderátor a ředitel Televizní-
ho studia Banská Bystrica, Ľubomír Karásek, že bude mít 
„krytá slovenská záda“… Nestalo se, jmenoval mě poradcem 
ústředního ředitele, musel jsem dokončit rozdělané filmy, 
postavit tým a domluvit se s ústředním ředitelem, že na 
jmenování ani pozici nelpím, ale jmenuje-li mě šéfredak-
torem, vyslechnu si jeho rady a nápady, ale rozhodovat se 
budu dle svého uvážení, pokud by chtěl mi něco nařizovat 
pracovním příkazem (vysílat něco, nebo něco nevysílat, 
přijímání, nebo propouštění pracovníků apod.), že okamžitě 
odstoupím. Zákon už tehdy říkal, že za obsah odpovídá 
šéfredaktor. Ústřední ředitel ČST všechny mé podmínky 
přijal a od 1. dubna 1992 až do konce federace jsem sloužil 
federálnímu zpravodajství jako šéfredaktor RZ ČST. Děly se 
věci a každý večer Deník ČST sledovalo 5–8 milionů diváků 
v patnáctimilionové federaci.

Generální ředitel ČT před rozpuštěním ČST nakonec 
federální redakci nabídl přejít do České televize, ale já po-
děkoval. Bez konkurzu jsem tam jít nechtěl. Na řadu věcí 
jsme s Ivem Mathém měli v průběhu roční spolupráce jiné 
názory. Vyměňovali jsme si otevřené dopisy, aby se naše 
pozice k formování televizního zpravodajství v demokra-
tických poměrech vyjasnily. Slíbil jsem, že se přihlásím, 
až bude v ČT veřejné výběrové řízení. Takové bylo vypsané 
Radou ČT až v roce 1998 – na generálního ředitele. Mám za 
to, že jsme ve federální televizi nastavili laťku novinářské 
práce a důsledné nezávislosti tvorby programu. Získali 
jsme si respekt politiků i zájem diváků, nechtěl jsem tenhle 
„kapitál“ rozmělnit na drobné. Mathého zpravodajství řídil 
komunista, který do KSČ vstoupil v r. 1989. Bez konkurzu 
se redaktoři ČST v České televizi rozptýlili a zařadili. Česká 

televize se opět stala arénou boje o její ovládnutí a ochočení 
politiky ze Sněmovny. Vlivem špatného zákona o ČT tyto 
folklorní hrátky trvají dodnes.

Začátkem roku 1993 bylo vypsáno veřejné výběrové ří-
zení na licenci na vysílání na televizním okruhu, který tu 
zůstal po ČST. Přihlásil jsem můj projekt spolu s americkým 
investičním bankéřem Ondřejem Jonášem, ale nechtě-
li jsme nikoho uplácet. Chtěli jsme pomoci komunikaci 
ve společnosti, aby si občané České republiky v průběhu 
transformace lépe rozuměli navzájem, aby se nestříleli 
jako v Jugoslávii.

Tehdejší rada pro vysílání, které předsedal Daniel Korte, 
měla „zdarma“ udělit monopolní licenci k televiznímu vy-
sílání v hodnotě mnoha miliard korun. Zájemců o licenci 
bylo mnoho. S projektem na „kulturní středoevropskou 
televizi pro 21. století“ zvítězila společnost CET 21 spol. s r. 
o. Jeden z jejich spolumajitelů, bývalý předseda FITES, mi 
na tiskové konferenci po udělení licence veřejně nabízel 
„vedení zpravodajství“. Na místě jsem odmítl podílet se na 
projektu, o kterém jsem byl přesvědčen, že licenci získal 
korupčním a etiketním podvodem. Nikdo mě za ten výrok 
ani nežaloval. Všem bylo jasné, že projekt, na který s.r.o. 
získala licenci, nebude jejich televize nikdy naplňovat. 
Televize Nova později zaměstnávala i bývalého předsedu 
RRTV, který jí licenci udělil a plnění podmínek licence 
nevyžadoval.

RRTV jsem naopak žaloval já pro nerovnost účastníků 
správního řízení a u soudu jsem uspěl. Dosáhl jsem pravo-
mocného soudního zrušení rozhodnutí Rady o neudělení 
licence mé osobě. Soud nařídil RRTV vést se mnou obno-
vené řízení o udělení licence na celoplošné vysílání, ale 
nezrušil již vydané rozhodnutí ve prospěch CET 21. RRTV 
uspořádala veřejné slyšení, kde jsem odkázal na původní 
projekt, rada mě s úsměvem vyslechla, ale dobře věděla, 
že licenci mi nemůže udělit, protože ji už udělila CET 21 
a neexistoval další celoplošný televizní okruh, který by 
byl k dispozici. To byl právní kocourkov a korupční realita 
v České republice, která nebyla a není právním státem.

Chtěl jsem konečně točit filmy a vrátil jsem se k vyučování 
na FAMU.

V ČT přestali vyrábět dokumenty, zejména ty pracné, 
které nelze natočit za tři dny, téměř celou dokumentární 
tvorbu outsourcovali do soukromého Febia do s.r.o., Radě 
ČT to bylo jedno. Televizní poplatky šly na bezproblémovou 
konfekci – portréty populárních osobností – 12 minut kus, 
vyfakturováno, odvysíláno a jelo se dál. Hlavně se nezabývat 
vážnými problémy ve společnosti. Nikoho to nezajímalo. ČT 
dobrovolně a odevzdaně vyklízela prostor komerční televizi 
TV Nova, která ji bez zábran válcovala svou sledovaností 
na všech frontách. Když jí Václav Klaus pohrozil žalobou 
za neověřenou zprávu o „švýcarské vile“, mimosoudně se 
s ním vyrovnali a stali se jeho P. R. platformou-posluhou. 
RRTV, spřízněná svou vinou, namísto, aby trvala na plnění 
projektu a podmínek licence, jen přihlížela.

Když jsem připravil dokumentární téma „Exil a my“, 
které jsem pokládal za aktuální a hodnotově podstatné, v ČT 
mi řekli, ať s tím jdu do Febia. Tam mi hlavní dramaturgyně 

spolu s ředitelem a majitelem, bývalým komunistou, řekli: 
„Emigranti, ať si táhnou!“ Vrátil jsem se do ČT a vedoucí 
dokumentu mě poslal za svou dramaturgyní, která kdysi 
půjčovala knihy v knihovně FAMU, řekla mi: „Tohle ne! 
Emigranti, ať si táhnou!“ Rád bych výroky těchto „drama-
turgů“ měl ve filmu a konfrontoval je s příběhy lidí, kteří 
odešli z republiky, nebo byli komunisty odejiti do svobody, 
i když chtěli zůstat doma, ale nebylo nám přáno.

Zajímalo mě téma viny a odpuštění, po řadě peripetií se 
mi ho podařilo natočit v rámci Křesťanského magazínu. Ten 
měl své programové okno někdy odpoledne s reprízou po 
půlnoci pro pár věřících, svého většinového diváka Česká 
televize uchránila od dilemat vyrovnání se s minulostí, 
vyznání viny, činění pokání a hledání odpuštění. Má to 
svou výhodu, film Alois mezi námi o příběhu Patera Aloise 
Kánského by se tak mohl vysílat i dnes, kdy množství vin 
a potřeba odpuštění se stává znovu aktuálním.

