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

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

OOA-S — samosprávné společenství výtvarných umělců, architektů a filmařů

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

→ Autorskoprávní aspekt kontraktů

→ Výtvarná umělecká i užitná tvorba je součástí kreativního průmyslu

→ Princip spravedlivého odměnění

→ Autorství architektonických návrhů je chráněno

→ Autorství vizuální podoby filmových děl

→ Digitální restaurování filmů

INZERCE

synchron 2_2021 OBÁLKA 4 strany 210 × 280 mm FINAL TISKdata.indd   2-3 12.01.22   2:57



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 fi lmový 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@fi tes.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
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EDITORIAL

ostává se Vám do rukou další číslo Synchronu.  
Shrnuje události z našeho audiovizuálního světa 
druhé poloviny roku 2021.

Synchron se stává platformou pro, řekněme oborovou 
diskuzi, a tak v tomto čísle najdete nejen příspěvky, které 
zaujaly redakční radu, ale také příspěvky, kterými nás je-
jich autoři oslovili, aby získali zacílený prostor, jež může 
v názorech a stanoviscích rozvinout potřebnou diskuzi, 
a tou dosáhnout vytčeného cíle.

Obsah tohoto čísla Vás časopisem provede a věříme, 
že všechny názory, rozhovory, informace budou užitečné 
a zajímavé a budeme spolu dál využívat této platformy ke 
společné oborové diskuzi, kterou zprostředkovává Český 
filmový a televizní svaz FITES, z.s.

Takové diskuzi, která slouží profesionálům, k nimž se 
řadí pedagogové i studenti filmových škol v oboru audio-
vize, v níž najdou podněty a inspiraci orgány státní správy, 
politici, kteří rozhodují i o oblasti audiovize, která je vý-
znamným kulturním, mediálním i hospodářským článkem 
společnosti. Audiovizuální tvorba a výroba propojuje ze 
své podstaty koprodukcí a exploatací Českou republiku 
s ostatními státy Evropy i světa. 

Redakční rada

1

SYNCHRON, profesní časopis audiovizuálních tvůrců 
a výkonných umělců, režisérů, kameramanů, producentů, 
střihačů, zvukových mistrů, odborníků v dabingu a dalších 
odborných pracovníků audiovize a nových médií.
VYDÁVÁ Český filmový a televizní svaz FITES, z.s., 
Korunovační 164/8, 170 00 Praha 7, www.fites.cz
KONTAKT: info@fites.cz
ČÍSLO ÚČTU: Fio banka, č. ú. 2200428617/2010
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TITULNÍ STRANA: foto ELI Beamlines,
foto Michal Bauer Pticen
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Pár slov předsedy k činnosti FITESU

Odkaz TRILOBITU je mi drahý

ODBORNÁ POROTA Ceny TRILOBIT 2022

Ceny Františka Filipovského

Anna Kareninová, LAUREÁTKA ceny za překlad

26. slavnostní předání cen Asociace  
českých kameramanů

TAŠKAŘICE, nebo VÁŽNÝ POKUS POLITIKŮ?

Tlak na ovládnutí médií veřejné služby  
ohrožuje nezávislost České televize  
a narušuje pluralitu médií.

Dobrodružství proměnlivosti

Reakce na text FAMU bez respektu

ARAS  promítá

STATUS UMĚLCE aneb  
Všichni máme stejná práva?

Principy udržitelnosti  
při výrobě audiovizuálních děl

Nově zdigitalizovaný film Až přijde kocour

90 let od založení filmového studia Barrandov

Kvalitní digitalizace českých filmů  
realizovaných v roce 2021

Střih? Rozum, oči, ruce a srdce kouzelníka

Tvůrčí práce střihače a emoce ve filmu

Proč je mistr zvuku autorem

ASAF a budoucnost české animace

SPORTFILM OVLÁDL Mr. Kriss,  
Smečka a Sweat

Soutěž Proxima nahradí Na východ od Západu

Letošní, tradiční FITESPARTY  
na 55. MFF v Karlových Varech

Moderování je svébytná disciplína

Odešel kameraman Vladimír Opletal

Český film NABARVENÉ PTÁČE  
— JEHO ZAHRANIČNÍ „DĚJINY“

5 a 1/2 scénáře Ester Krumbachové

Všem čtenářům FITES — Pár slov  
od předsedy Jaroslava Černého
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Milé čtenářky, 
milí čtenáři!