Při natáčení dokumentu o společenství OPUS BONUM 
Anastáze Opaska pro Křesťanský magazín v prosinci 1994 
v klášteru Teplá jsem nečekanou náhodou zaznamenal mi-
mořádně zajímavou rozpravu o činnosti odbojové skupiny 
Bratří Mašínů, kterou moderoval JUDr. Martin Štumpf. 
Vypracoval jsem námět a dokumentaristé v ČT se usnesli, 
že… „Mašíny nikdy“. Seznámil jsem s výsledkem projednání 
tématu tehdejšího dramaturga uměleckých pořadů ČT ing. 
Jana Šterna, který s postojem tehdejších dokumentaristů 
nesouhlasil, téma mu přišlo zajímavé, osvojil si ho a získal 
pro něj podporu u generálního ředitele. Jeho ekonomická 
rada schválila mimořádné prostředky pro výrobu dokumen-
tárního filmu Země bez hrdinů, země bez zločinců…, vysílal 
se v ČT jednou jedinkrát v březnu 1996. Reprízovali ho až 
po mnoha letech v roce 2011 pouze jednou. Bývalý ředitel 
programu Jiří Pittermann měl pochopení pro mnou navr-
hovanou dokumentární sérii, která by zmapovala historii 
rodu na pozadí dějin několika republik, za jejichž svobodu 
rodinní příslušníci a jejich přátelé bojovali a umírali. Občas 
v průběhu desetiletí tento můj projekt dokumentární série 
podporoval i některý z řadových dramaturgů, ale nikdy ho 
nikam dál neprosadil. Ve veřejném prostoru tak dodnes 
kolují domněnky a dezinformace šířené komunisty a býva-
lými důstojníky StB (M. Kačor aj.) bez ohledu na ověřování 
informací z více zdrojů, komunistické vraždění, třetí odboj 
a relevantní souvislosti.

V současnosti prožíváme snad nejhlubší krizi v historii 
české kinematografie. Myslím, že jde o paradoxní svo-
bodně nesvobodnou situaci. Amatérský film prožívá svůj 
vrcholný rozkvět, amatéři natáčejí ve 4K technologiích 
a profesionální režiséři žebrají roky a roky o peníze na 
natočení svého filmu a profesionální film zaznamenává 
zatím svůj nejhlubší pád. Vše je řízeno jakýmisi penězi, 
ale logika takového bezzubého průmyslu je jen těžko 
pochopitená a srozumitelná.

Nevím, zda krize kinematografie, kterou zmiňuješ, je tou 
nejhlubší v českém regionu(?). Podle čeho to chceš pomě-
řovat? Příliš mnoho pamatuji. Za normalizace a sovětské 
okupace se v komunisty řízené Československé kinemato-
grafii vyskytovaly mimořádně odporné osoby, i filmy, i když 

hodnostáři ve vedení Československé kinematografie, ve 
filmových studiích, v Krátkém filmu, nebo v Československé 
televizi předstírali, jak jim ta jejich kinematografie pěkně 
šlape. Relativně svobodně se dalo tvořit na FAMU, nebo na 
16mm formát zcela mimo státní film. Ale v řadě případů šlo 
o svobodu projevu pouze do prvního promítání. Pak násle-
doval zasloužený trest, zavírání školních filmů do trezoru, 
za pomoci agentů StB znemožnění prezentace zajímavých 
filmů na festivalech apod.

Pedagogové, kteří se na FAMU udrželi s přeraženou páte-
ří, když přestáli prověrky, u kterých odmítli slovo okupace 
a osvojili si „bratrskou pomoc“, na oko si nevšimli vylou-
čení Vlastimila Venclíka za jeho hraný film Nezvaný host. 
I vyhození jeho pedagogů. Naučili se poslouchat a nezlobit, 
ohýbat páteř, nechtěli být sami zbaveni možnosti učit pod 
penzí a točit… Cokoliv. Komunisté vládli v kinematografii 
jako všude jinde – pomocí nomenklatury, KSČ a StB. Pro 
přijetí absolventa FAMU do zaměstnání na Barrandově 
nebo v Československé televizi nepožadovali nějaké „očko-
vání“, nebo červený diplom z FAMU, slušný film jako show 
real, ale rovnou členství v KSČ, podrobení se komunistic-
kým ideově-tematickým (politickým) plánům… To nebyla 
dostatečně velká krize?

Dnes zavřená kina a divadla jsou pohromou pro všech-
na performativní umění, jejichž účin potencuje společné 
vnímání, bezprostřední reakce, živá rozprava po čerstvém 
audiovizuálním uměleckém zážitku. To je, oč jsme ochuzeni. 
Točit film, ale dnes může – a točí – téměř kdokoliv, kdo je 
ochoten potýkat se s byrokracií fondu kinematografie, nebo 
televize, i když není zaměstnaný, nemusí se prokazovat 
rudou knížkou.

Abychom mohli točit na FAMU náš celovečerní hraný 
absolventský film Evžen mezi námi v letech 1978–1980, Petr 
Nýdrle i já jsme museli nejdřív vydělat na brigádách aj. pení-
ze, které natáčení stálo, i když filmovou surovinu, zapůjčení 
předválečné kamery Caméflexy a laboratoře vložila FAMU. 
Jana Ševčíková, aby mohla točit film Piemule v Rumunsku 
v Banátu, musela mýt schody v barácích pro OPBH, když 
dostala výplatu, mohla „na černo“ koupit 16mm negativ, 
lístky na vlak a vyrazila do Rumunska. Já jsem musel učit 
na FAMU, vzít výplatu a dát ji na jízdenky nebo na benzín 
do auta. Státní film, televize i rozhlas v těch letech natáčely 
a vysílaly nebo promítaly tuny pitomostí za spoustu peněz. 
To byly jiné „krize“. Naše dnešní krize kinematografie je 
vážná, ale není „největší“. Záleží na každém z nás, jak se 
z ní vyhrabeme. Pro začátek by stačilo netočit hlouposti, 
nešířit šum, brát filmování vážně.

Představa, že Jiří Trnka anebo František Vláčil vyplňu-
jí apokalypticky byrokratické formuláře Státního fon-
du kinematografie, zařizují si e-identitu a žádají roky 
o grant, který nakonec nejspíš nedostanou, vede k mno-
ha otázkám. Proč, anebo kam se ztratila úcta k tvůrčím 
osobnostem, které chtějí profilovat svoji tvůrčí cestu 
bez kompromisů?

Byrokratické překážky svobodné tvorby dnes souvisejí se 
skutečností, že na ministerstvu kultury, ve fondu kinema-
tografie i v archivu nerozhodují tvůrčí osobnosti vzdělané 
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v oblasti filmu a televize, ale úředníci. Volí je poslanci, kteří 
ani netuší, že tu kulturní osobnosti jsou, proto dávají před-
nost politikům oddaným trafikantům. Případně tvůrce, 
za kterými jsou hodnotná díla, záměrně vytěsňují, aby 
náhodou jejich tvorba neobjevila, že jejich stranická esa 
jsou nahá. Typické je to při volbách členů Rady ČT. Chy-
ba může být i na straně některých tvůrců, kteří své vize 
podřizují a přizpůsobují domnělému vkusu grantových 
komisařů i většinových diváků televizí, nadbíhají pokleslé 
sledovanosti. Stav občanské společnosti, která volí nehodné 
politiky, nevznikl sám od sebe. I audiovizuální sféra a její 
instituce se na něm podílejí.

Kam se poděla úcta k tvůrčím osobnostem a kde se bere 
i despekt ve veřejném prostoru je třeba se ptát kandidu-
jících politických stran v nadcházejících volbách. Kultu-
ra není něco zbytného. Není pravda, že tvůrčí osobnosti 
reflektující bez kompromisů, co se děje ve společnosti, 
tady nejsou. Tvořivé puzení nelze zakázat ani mu zabránit, 
je to imanentní vlastnost skutečných umělců, kteří tvoří 
v jakýchkoliv podmínkách bez ohledu na rizika takové 
vážně míněné tvorby. Je vizitkou společnosti nakolik si 
jich a jejich práce váží.

Nerespektováním tematického zaměření jednotlivých 
režisérů a komisionální či formulářové poučování 
o nutné sledovanosti a srozumitelnosti jiných účinně 
profitujících témat vede logicky k zakrněnosti české 
filmové kultury. Vím, jak dlouho usiluješ o pokračování 
tvého dokumentárně analytického zpracování tématu 
o rodu Mašínů. Neúspěšně. Proč se Češi rozhodli, že 
nebudou hrdí?

Češi jsou hrdí, proč by nebyli, ale otázkou je, s jakými hod-
notami se malý národ uprostřed Evropy identifikuje. Já mám 
také radost, když čeští sportovci ve světové konkurenci 

přivezou domů medaili a fanoušci vesele poskakují jako 
Angličané nebo Francouzi aj., ale ještě raději jsem, když 
vidím občany s pozitivním vztahem k poznané historii, 
k hodnotám, k pohybu, k rekreačnímu sportování, ke zdra-
vému životnímu stylu, ale i ke kultuře v její rozmanitosti, 
když lidé čtou, chodí do kin do divadel a na koncerty, na-
vštěvují památky i další významná místa naší historie. Když 
o těch souvislostech přemýšlejí a jsou s to věcně diskutovat, 
vzdorovat hoaxům a dezinformacím.

Český národ se ve své historii na významné křižovat-
ce ve středu Evropy naučil přihrbení se, aby přežil. Ze 
dřepu, tzv. žabákem, nebo s rozeběhem, člověk doskočí 
dál a výš, než z nepokrčených narovnaných nohou. Jde 
jen o to, jestli se chce učit, hýbat se, přikrčit a vyskočit 
si, ukázat, co umí, nebo oč usiluje. Naším problémem je 
kultura piva a vepřo-knedlo, které pohybu nepřejí, spíše 
uspávají. Když se ale podíváme, jak se naše stravování za 
těch třicet let svobody změnilo, kolik ovoce, zeleniny, ryb 
a kvalitního masa dnes jíme (kam se poděly ty flaxy?), 
tak jsem optimista, národ si časem vylepší svou kondici. 
I tu kulturní. O kolik roků nám vzrostl průměrný věk 
dožití? Svoboda slova i pohybu nás obohacuje o mnoho 
podnětů. Je jen na nás, co si z nich vezmeme, jak ty pod-
něty zhodnotíme. Národ si musí vybrat, jestli posune 
kulturní osobnosti do rozhodujících pozic, jestli lidem 
nabídneme něco hodnotného, co jejich život obohatí, co 
je inspiruje k přemýšlení, co lidem vrátí hrdost na pří-
slušnost k malému národu, který – alespoň statisticky 
vzato – na tom není tak zle.

FITES nemá téměř žádné mladé členy. Jak jsi jako bý-
valý předseda s tím bojoval a jaké máš doporučení pro 
předsedu nového? Co s tím dělat? Lze FITES přestavět 
na počítačovou hru?

Nedostatek mladých lidí ochotných pracovat pro druhé, 
to je problém nejen FITES. Někteří kolegové ve výkonném 
výboru chtěli navyšovat členskou základnu náborem stu-
dentů na filmových školách, chtěli jim nabízet členství bez 
jakýchkoliv členských příspěvků. Mně se to moc nezdálo, 
připadalo mi to nefér vůči stávajícím členům, kteří byli 
přijímáni na základě mnoha doporučení a respektované 
práce v oboru. Připadlo mi nečestné a nesportovní korum-
povat mladé adepty filmu členstvím ve FITES zdarma. To 
by ani předseda FITES neměl dělat. Naopak, prosazoval 
jsem, aby mladí autoři oceněných filmů porotou TRILO-
BITU, byli přizváni v následném ročníku do práce poroty, 
jejich zapojení do práce FITES. Tato iniciativa ne vždy na-
šla pochopení zrovna u těch, kteří chtěli uplácet studenty 
odpuštěním příspěvků.

Ty členské příspěvky jsou ve FITES tak nízké, že když 
jsem se vrátil do výkonného výboru, stovky členů je i něko-
lik let neplatily. Dluh na příspěvcích narostl do milionových 
částek, mezi dlužníky bylo i mnoho členů výkonného vý-
boru, kteří by podle stanov FITES již neměli být ani členy. 
Apeloval jsem na neplatiče, aby se neptali, co dělá FITES 
pro ně jako jednotlivé tvůrce, ale ukázali, co oni udělají pro 
FITES. Nebyl to z mé strany moc populistický „boj“. Jsem 
potěšen, že pocit sounáležitosti se probudil a disciplína 
placení příspěvků se postupně zlepšila.

Myšlenky na založení filmového svazu vznikaly postup-
ně po opaření filmařské obce projevem ministra kultury 
v Banské Bystrici v roce 1959. Od tehdy vznikalo krok za 
krokem přesvědčení, že filmaři potřebují svoji reprezen-
taci. Dnešní mladí filmaři nic takového nezažili, mohou si 
svobodně tvořit již od prvních ročníků na FAMU, někteří 
žádnou FAMU ani nepotřebují. Možná nějaká příští krize, 
o které uvažuješ, bude tím impulzem, kdy si mladí filma-
ři uvědomí, že potřebují věrohodnou reprezentaci a tato 

potřeba je přivede do FITES, přetvoří ho, aby byl i veselý, 
hravý a mladý. Mladý duchem.

Proč se mladí lidé zajímají spíše o sebe a sebeprezentaci 
a unikají jim zásadní profesní souvislosti? Ztratil film 
atraktivitu společenské výpovědi, anebo je snad utopen 
v informačním a vizuálním smogu, který je navíc celý 
protkaný lživými informacemi a násilím?