dyž Vám píšu tyto řádky, je den po oslavách svobo-
dy, tedy 18. listopadu. Včera jsem si spolu s ostatní-
mi radními Středočeského kraje byla připomenout 

výročí sametové revoluce také v Památníku Vojna na 
Příbramsku. Byl to původně nacistický lágr, který pak 
sloužil i komunistickému režimu. Ten tam odeslal mimo 
jiné hrdiny protifašistického odboje a také představitele 
elity, která mu byla trnem v oku, statečné lidi, ke kterým 
mohl národ vzhlížet a kteří tak byli hrozbou pro komu-
nistické papaláše. To bylo v 50. letech.

Podobně se později stal nepohodlným režimu i Český 
fi lmový a televizní svaz FITES. Po uvolnění v 60. letech, 
které daly vzniknout fenomenální „nové vlně“, přišla nor-
malizační stopka. FITES musel jako silný hlas Pražského 
jara být umlčen. A spolu s ním tak na dvě desítky let zmi-
zely i ceny TRILOBIT. Vedle cen karlovarského fi lmového 
festivalu jedno z nejstarších tuzemských ocenění práce 
fi lmových tvůrců.

Odkaz, který v sobě FITES i ceny TRILOBIT mají, je 
mi drahý stejně jako odkaz 17. listopadu. Proto je mi ne-
smírnou ctí udělit cenám záštitu hejtmanky a skutečnou 
radostí, že budu moct být u toho, až se budou po pětatřicáté 
udělovat. Vím, že plejáda skvělých osobností, které jsou 
už držiteli těchto významných ocenění, se opět rozroste 
o úctyhodné postavy audiovizuální tvorby. A i když budu 
napjatá u každé kategorie, tak přiznávám, že osobně je pro 
mě srdeční záležitostí Cena Ferdinanda Vaňka za přínos 
díla občanské společnosti. Pro mě zkrátka odkaz Václa-
va Havla bude živý navždy, ať už bude v pravé nebo levé 
kantně, ať na něj najedeme nebo švenkneme odkudko-
liv, nebo se zjeví prolínačkou. Hlavně ať není ani trošku 
rozrastrovaný. 

Hejtmanka Petra Pecková,
Středočeský kraj

K

 Odkaz TRILOBITU 
je mi drahý
Slovo hejtmanky Středočeského 
kraje Petry Peckové k 35. ročníku 
udílení cen Filmového a televizního 
svazu TRILOBIT,  22. ledna 2021 
v ELI v Dolních Břežanech, jimž 
udělila svojí záštitu.

oncem roku 2020 jsem byl zvolen předsedou Čes-
kého filmového a televizního svazu FITES. S vě-
domím, že jde o nezáviděnou roli, která bude ne-

jen časově náročná, ale zejména zodpovědná. V době, 
kdy členové FITES se samozřejmostí počítají s tím, že 
vydáváme časopis SYNCHRON, pořádáme Čtvrtletníky, 
spolupořádáme předávání dabingových cen Františka 
Filipovského v Přelouči a předáváme audiovizuální ceny 
TRILOBIT, nastává zásadní problém, a tím jsou fi nance. 
Každá akce či počin jsou jimi vázány a bez vzájemné spolu-
práce všech členů FITES / není nejlepší /, jejich výpomoci, 
nápadů a nezištného zapojení se do organizování těchto 
akcí, není v silách samotných členů Výkonného výboru 
/ devítičlenného / vše realizovat.

Předávání cen TRILOBIT jsme dlouhodobě pořádali ve 
spolupráci s městem Beroun. Mělo to výhodu, na pořádání 
každého ročníku jsme měli spolehlivého partnera, který 
se s námi o průběh předávání cen pracovně i organizačně 
fi nančně podělil. Jedinou nevýhodou byla vazba na jediné 
místo sice slavného starobylého města, které nám nedo-
volovalo větší rozsah působnosti, a také nezájem Středo-
českého kraje. Potřeba změnit tuto situaci a rozšířit dosah 
a působnost na celý Středočeský kraj, jsme se rozhodli pře-
sunout předávání cen TRILOBIT pod záštitou hejtmanky 
Mgr. Petry Peckové do moderních prostor ELI Beamlines 
v Dolních Břežanech. Průběh slavnostního večera 22. 1. 2022 
bude vysílala ČT ART, hlavním sponzorem byl ČEZ a me-
diálním partnerem vedle ČT i Český rozhlas. Tím krokem 
jsme jako FITES převzali veškerou organizační práci a od-
povědnost pouze sami na sebe. Pevně věříme, že tato cesta 
povede k většímu zviditelnění samotné akce, kterou si cena
TRILOBIT zaslouží. 

MgA. Jaroslav Černý
režisér a předseda FITES  

K

 Pár slov předsedy 
k činnosti FITESU

32  2021
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MgA. IVANA KAČÍRKOVÁ
Absolventka FAMU katedra střihové skladby. Ve své 
profesi se výrazně prosadila, cca 60 celovečerních fi lmů — 
spolupracovala s předními českými režiséry. V 90. letech 
působila na FAMO Písek jako konzultant, opakovaně 
zasedala v porotě studentského festiva-
lu FAMU. Je členkou výboru OOA-S.

MgA. IVO POPEK
Kameraman, absolvent FAMU. Pra-
cuje převážně pro televizi, kde vy-
zkoušel různé žánry. Svoje místo našel 
v oblasti hrané tvorby a dokumentu. 
Spolupracoval s řadou významných 
režisérů. Mnohé filmy, na kterých 
se podílel, získaly ocenění  — (mj. 
MTF  Tokio, FF  Banff, u  nás např. 
3x Ceny ČLF (předchůdce TRILOBIT). 
Sám režíroval řadu TV dokumentů.

prof. MgA. MAREK JÍCHA
Filmový kameraman, režisér, pedagog, autor, digitální 
restaurátor. Natáčel převážně celovečerní hrané fi lmy, 
celovečerní fi lmové dokumentární projekty, videoklipy 
a experimentální umělecké projekty. Pracoval rovněž 

jako střihač u několika projektů. Je pedagogicky činný 
na FAMU, FAMO, SU a v mezinárodních učebních pro-
gramech. Je prezidentem Asociace českých kameramanů, 
členem výkonného výboru FITES a členem dozorčí rady 
OOA-S.

Ing. MgA. ROMAN VÁVRA
Profesí režisér hrané a dokumentární 
tvorby. Už od studií na FAMU, počát-
kem devadesátých let, spolupracuje 
s Českou televizí. Z hrané tvorby: Co 
chytneš v žitě, Čert ví proč. Z dokumen-
tární tvorby (z poslední doby): Ivan Ha-
vel — Pozdní sběr, Jako bychom dnes 
zemřít měli ( Josef Toufar), Klackovitý 
architekt Martin Rajniš, Když já tak rád 
diriguju ( Jiří Bělohlávek), Svět podle 
Muchy. Působil i jako pedagog fi lmové 
režie, například na Univerzitě Tomáš 
Bati ve Zlíně. Angažuje se v profesním 

spolku ARAS (asociace režisérů a scenáristů a dramatur-
gů). Několik let byl jejím předsedou.

Bc. JAN BEZNOSKA
Od narození v kině. 

52  2021

Foto: Aleš VlachovskýZLEVA: MgA. Ivo Popek, MgA. Ivana Kačírková, Bc. Jan Beznoska, prof. MgA. Marek Jícha, 
prof. PhDr. Vladimír Just, CSc., PhDr. Jan Svačina, Ing. MgA. Roman Vávra a MgA. Zdena Čermáková, tajemnice poroty
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é podzimy s TRILOBITY mívají ustálenou po-
dobu. Počáteční přesvědčení, že „letos oprav-
du nebude co ocenit“, záhy vystřídá maraton 