Je-li tomu je tak, jak píšeš, nebude to stoprocentní. Určitě 
i mezi mladými tvůrci jsou poctiví dříči, kteří svým projek-
tem žijí a pro něj i hladoví… Zájem o sebe i sebeprezentaci 
není nic špatného, je-li provázen náročností k sobě samé-
mu, k tématu, nebo projektu, na kterém mladí nebo starší 
pracují. Jde-li o silné téma a silnou osobnost, jen houšť, jen 
soustředěnou a profesně zvládnutou prací mohou filmaři 
společnost oslovovat. Bohužel, ne vždy tomu tak je a mnoho 
filmařů svoji práci odbývá, nevnímá ji jako něco výjimeč-
ného, nezamýšlí se nad tím, zda jeho projekt, jeho práce 
jsou vnitřně poctivé, nebo jde jen o nějakou „kusovku“, 
výplň televizního proudu, pózu, jejímž jediným účelem je 
honorář. Další audiovizuální šum.

Problém je, kdo to pozná, kdo to platí a proč? Kritika, 
zdá se, nefunguje, jak by měla, často i kritikům jde o „se-
beprezentaci“, kterou zmiňuješ, nebo naopak provozují 
P. R. službu spřáteleným tvůrcům. Chybí i věcná diskuse 
mezi samotnými tvůrci. Chybí i hřiště pro takovou diskusi 
a férový moderátor. Většinou, při vědomí toho, jak obtížné 
je něco prosadit, natočit a dotáhnout do konce, si nasazu-
jeme růžové brýle, abychom kolegům neublížili. Nebo na 
vážnou rozpravu ani nemáme čas.

Vzpomínám na pár čísel Bulletinu FAMU, famácké KI-
NOATAKY z hluboké normalizace konce sedmdesátých 
let, kde se vášnivě psalo a diskutovalo o filmech. Cedulky 
pro ně namalovala Jarmila Špeldová, dobrá duše FAMU.
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Ilustrační fotografie doprovázející text interview Martina Vadase. 
Výtvarné projekty skupiny Ztohoven.
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Český filmový a televizní svaz FITES v posledních le-
tech nedostal podporu od ministerstva kultury na svoji 
činnost. Pravidelně organizované Čtvrtletníky FITES, 
byly snad jedinou a tradiční veřejnou akcí, pracovním 
a společenským setkáváním filmové obce. Někdy to tam 
pěkně jiskřilo a bylo to důležité. Proč ministerstvo kultury 
takovou aktivitu brzdí? Je to snad záměr? A čemu nebo 
komu by zánik FITES sloužil?

Problém je, že na ministerstvu rozhodují netransparentní 
struktury, úředníci a komise, které filmová obec většinou 
ani nezná. A ministerští úředníci neznají filmaře a jejich 
problémy tvorby. Na druhé straně je také rozdrobená fil-
mová obec, takže se může jevit ministerským úředníkům 
jako nesrozumitelná. Jsou však konkrétní oblasti, u kterých 
filmařská obec i ministerstvo dobře vědí, že FITES stál za 
požadavkem významných filmařů, kteří žádali odvolání 
generálního ředitele NFA pro poškození obrazu kinemato-
grafie, opakovaná pochybení při digitalizaci a restaurování 
zlatého filmového fondu, se kterým jsme se obrátili na 
tehdejšího předsedu vlády, když jsme se nedomohli zastání 
a nápravy u ministra kultury. Daniel Herman nakonec 
dostal za svůj výkon na ministerstvu kultury od poroty 
audiovizuálních cen TRILOBIT kyselou cenu Zlatý citrón. 
Byl to FITES, který požadoval u ministra doc. Mgr. Anto-
nína Staňka, PhD., který mezi červnem 2018 a červencem 
2019 se držel funkce jako klíště, respekt k výroku jeho 
vlastní oborové komise, která mu doporučila udělit Cenu 
ministerstva kultury v oboru audiovize – in memoriam –
režisérovi Evaldu Schormovi. Stejně tak s FITES se spojuje 
i kritika ministra Zaorálka z pléna Čtvrtletníku FITES 
2020, když nedlouho po svém nástupu do funkce sdělil, 
že jeho mandát je omezený, a proto nestihne projednat 
a přijmout ani novely zákonů o ČT a ČRo, aby zajistil je-

jich nezávislost. Sál netleskal, když přítomným filmařům 
sdělil, že nedokáže zjednat nápravu v pokažené digitalizaci 
a restaurování filmů. To jsou jen některé pozice FITES, 
které mohou být příčinou nepřízně ministerstva kultury 
vůči FITES. Ministři přicházejí a odcházejí, tak komu by 
zánik FITES posloužil?

Abychom nebyli jen negativní, jaké pozitivní přísliby vidíš 
v našem filmovém prostředí do budoucna? Je přece do-
statek práce v rámci natáčení mezinárodních koprodukč-
ních anebo zakázkových projektů. Filmaři se mají dobře…

Nevím, co to je pro filmaře „mít se dobře“? Na mezinárod-
ních koprodukčních a zakázkových projektech nepracuji, 
i když bych rád. Nezlobil bych se, kdyby mi nějaká meziná-
rodní produkce pomohla s realizací mých projektů. Před-
pokládám, že tyto koprodukce mohou přispívat k udržení 
a zlepšení mnoha filmařských profesí, aby jejich profesio-
nalita nevymizela. Ale, jestli se to v přímé souvislosti projeví 
v uměleckém vyznění českých filmů, nevím.

Mám rozdělaných několik desítek projektů, které bych 
rád dokončil. Mezi nimi dokument Smrt na Zámečku, měl 
by vyprávět tři tragické příběhy protinacistického odboje 
z východních Čech z období Heydrichiády a jejich vztah 
k dnešku, kdy péčí Pardubického kraje, ministerstva kultury 
a hlavně Československé obce legionářů probíhá rekon-
strukce Zámečku v Pardubičkách, kde vzniká místo paměti, 
ale musím na něj sehnat peníze. Stejně aktuální je potřeba 
zpracovat materiál z nálezu v Panenských Břežanech pro 
dokumentární sérii o Procesu Slánský a spol., chci ho re-
konstruovat den po dni a zároveň při tom vyprávět o všech 
zúčastněných. První na řadě je dlouhý životopisný doku-
ment Artur London POZNÁNÍ. Uvidíme, na co mi budou 
síly stačit, žijeme v nejistých dobách.  

1 Invaze dokumentární film Vladimíra Merty, Bohuslava Blažka
a https://www.youtube.com/watch?v=yuSXJwLsqM8

POZNÁMKY

ozhovor s kameramanem Fran-
tiškem Němcem vedl režisér 
a předseda FITES Jaroslav Černý 

při příležitosti zaznamenávání orální 
historie pro NFA.

Jaroslav Černý = JČ
František Němec = FN

JČ: Tak čím začneme, co myslíš?

FN: No, to já nevím.

JČ: Tak mi řekni, jak ses dostal ke ka-
meře.

FN: Takže začneme, jak mě z Minis-
terstva zemědělství, ze zemědělského 
filmu, kde jsem byl asistentem kamery, 
vyhodili. Sekční šéf, spisovatel Mališ, 
mě poslal jako středoškoláka s maturi-

tou posílit těžký průmysl. Tak jsem se 
dostal do fabriky jako pomocný dělník, 
a strávil jsem tam skoro tři roky.

JČ: Tak dlouho?

FN: No jo, ale dneska vím, že to byl 
dobrej tah, kvůli kterému jsem se 
dostal na FAMU, kam se hlásilo na 
čtyři sta zájemců. To jsem stále pra-
coval v továrně jako pomocný dělník 
a byl jsem velice oblíbený. Platil tam 
přísný zákaz fotografování, nikdo ne-
směl fotografovat, obzvláště v těžkém 
průmyslu. No a já jsem fotografoval 
všechno. Chlapi vždycky říkali: „Přijď 
nás vyfotografovat.“ Udělal jsem jim 
pěkný obrázky.

V padesátém třetím roce jsem si 
podal přihlášku na FAMU. Odevzdal 
jsem scénář ve fotografiích „Žiju ve 

městě“. Pro venkovské bylo zadání 
„Žiju na vesnici“. Já udělal pro jistotu 
oboje. Zkoušky proběhly hladce, až na 
tu poslední. Zkouška z matematiky. Tu 
jsem neudělal.

JČ: Tenkrát byla matika na FAMU?

FN: No jo, a jak těžká. Měl jsem cha-
rakterizovat, co je to logaritmus.

Vyšel jsem z FAMU ven na chod-
ník, a pak už nic nevím. Probudil jsem 
se v nemocnici. Úplně mě to nervově 
odrovnalo.

Na druhý den jsem se dozvěděl, že 
po prázdninách musím dělat reparát 
z matematiky. Rodiče mi vyjednali do-
učování, matematiku jsem našprtal, 
a při reparátu všechno odříkal. Profe-
sor byl náramně spokojený.

V prvním ročníku nás bylo nejdříve 
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patnáct, a do druhého nás postoupilo 
pět. Jako hlavního profesora jsme měli 
Jana Stallicha.

JČ: Kameramanskou hvězdu.

FN: Stallich měl zvláštní přístup ke 
svým přednáškám. První, co bylo, že 
sháněl krabici od třístovky filmového 
materiálu.

Vzali jsme škatuli a dali ji na stůl. 
A on říkal: „Pánové, posaďte se,“ a za-
pálil si. „Pánové, kuřte.“ Tím začala 
každá jeho přednáška. Tam jsem se 
odnaučil kouřit.

Každé pondělí ráno v osm hodin 
jsme se sešli ve Filmovém archivu na 
Žižkově, a byli jsme tam do čtyř od-
poledne. Stallich nám promítal filmy 
z celého světa, a hlavně ty svoje, kde 
nám ukazoval, kde kdo udělal chybu.

Za ta léta, co jsme byli na škole, 
jsme viděli desítky a desítky filmů.

Při promítání nám vykládal i histo-
rii filmu. Mnohé z nich natočil on sám 
po celé Evropě, hlavně ve Vídni, kde 
byl před válkou jako doma.

JČ: Jak to bylo s označením: Asistent 
kamery 1958.

FN: To nás poslali ze školy, že musíme 
asistovat u pana kameramana Čuříka.

To byl velice elegantní, žoviální 
pán, tak u něho jsem asistoval při na-
táčení Žižkovské romance.

JČ: To byl slavný film. Jiří Vala s Re-
natou Olárovou a Janou Brejchovou.

FN: Ano, ano.
Ostřičem byl Ondříček, Mirek Ond-

říček. A ten mi předával celou admini-
strativu a já mu povídám: „Člověče, já 
mám takový strach, že to bude všechno 
neostrý.“

A on říkal: „Nic se neboj, uvidíš, to 
bude dobrý.“ Tenhle kluk byl tak zod-
povědný a hodný, že často za mnou při-
jel koukat se na denní práce. Vždycky 
seděl vedle mě. A já mu říkám: „Ježíš, 
to je neostrý.“ Takhle mě dloubnul lok- 
tem a říkal: „To je ostrý jak šavle, ale 
ty máš vyjukaný oči.“ Mirek Ondříček, 
dobrák, to byl opravdu bezvadnej kluk.

JČ: Tvůj absolventský film.

FN: Ten jsem točil s režisérem, už je taky 
po smrti, Pavlem Hoblem – „Hřbitov, 
který zemřel“. To bylo na Malostran-
ském hřbitově v Košířích.

JČ: Ten hřbitov je tam pořád.

FN: No teď je opravený. A je tam ta 
slavná hrobka majitelů Bertramky. 
On byl voják, ona slavná zpěvačka, 
jak zpívala, když tady byl Mozart.

Tak jejich pomníky jsme s Pavlem 
Hoblem a se štábem vykopávali. Bylo 
to zničený, rozbitý na cimprcampr.

Všechno jsme museli upravovat, 
abychom to vůbec mohli natočit. Do-
zvěděla se o tom nějaká organizace, 
je to asi deset let, že dají hřbitov do-
hromady, a skutečně ho dali. Kolem 
dokola je udělaná nová zeď, tehdy tam 
nebylo nic.

Bohužel Pavel Hobl už je po smrti, 
takže mě často zvali na různé sedán-
ky, abych jim vykládal o tom a o všem, 
co jsme tam viděli, dělali, a jak jsme 
to natáčeli. Objednali v archivu ten 
náš film a já, s hrůzou, jsem se šel 
na něj kouknout, jak bude vypadat, 
protože to bylo přes třicet let. Zůstal 
jsem úplně, jak se říká, štajf. S tím 
filmem to dopadlo tak, že tento náš 
absolventský film koupilo Národní 
muzeum města Prahy. Kopie byla tak 
dokonalá, jako by přišla včera z labo-
ratoří. Já žasnul.

JČ: No tak to byl absolventský film, 
a jak to bylo dál?

FN: No a po absolvování FAMU mi ka-
meraman Vladimír Opletal říkal, ať jdu 
do televize, že tam se taky budou točit 
filmy. Tehdy začínala televize živě vy-
sílat. Technika byla v plenkách, po této 
stránce to bylo dost neutěšený.

Já jsem chtěl mermomocí cestovat, 
tak jsem se hlásil ke zpravodajcům. 
Bohužel u nich bylo na dlouhou dobu 
místo kameramana obsazený, ale řekli, 
že mě můžou hned umístit k celovečer-
nímu filmu. No a tam jsem vydržel asi 
tři roky, ani ne. Pak přišli na to, že nás 
rozdělí. Nás pět kameramanů šoupli 
do dětského studia, které nebylo jen 
pro děti, ale i pro mládež, kde se točily 
i celovečerní filmy.

Tam jsem párkrát dělal druhého ka-
meramana nebo takzvaného švenkra, 

krásný český slovo švenkr z německý-
ho schwenken, panoramovat.

Tam jsem velice rychle postoupil na 
kameramana první třídy. Tehdy se jim 
ještě neříkalo hlavní kameraman.

JČ: Kdo tam byl zajímavý z režisérů, 
a s kým jsi točil?

FN: Tam jsem točil různé filmy. Velice 
zajímavý tam byl režisér Mirek Lang.

Měl za manželku Evu, dceru slav-
ného sochaře Gutfreunda. V osma-
šedesátém roce, když jsme tady jako 
byli vobsazený, tak ona se strašně 
bála, a tak emigrovali do Londýna, 
kde Mirek Lang měl sestru, tu slavnou 
herečku Sylvu Langovou, která hrála 
už za války. Ta se vdala za anglického 
obchodníka, který měl zastoupení na-
šich osmimilimetrových kamer, které 
prodával do celého světa.