desítek hodin strávených u obrazovky a plátna při sle-
dování (téměř) všeho, co se za uplynulý rok v tuzemské 
audiovizi urodilo. Pocit promarněného času přitom ob-
vykle víc než dostatečně vyvažují objevy děl kvalit ne-
čekaných a často neprávem přehlédnutých. Následuje 
několik — občas bouřlivých, ale vždy věcných a férově 
vedených — diskusí, v nichž se mi buď podaří svůj názor 
obhájit, nebo uznat argumenty kolegyně či kolegy spolu-
porotce. Pak demokraticky odhlasujeme konečný verdikt. 
Je mi každoroční ctí a potěšením setkávat a utkávat se 
s přáteli v porotě a být tak součástí celého trilobitího světa. 
Už skoro třicet.

PhDr. JAN SVAČINA  
— PŘEDSEDA POROTY

Pražák, narozený na jaře 1957. V sedmadvaceti letech absol-
voval katedru divadelní a filmové vědy na FF UK. Tamtéž ve 
třiceti letech obhájil doktorát. Už koncem studií začal psát 

kritiky, recenze a později i teoretické reflexe rozhlasové, 
filmové, divadelní a nakonec především televizní tvorby. 
V letech 2009—2012 byl členem Rady Fondu pro podporu 
a rozvoj české kinematografie. Několikanásobně neúspěšný 
kandidát do Rady ČT. Od svých patnácti, kdy nešťastně 
skočil po hlavě do vody, tráví čas svého života na vozíku.

prof. PhDr. VLADIMÍR JUST, CSc. 
— MÍSTOPŘEDSEDA POROTY, MLUVČÍ POROTY

Teatrolog, divadelní a mediální kritik, esejista, autor 
22 knižních publikací (např. „Vlasta Burian — Mystérium 
smíchu“; „Miloš Hlávka — Světák, nebo Kavalír Páně?“, 
„Faust jako stav zadlužení“). Publikoval stovky studií 
v domácích i zahraničních recenzovaných časopisech 
a monografiích (naposledy „Jiří Šalamoun: Nic k zahoze-
ní“), laureát Ceny F. X. Šaldy za uměleckou kritiku, Ceny 
Febia Kristián za filmovou a TV kritiku, Ceny Živoucí 
poklad 2021 na festivalu Pocta festivalu… příští vlna/
next wave… V letech 1993—2005 přednášel na FAMU, od 
1996 učí na FFUK, 32 let pravidelně kriticky reflektuje 
televizní tvorbu.

4 synchron
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ODBORNÁ POROTA 
Ceny TRILOBIT 2022
Slovo předsedy poroty Jana Svačiny

Porota TRILOBITU 2022 při svém posledním jednání, krátce po vynesení výsledných verdiktů. Foto: Marek Jícha
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Anna Brousková — Cena za nejlepší ženský herecký výkon v dabingu Jaroslav Černý, předseda FITES, a laureátka, režisérka Lucie Petra Svobodová

Ondřej Kepka, David Bergman, Adéla Habadová, Tereza Jirotková a Karolína Křišťálová Režisér Jiří Balcárek

Režisér Ladislav K. J. Novák přebírá cenu za zvuk Filipa Mošnera, a Karel Jaroš Režisér Martin Velda

Zuzana Josková, překlad a úprava Jaroslav Černý, předseda FITES, a Ondřej Kepka, prezident Herecké asociace
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37 přihlášených titulů, které měly premiéru v prů-
běhu roku 2020 a z celkem 93 posuzovaných návrhů 
třináctičlenná porota tajným hlasováním za přítom-

nosti státní notářky 8. 6. 2021 zvolila v 8 kategoriích další 
nejlepší výkony v dabingové tvorbě. Letošní nové držitelé 
Cen Františka Filipovského za dabing v Přelouči v sále 
Občanské záložny krátce po 17. hodině odtajnil prezident 
Herecké asociace Ondřej Kepka.

CENU FRANTIŠKA FILIPOVSKÉHO 
ZA NEJLEPŠÍ ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON V DABINGU, 
kterou uděluje Město Přelouč, získala ANNA BROUSKOVÁ 
za roli Charlotte Brontëové (Finn Atkins) ve snímku OČÍM 
SKRYTÉ (To Walk Invisible), v režii Alice Hurychové. Film 
vyrobila Česká televize.

CENU FRANTIŠKA FILIPOVSKÉHO 
ZA NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON V DABINGU, 
kterou uděluje Město Přelouč, získal ALEŠ PROCHÁZKA 
za roli Manka (Gary Oldman) ve stejnojmenném snímku 
MANK, v režii Vladimíra Žďánského. Pro Netfl ix vyrobilo 
Studio Virtual.

ZVLÁŠTNÍ CENU POROTY 
ZA DĚTSKÝ HERECKÝ VÝKON V DABINGU 
do 15 let věku dítěte „KOUZELNÝ PRSTEN“, kterou 
uděluje Herecká asociace a garantem je Ondřej Kepka, 
si letos odnesla TEREZA JIROTKOVÁ za dabing Salky 
(Ída Mekkín Hlynsdóttir ve fi lmu BÍLÝ BÍLÝ DEN (Hvítur, 
hvítur dagur) v režii Hany Krtičkové. Pro HBO vyrobila 
Společnost SDI Media.

CENU FRANTIŠKA FILIPOVSKÉHO 
ZA ZVUK DABINGU, 
kterou uděluje Asociace pracovníků se zvukem a Ochran-
ná asociace zvukařů — autorů z. s., získal snímek 
AŽ NA MĚSÍC (Over the Moon) a zvukař FILIP MOŠNER. 
Film pro Netfl ix vyrobila LS Productions v režii Ladislava 
K. J. Nováka a hudební režii Zuzany Ďurindové.

CENU FRANTIŠKA FILIPOVSKÉHO ZA PŘEKLAD 
A ÚPRAVU DABOVANÉHO AUDIOVIZUÁLNÍHO DÍLA, 
kterou uděluje Jednota tlumočníků a překladatelů za při-
spění Obce překladatelů, získala ZUZANA JOSKOVÁ za 
překlad fi lmu OČÍM SKRYTÉ (To Walk Invisible) v režii 
Alice Hurychové. Film vyrobila Česká televize.

CENU FRANTIŠKA FILIPOVSKÉHO ZA MIMOŘÁDNÉ 
DABINGOVÉ ZPRACOVÁNÍ AUDIOVIZUÁLNÍHO DÍLA,
kterou uděluje Český fi lmový a televizní svaz FITES, z. s., 
vyhrál snímek NA NOŽE (Knives Out) v režii LUCIE 
PETRY SVOBODOVÉ. Pro MagicBox vyrobila Tvůrčí sku-
pina Josefa Petráska ve studiu Pro-Time.

CENU FRANTIŠKA FILIPOVSKÉHO ZA 
ZPRACOVÁNÍ TELEVIZNÍCH NEBO FILMOVÝCH
SNÍMKŮ ANIMOVANÉ A DĚTSKÉ TVORBY, 
kterou uděluje Město Přelouč, letos vyhrál fi lm VZHŮRU 
ZA SNY (Drømmebyggerne) a  režisér snímku JIŘÍ 
BALCÁREK. Pro Bontonfi lm vyrobila Tvůrčí skupina Jo-
sefa Petráska ve studiu Pro-Time.

CENU FRANTIŠKA FILIPOVSKÉHO 
ZA DABINGOVÉ ZPRACOVÁNÍ TV SERIÁLU, 
kterou uděluje Český fi lmový a televizní svaz FITES, z. s.,
získal seriál MĚLAS TO VĚDĚT (The undoing) v režii 
MARTINA VELDY. Pro HBO vyrobila Společnost SDI 
Media.

CENU FRANTIŠKA FILIPOVSKÉHO ZA DLOUHO-
DOBÉ HERECKÉ MISTROVSTVÍ V DABINGU, 
kterou uděluje Herecká asociace, získali a do dabingové 
síně slávy vstoupili OLDŘICH VLACH, FRANTIŠEK 
NĚMEC, LADISLAV FREJ A JORGA KOTRBOVÁ.