JČ: Admiry?

FN: Ano, ty, co se vyráběly na Moravě.

JČ: V Přerově.

FN: V televizi s námi začínala dvojice 
režisérů Pavel Kraus a Věra Jordánová, 
se kterou jsem měl zásadní problém. 
Nerozuměli jsme si. Vedení dětsko-
-mládežnického vysílání toho využilo 
a rozhodlo se přiřadit nás k zájezdu 
CKM do Maďarska. Říkali si, voni se 
snad sežerou už cestou. A my jsme 
se vrátili jako nejlepší přátelé. Od té 
doby jsme spolu všechno dělali. Takže 
takhle jsme dopadli. Jak se lidi mohou 
v úsudku mýlit, i vedoucí.

JČ: Vy jste toho spolu natočili hodně, 
že jo?

FN: Strašně moc.

JČ: Jak probíhalo vaše natáčení?

FN: Bylo zvláštní hlavně v tom, oproti 
dnešku, že se strašně dlouho zkoušelo.

Na to vlastní natáčení jsme měli ve 
studiu strašně málo času, páč to bylo 
drahý. Na takovou čtyřicetiminutovou 
pohádku tři dny, a za tři dny jsme to 
museli natočit. No jo, ale ono se to 
třeba měsíc zkoušelo ve zkušebnách, 
na které jsem chodil, abych viděl, kde 

kdo je. To jsem si poznamenal a podle 
toho svítil.

Na barevný film jsme točívali taky. 
Pětatřicítkovej film byl třeba „Ten kůň 
musí pryč“, pak dvacet dílů pohádek 
„Krkonošské pohádky“ na barvu, to 
bylo v pětasedmdesátém roce. Jinak se 
točilo na šestnáctku inverzní.

JČ: Jak ses octl na Balkáně?

FN: Na Balkáně v sokolovně jsme točili 
pohádky. Vedení se zdálo, že ty pohád-
ky jsou šíleně drahý těma dekoracema. 
Tam mě napadla taková věc, že bych 
ty dekorace udělal světlem, a natočili 
jsme norské a pak francouzské pohád-
ky a taky „Pohádky tisíce a jedné noci“. 
Všechny se Štěpánkou Haničincovou, 
Honzou Přeučilem a Oldou Velenem. 
A všechny dekorace byly udělané svět-
lem. To nebyla žádná legrace, protože 
já tam musel nechat postavit lešení, na 
které se věšely lampy, a z toho lešení to 
přece jenom nebylo tak pohyblivý jako 
v tom studiu, kde se to stáhlo a popoje-
lo, nebo tak. Tak to bylo dost vachrlatý, 

takhle pracovat s lampama.

JČ: A proč jste točili zrovna na Bal-
káně?

FN: No páč to měli pronajatý. Tam se 
točily desítky a desítky pořadů. Třeba 
s Pavlínou Filipovskou jsme natočili 
nejen pohádky, ale i její povídání pro 
děti.

JČ: Které herečky jsi měl v oblibě 
a které ne?

FN: Já neměl problém nikdy s žád-
nou. Nejvíce jsme se nasmáli s Dášou 
Veškrnovou, která nikdy nepřišla při 
natáčení na značku, a říkala: Kluci, už 
přijdu příště přesně.

Ta byla opravdu moc milá a pří-
jemná, ohromná holčina. Když četla 
pohádku a pak se to hrálo, tak já jí 
vždycky udělal krásný portrét, že od 
Langhanse by takový neměla. To se 
jí líbilo, Dáše. Byla to strašně milá 
holka.

JČ: A z herců?

FN: No, dobrej byl ten… takovej ele-
gán… Adamíra. To byl opravdu pan 
herec.

Dobrý byl taky ten… Pepa, s tím 
jsme si tykali.

JČ: Pepa Bek?

FN: Jo, s ním. Ten nás kritizoval, že 
jsme tlustý nebo takový a onaký, sran-
da s ním byla, když šel kolem nás.

JČ: Na filmové festivaly jsi jezdil?

FN: Na festivaly jsem dřív jezdil na 
všechny. Nejvíc pochopitelně každo-
ročně služebně do Bratislavy. To bylo 
zajímavé, protože oni vždycky připra-
vovali nějaký zvláštní výlet. To bylo 
moc hezký.

A pak jsme jezdili s FITES, to zaři-
zoval Martin, ten, co zemřel…

JČ: Skyba.
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Jaroslav Černý

FN: Skyba měl dohodu s prezidentem 
Karlových Varů Bartoškou, a ten nám 
dával patnáct přihlášek na všechno, 
co se na festivalu dělo. Měli jsme po-
zvánky i na recepce, na všechno. Po 
Skybovi to převzal Jan Kraus, s Bar-
toškou se pohádali a tím to pro FITES 
skončilo. Už jsme nedostali ani jednu 
přihlášku.

JČ: Do Zlína jsi jezdil?

FN: Tam mě zvali dlouhou dobu, a do-
stal jsem od hejtmana krásnou skleně-
nou plaketu a diplom.

JČ: Zážitky z filmové školy VGIK?

FN: Já měl spolužáka, který kdysi 
emigroval s rodinou po válce z Paříže 
do Prahy, a asi po dvou letech, když 
s námi chodil na FAMU, emigrovala 
jeho rodina do Ruska. Jmenoval se 
Preobraženskij a on tam studoval na 
VGIKu. On nás tam pozval a v Mo-
skvě zařídil, že pro nás přijelo auto, 
taková ta limuzína černá, obrovská, 
a odvezla nás na VGIK. Tam nás přijali 
jako rovnocenné partnery. Já žasnul, 
posluchači z FAMU, a ta úcta. Stojíme 
na chodbě, a na druhý straně chodby 
se otevřely dveře a vyšel pán, a Preob-
raženskij mi povídá: To je Urusevskij, 
dívej se. Všichni se mu po pás klaně-
li. Přišel k nám, Preobraženskij nás 
představil, a já že jsem z FAMU ka-

meraman. On se mnou jednal jako se 
sobě rovným. Taky si stěžoval, že jsou 
všichni proti němu. A kdyby byl ne-
natočil, jako kameraman, slavný film 
„Jeřábi táhnou“(režie M. Kalatozov), 
tak by to s ním špatně dopadlo. Říkal: 
„Představte si, že nám dali na ten film 
špatný materiál s chybou, jenže já tu 
chybu využil ve prospěch toho filmu.“ 
Na každý záběr si nechával udělat žlu-
tý filtr! Na každý záběr nechal udělat 
extra filtr. Jeho proslavil záběr, který 
udělal z ruky. Jak jede hrdinka filmu 
autobusem. Autobus přijede, otevřou 
se dveře, ona vystoupí na takovou plo-
šinu a on z ruky za ní na tu plošinu, 
a tam jedou obrovský tanky s vojáky. 
Ten její kluk narukoval a pochodoval 
v tom záběru. Jeden záběr, a tím se 
proslavil Urusevskij.

Tak tohle já zažil, a pak jsem byl ješ-
tě u toho slavného trikového kamera-
mana Glovni. Ten mi vykládal, jak dělá 
zadní projekci barevně. To mi před-
váděl. A to bylo něco neuvěřitelného.