CENU FRANTIŠKA FILIPOVSKÉHO ZA DLOUHO-
DOBOU MIMOŘÁDNOU DABINGOVOU TVORBU
udělil Český filmový a  televizní svaz FITES, z. s. 
PhDr. ANNĚ KARENINOVÉ, Ph.D. za celoživotní mistrov-
ství v oboru překlady a úpravy dialogů a IN MEMORIAM 
JANĚ SEMSCHOVÉ za celoživotní mistrovství v oboru 
dabingová režie a úpravy dialogů.

Všichni ocenění získali tradiční keramickou sošku, pa-
mětní certifi káty a od České mincovny pamětní medaile 
s portrétem Františka Filipovského a s logem Cen Fran-
tiška Filipovského. Slavnostní večer v Přelouči je pokaždé 
svátkem dabingu, krásy slova a hereckého umu, oslavou 
českého jazyka. Dobrý český dabing je víc, než jen do-
slovný překlad, a dabing rozhodně patří mezi umělecké 
disciplíny. Velké gratulace a poděkování patří všem novým 
držitelům Ceny Františka Filipovského a Kouzelného 
prstenu v dětské kategorii a určitě všem, kteří se podílejí 
na tvorbě kvalitního českého dabingu. Více informací na 
www.cff d.cz. 

Marcela Gryčová

6 synchron
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Ceny Františka Filipovského
Nejlepšími dabéry se v Přelouči stali Anna Brousková 
a Aleš Procházka. Kouzelný prsten si odnesla 
za skvělý dětský dabérský výkon Tereza Jirotková.
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jsou udělována na základě rozhodnutí poroty, tedy nezá-
vislými odborníky, a to hovoří samo za sebe. Neupletla 
jste tím na sebe bič v tom, že nemůžete polevit, ale být 
ještě preciznější?

Vidíte, to mě nenapadlo. Snažím se vydat ze sebe co můžu, 
vždycky mě baví cesta, a když po ní jdu, nemyslím na žád-
né ceny, prožívám tu radost z objevování. To asi nazýváte 
precizností.

Přeložila jste již druhý román Milana Kundery. Musela 
to být nepředstavitelně úmorná práce. Co vám to při-
neslo? Jak vás obohatila tzv. nepřeložitelnost románu 
NEVĚDĚNÍ?

Převádět do češtiny světového českého spisovatele je oje-
dinělá disciplína. Rekonstruuji jeho češtinu, učím se jeho 
jazyk — a obohacením je právě to, že vstupuji do skrytu 
jeho práce s jazykem, který je nám oběma mateřštinou. 
Tedy: obohatil mě o pohled na můj vlastní jazyk. Je to sku-
tečně ojedinělé obdarování, které jsem nečekala.

Co máte právě před sebou, na čem pracujete? Je vůbec 
něco, co — či koho — byste chtěla ještě překládat?

Dlouhodobě překládám převratného francouzského spi-
sovatele 20. století Célina. Dokončuji překlad posledního 
románu, který ještě v mém překladu scházel: Smrt na dluh. 
Čeština bude asi jediný jazyk, který bude mít celé jeho dílo 
přeloženo jedním překladatelem. Stejně tak pracuji na 
básnické skladbě amerického básníka Ezry Pounda Cantos. 

Je to epos dvacátého století. Čtyři svazky už vyšly, zbývají 
dva… A k tomu mám na stole ještě zbývající dva francouzské 
romány Milana Kundery: Totožnost a Pomalost.

Mladá generace přestává číst, neznepokojuje vás to?
Ne, důležité je umění. Oni mají své vyjadřovací cesty, 
jiné dorozumívací jazyky… A hodně mladých lidí čte, 
divil byste se.

Odpočíváte? Takzvaně si oddychnete a nepřekládáte? 
Týden, měsíc…

Asi to znáte sám, lidi, kteří jsou ustrojeni k tomu něco 
vytvářet, proměňují v duchu všechno kolem. Nejde o pře-
kládání, ale vnímání jazyka, obraznost atd. Od toho si 
neoddechnete. Ráda se jen tak loudám, ale i při loudání 
se něco děje.

Kde trávíte dovolenou, máte-li nějakou. Řekl bych Fran-
cie, Rusko… nebo překvapíte místem odpočinku?

Jsem spíš nomád, ráda se toulám. Dovolená v běžném slova 
smyslu mě míjí, protože skoro celý život jsem na volné 
noze. Nic neplánuji. Projela jsem část Evropy, ale vždy 
to bylo spojeno s nějakým hledáním. Ale vzpomínám na 
řecké ostrovy, ty málo obydlené… Tam je odpočinek a síla. 
Není nic než moře a všechny ty dávné vůně. 

MgA. Jaroslav Černý, 
režisér, předseda FITES

92  2021

Cena Františka Filipovského za dlouhodobé 
herecké mistrovství v dabingu

 26. slavnostní předání cen 
Asociace českých kameramanů
Předání cen se konalo ve čtvrtek 2. září 2021 v 18.30 hodin v kině Lucerna

lavnostní večer zahájil prezident Asociace českých 
kameramanů Marek Jícha spolu s moderátorkou 
Jitkou Novotnou bilančním pozdravením prezi-

denta:
„Ceny AČK se měly udílet již v únoru letošního roku, ale 

pandemie koronaviru tomu zabránila. Proto se scházíme 
až dnes v pro nás netradičním čase začátku školního roku. 
Dnes tedy bude možné alespoň částečně profesní ceny AČK 
fyzicky jejich držitelům předat. Proč částečně? Jak za chvíli 
uvidíte jednu Cenu jsme již jejímu držiteli předali a potom 
covid-19 nás stále pronásleduje. Někteří držitelé Cen se 
na dnešní večer opět nedostanou. Nemáme ještě vyhráno. 
Proto také děkuji Vám všem za roušky a jinou ochranu, kte-
rou máte, a pevně věřím, že se brzo začne blýskat na lepší 
časy a fi lmová představení budou zase probíhat v plném 
nasazení. Koronavirus nás donutil k digitální komunika-

ci z domova, tzv. homeoffi  ce. Díky tomu jsme mohli více 
sledovat televizní vysílání a v něm hodnotit restaurované 
fi lmy ze zlatých fondů národních kinematografi í. Bohužel 
to také odhalilo, jak tristní je stav digitalizovaných českých 
fi lmů. Je pro nás kameramany proto velmi povzbudivé, že 
Česká televize započala s kvalitní digitalizací v plné fi lmo-
vé kvalitě 4K. To přinese divákům potěšení z naší práce. 
Rád bych za to České televizi poděkoval. Je škoda, že se 
stále ještě objevují neodborné pokusy jak kameramany 
z digitalizačního procesu odstranit. Tyto pokusy bývají 
ale pravidelně doprovázeny skandály, jako například nově 
u digitálně pokaženého fi lmu Až přijde kocour, který na-
točili mistři české kinematografi e Vojtěch Jasný a Jaroslav 
Kučera. Věříme, že pan ministr kultury, který dal záštitu 
dnešní oslavě kameramanské práce, v této věci neprodleně 
pomůže.”

S
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Rozhovor vedl Jaroslav Černý

Je překládání řehole, nebo velké umění?
Překládání literární, divadelní i filmové je umění, a jako 
každé umění je to řehole.

V posledních letech jste v překladech a úpravě filmů 
pokládána za naprostou jedničku a ctí režisérů je spolu-
pracovat s vámi. Jak si vybíráte k překladu filmová díla?

Přicházejí ke mně. Měla jsem štěstí a stále mám. Pravda 
ale je, že jsem i v dobách nedostatku uměla film odmít-
nout. Když mi byl cizí. Takže si „vybírám“ tím, že se umím 
něčeho vzdát.

Je důležitá spolupráce s dramaturgem/gyní?
A jak! Dramaturg je opora, partner a také oponent.

Se kterým režisérem dabingu nejraději spolupracujete?
Režiséry volí dramaturg. Většinu mých překladů a úprav 
režíroval pan Elmar Kloss, ale nejen on. A nikdy se mi 
nestalo, že by režisér mou práci pokazil, naopak, dávali jí 
život. Za to také vděčím dramaturgům, zejména drama-
turgyni Zuzaně Kopečkové.