JČ: Jak to bylo na Rudém náměstí?

FN: Pod Rudým náměstím je slavný 
divadlo a ten hotel je taky slavný.

A představ si, že tam sedíme u jídla 
a ob dva stoly seděla manželka prezi-
denta Roosevelta, jeho vdova. To bylo 
neuvěřitelný, ovšem nemohl jsem to 
vyfotit, páč to by byli po mně skočili 
jak psi po buřtu.

JČ: Jak to bylo, když jsi šel do důcho-
du, nestýskalo se ti?

FN: No, v ten okamžik ještě ne, proto-
že jsem měl až do osmadevadesátého 
roku práci na smlouvy. V osmadeva-
desátém jsem byl nucen práci ukončit 
a šel na operaci se srdcem. Sebrali mi 
z nohou čtyři cévy a tři mi vpasovali 
k srdci. Je to už pár let, co jsem byl na 
poslední kontrole, a furt to mám čistý, 
takže dobrý.

Mám už třetího budíka.

JČ: Jak jsi se dostal do FITES?

FN: Byl jsem do FITES delegovaný 
z televize od kameramanů, abych tam 
chodil jako člen kameramanský sekce 
a tam jim vždycky říkal, co je nového.

No a pak mi řekli: „Hele, ty sem 
taky furt chodíš, nechceš vstoupit do 
FITES? Dva členové se okamžitě za 
tebe zaručí.“ Dva kluci mně to hned 
tam podepsali a byl jsem členem FI-
TES. To už je třicet let určitě. No určitě, 
přes třicet let.

JČ: Od té doby jsi tam pořád.

FN: Ano, od té doby jsem furt ve FI-
TES.  

Během května 2021 vyzvídal  
a zapsal Jaroslav Černý

6160 synchron 1  2021

Foto: Petr Makovička

onografickou výstavou, publikací a otevřeným 
online archivem Ester Krumbachové se uzavírá 
výzkum a program různých uměleckých a teore-

tických formátů, které od roku 2016 interpretují tvorbu této 
klíčové osobnosti československé nové vlny a otevírají její 
dílo odborné a široké veřejnosti u nás i v zahraničí.

Monografická výstava Ester Krumbachové a doprovod-
ný program se věnují interdisciplinární tvorbě významné 
režisérky a scenáristky, kostýmní a scénické výtvarnice 

pro film a divadlo, umělkyně a autorky textů na základě 
kritického zpracování jedinečné a až v současnosti zpří-
stupněné pozůstalosti autorky 1.

Ester Krumbachová (1923–1996) patří mezi klíčové osob-
nosti československé nové vlny a české kultury druhé po-
loviny dvacátého století. Její charakteristický literární styl 
a originální výtvarný jazyk určil vizuální, dramaturgickou, 
ale i režijní podobu řady českých filmů. Přestože jméno 
Ester Krumbachové je známé a zapamatovatelný je také 
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její přínos mnoha zásadním filmům české kinematogra-
fie, nebyla doposud její tvorba komplexněji představena 
českému publiku.
 
ESTER KRUMBACHOVÁ 
Výstava a doprovodný program 
Dům umění města Brna 
Vernisáž 9. listopadu 2021 
10. listopadu 2021 – 30. ledna 2022 

ESTER KRUMBACHOVÁ 
Monografická publikace
Nakladatelství UMPRUM 
Křest 9. listopadu 2021

 ARCHIV ESTER KRUMBACHOVÉ 
Otevřený online archiv 
Zveřejnění online 9. listopadu 2021 

Pořádá Are | are-events.org ve spolupráci s Vysokou ško-
lou uměleckoprůmyslovou v Praze a Domem umění měs-
ta Brna za podpory Grantové agentury ČR (18-22139S), 
Magistrátu hl. města Prahy, Ministerstva kultury ČR, 
Státního fondu kinematografie, Státního fondu kultury 
a Institutu umění — Divadelního ústavu.  

1 
Pozůstalost Ester Krumbachové v roce 2016 nalezly kurátorky spolku Are, 
Zuzana Blochová a Edith Jeřábková, ve spolupráci s německou uměleckou 
filmařkou Anjou Kirschner. Ivo Paik, zesnulý vlastník pozůstalosti, ve 
své závěti poskytuje spolku Are a České společnosti pro filmová studia 

pozůstalost ke zpracování. Po dokončení jejich projektů a výzkumu od-
kazuje pozůstalost Uměleckoprůmyslovému museu v Praze. Dvacet let 
od smrti Ester Krumbachové (†1996) nebyla její pozůstalost přístupná 
odborné veřejnosti, jejím spolupracovníkům, přátelům.
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íce jak rok jsme žili v omezení. Trávili jsme dlouhý 
čas v zajetí našich domovů, nedobrovolné izolaci. 
S mírnou nadsázkou v luxusním „vězení“. Měli jsme 

strach, a vzhledem k tomu jak nás poznamenal, jej máme 
nadále.

Bojíme se, co přinese budoucnost, zda zase nepřijde nová 
vlna nákazy.

Rozhodně však nejsme spokojeni. Spokojenost se nám 
vzdálila tak rychle, jak k nám připutoval virový nepřítel. 
Každého z nás postavil do nové situace, soukromé i veřejné 
války s neviditelným virem. Jako by dobře už bylo. A po 
odeznění pandemie bude pravděpodobně jinak než bývalo. 
Pandemie vyhrotila i vztahy mezi lidmi, v rodinách kulmi-
novalo domácí násilí. Zase se společnost vrátila vzad: oni 
a my, jak jsme to znali za minulého režimu.

Politická reprezentace selhala. Dluhy budou řešit další 
generace. Svými rozhodnutími tuto propast prohloubila 
a má velký podíl na všeobecné nespokojenosti.

Ale co to byla a je vlastně spokojenost? Co k ní patří, 
a jak se k ní dobrat. Slovo a pojem, pod kterým si každý 
tu svou spokojenost představuje jinak. Ale výhradně je zá-
kladním předpokladem lidského štěstí a nedílnou součástí 
kontextu života.

Vezmeme-li to od Adama, musíme se nejdříve narodit. 
Od této chvíle se začne psát naše individuální historie ne-
opakovatelného lidského osudu.

Co potřebuje ke spokojenosti miminko? Není toho 
mnoho.

Človíček, který je bezbranný jako ptáček v hnízdečku 
a s otevřeným zobáčkem čeká na své nasypání.

Potřebuje ke spokojenosti dobrou rodinu i příslušnou 
dávku něhy /raději více než méně/, hlavně matku, tedy prs 
hojnosti.

Svoji velikost, nespokojenost dává najevo pláčem. Na-
opak, jeho úsměvy zosobňují pocit spokojenosti, kterým 
své nejbližší okolí oblažuje a násobí spokojenost celé rodiny.

Ale vývoj pokračuje dál a nároky stoupají. Jakmile se 
začne pohybovat a postupně užívat slov, a tedy vlastního 
rozumu, může už svoji spokojenost zvolna specifikovat, 
a tím pádem relativně ovlivňovat.

Vlastně bychom tento proces mohli metabolicky po-
jmenovat tak, že se z roztomilého zvířátka mění v šelmu.

Začíná nás formovat společenská indoktrinace, škola, 
vlastní zkušenosti, četba levných knih, televize a film. Mla-
distvého „idealismu“ postupně ubývá. Svoji roli sehrává 
i rodinné pokrytectví, které nás v době dospívání nabádá, 
abychom potlačovali své já a co si skutečně myslíme, si 
raději nechali pro sebe.

Totalitní režimy na strachu z pravdy založily svoji exi-
stenci.

V době dospívání jsou v protikladu jistého „idealismu“ 
a probuzeného rozumu naše požadavky na spokojenost 
v ostrém kontrastu s realitou.

Moderní život a jeho tempo žene člověka, teď již dospělé-
ho, do různých dilemat a rozhodnutí. Mladý člověk zákonitě 
nemůže mít dostatečný a hodnotný stupínek skutečných 
a důležitých částí velmi abstraktních pojmů dostatečně 
zažitý, protože je především determinován svojí netrpě-
livostí. Chce mít materiálně pomíjivé věci hned a pokud 
možno bez odkladu.

Zahání tím vlastní netrpělivost, povrchnost, nudu 
a prázdnotu. Potvrzuje tím věčnou otázku mezi: mít a být.

Svoje pochybnosti potlačí. Vysněné ráje spokojenosti 
buduje pomocí přetvářky a sebeovládání. Někdy i nevybíra-
vými prostředky, protože záhy pozná, že mají větší účinnost.

Soupeření, rivalita, boj v prosazení na úkor jiných cha-
rakterizují tuto cestu. Dřívější války nahrazuje především 
sportovní a společenské zápolení. Hlavně vyhrávat. Každý 
prostředek je dobrý, vede-li k cíli, to je krédo, které je pře-
náší i do života.

Smysl má jen úspěch. Markantní je třeba v politické 
kariéře, kde účel světí prostředky. Fair play je utopie. Až 
na vzácné výjimky se stává lež základním předpokladem 
strmé cesty vzhůru.

Osudy diktátorů a ambiciózních politiků, těch moc-
ných-nemocných, jsou toho přesvědčivým důkazem. Je-
jich spokojenost provází často nespokojenost většiny těch 
ostatních a vyvolává pověstný strach, který jako věčný stín 
podmiňuje občanskou loajalitu.

Dočasná, či skrývaná nespokojenost je často kompen-
zována různými pilulkami a jedy. Lásku nahrazuje sex.

Na druhé straně moc a bohatství, ten iluzivní pocit spoko-
jenosti, jsou náhražky za klid a mír v duši. Drogy a alkohol 
přinášejí zapomnění, tlumí svědomí, pocity etiky a morálky.

Je to jednodušší způsob, než usilovat o věci v potu tváře, 
krůček po krůčku, což je jen nemoderní veteš, ideologie 
hlouposti naivních snílků a nepochopení dobových měřítek. 
Žije se pro dnešek, zítřek je nejistý.

A žije se rychle. A po nás ať je potopa.
Vždy se přece najde způsob, jak si vytvořit ten blahodár-

ný pocit spokojenosti.
Jak si připravit umělý ráj, který se dá koupit na trhu 

marnosti.
Jaká cena /cena úspěchu a vlastně i útěchy, když máme 

pochybnosti/ je závislá na našich možnostech zpravidla 
finančních.

Spokojenost
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Hlavně se příliš netrápit.
A pokud nás nevyzpytatelný osud začne drtit a nedá 

se uplatit, přichází hrůza a děs. Nemoc a pomalé umírá-
ní zpravidla rozbije na padrť tyto umělé ráje. Potom už je 
pozdě na to, abychom hledali jiné cesty, anebo se obraceli 
k metafyzické víře v nějakého boha či učení.

Kde tedy hledat tu skutečnou spokojenost, když se nedá 
koupit a málokdo ji skutečně najde?

Jen sami v sobě, v hledání dobra, jeho šíření, nesobecké 
lásce, nekonečné trpělivosti a vděku za všechno dobré, co 
nám život přinesl. Možná i za to, co nám vzal.

To je teprve cesta ke skutečné moudrosti, klidu v duši. 
Bezmeznou neukojenou touhu nahradí spokojený život, 
který je spojený s tím, že jsme si uvědomili své limity, ne-
reálné cíle, odpovídající našim někdejším nereálným poža-
davkům. A že s vědomím jeho konce bez hysterie přijímáme 
vše vyrovnaně a s otevřeným hledím. Protože život nemá tu 
pravou perspektivu bez skutečné trpělivosti. I když si myslí-
me, že všechno lze nahradit, nějakým úhybným manévrem 
kompenzovat. Tu náhradním dílem, nebo rovnou novým 
výrobkem. Stejně snadno lze v privátním životě nahradit 
manželku, milenku, hlavně se nenamáhat zbytečně o něco, 
co by nás nutilo pohlédnout do hlubin své mělké duše.

Brzy za nás budou i pracovat roboti. Ničemu nevěřit, 
především však sami sobě, protože bychom si museli dnes 
a denně přiznávat své selhání. Naši spornou inteligenci 
vystřídala ta umělá. Lež k druhým i k sobě samému nám 

pomáhá přiznat malé i velké karamboly.
Zábavný cirkus, kterým je náš svět i naše společnost, je 

dostatečně oblbující a utišující prostředky tečou proudem.
I když čas od času přijde kocovina nebo pocit vystřízli-

vění, k žádné zásadní změně zpravidla odvahu nenajdeme.
Proto mě odjakživa fascinuje schopnost radovat se ze 

života u těch, kterým nevyzpytatelný osud postavil do cesty 
překážky, jež není vůbec snadné zdolat, neboť tvoří perma-
nentní bariéry. Napříkad tělesné postižení a nejrůznější 
životní handicapy.

Stačí jen přesvědčit svůj sobecký horizont a být spoko-
jený s tím, co máme. Už proto, že to, co chceme, je často 
nereálné a hloupé.

Právě momentální epidemie nám ukázala, jak jsme si 
příliš nevážili toho, co jsme považovali za samozřejmé a co 
tvoří skutečné jádro života. Spokojenost jako by úzce sou-
visela se smířením se sebou samým.

Umět se radovat z maličkostí a být rád na světě.
Už proto, že se nedá žít nanečisto. Opravná zkouška 

neexistuje.
Naučme se žít sami se sebou, a najdeme třeba i v omeze-

ném prostoru svůj smysl života a budeme spokojeni.
Ale na cestě ke spokojenosti je každý sám. Můžete mít 

průvodce, partnera, přátele, ale směr cesty, překonávání 
překážek a přijatých rozhodnutí, o tom si musíte rozhod-
nout sami.  

Praha, březen 2021
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Činnost a aktivity FITES podporují 

Ceník inzerce v SYNCHRONU

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/2021) 
 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)

1. strana / vnější

OBÁLKA,
barevná

VNITŘEK, barevný

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

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

ucho

1. strana / vnější

zápatí celá stránka celá stránka celá stránka

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

15 000 Kč 10 000 Kč 8 500 Kč 7 000 Kč 

1 stránka 2 stránky

25 000 Kč 