Jste držitelkou nejednoho ocenění cen Františka Fili-
povského za dabing, ale také držitelkou Státní ceny MK 
za překladatelské dílo. Jde o významná ocenění, která 

8 synchron

Anna Kareninová — lauerátka ceny za překlad s režisérem Elmarem Klossem Foto: Petr Makovička

Anna Kareninová,
LAUREÁTKA ceny za překlad

ROZHOVOR

Cena Františka Filipovského za dlouhodobé  
herecké mistrovství v dabingu
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Cenu za vynikající televizní dílo získal kameraman MARTIN ŽIARAN za televizní seriál režiséra Petera Bebjaka HEREC. 
Cenu předali generální ředitel České televize pan Petr Dvořák a pan Tomáš Srovnal z postprodukční společnosti PFX.

Porota udělila Čestné uznání za kameru dokumentárního fi lmu VLCI NA HRANICÍCH kameramana PETRA RACKA 
a režiséra Martina Páva. Cenu předali pan Václav Hejduk z fi rmy Panavision Prague a pan Marek Jícha, prezident AČK.

Porota udělila Cenu Asociace českých kameramanů za kameramansky přínosné dílo fi lmu KRAJINA VE STÍNU ka-
meramana DIVIŠE MARKA a režiséra Bohdana Slámy. Cenu předali pan Tomáš Hejduk, vedoucí Filmové laboratoře 
ČT, a Marek Jícha, prezident AČK.
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Slavnostní večer zahájil prezident Asociace českých kameramanů MAREK JÍCHA spolu s moderátorkou JITKOU 
NOVOTNOU bilančním pozdravením prezidenta. 

Cenu AČK za celoživotní dílo převzal pan kameraman JIŘÍ ŠÁMAL již v únoru 2021. Do Lucerny se nemohl ze zdra-
votních důvodů dostavit. Pozdravení přišli přednést jeho děti, Petr a Jana s vnučkou.

Uznáni OOA-S získal posluchač FAMU LEO MICHAEL BRUGES za snímek ART OF A NEW ERA . Cenu skleněnou 
kameru, sklářskou práci od výtvarníka Manto, předal syn výtvarníka Dorian Manto, peněžitou odměnu předala paní 
ředitelka OOA-S Eva Štěpánková a bezplatný pronájem kamerové techniky ze společnosti BIOFILMS viceprezident 
AČK Jiří Myslík.
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ijeme v zajímavé době. Máme novou Sněmovnu 
a vypadá to na to (dá-li Bůh a Miloš Zeman), že tu 
budeme mít poměrně brzy i novou vládu. V době 

psaní této krátké úvahy (12. prosince 2021) se to opravdu 
může stát zanedlouho, ale na druhé straně, znaje našeho 
pana prezidenta, nic není jisté!!! A k tomu tu máme  
koronavirus, který — ne a ne si dát pokoj. Prostě tu u nás 
není nuda…

Doufejme, že v době vydání Synchronu vláda už bude 
ustanovena, hned se pustí do tvrdé práce a my se jen bu-
deme radovat, co dobrého nám přinese. A že se těšíme na 
spoustu věcí! Na co se speciálně těším já a doufám, že se 
mnou i další členové „mediálního souručenství“, je to, 
s čím FITES a další profesní organizace žily za posled-
ních pět či více let. Ano, mluvím o zákonu o České televizi 
a mluvím o radách České televize a Českého rozhlasu. 
A hle!!! Včera se ke mně dostala zpráva o jednání na půdě 
Senátu, kde spolu se zástupci Sněmovny a vysilatelů za-
hájili debatu o konkrétní podobě nového zákona o České 
televizi a Českém rozhlasu, a hned se shodli, že prioritou 
je změna a způsob volby a fungování Rady ČT a Rady ČRo. 
Dalším důležitým bodem jednání byla otázka financování 
médií veřejné služby. Cituji senátora Davida Smoljaka: „…
vlastně jsme se shodli prakticky na všem…“

Měl jsem možnost číst dva dokumenty, a to: Důvodovou 
zprávu — mediální zákony 20211028 a Zákon č. 483/1991 Sb., 
o České televizi — Úplné znění dotčených zákonných ustano-
vení. Jsou to složité, mnohostránkové dokumenty a nebu-
du je zde rozebírat. Jen se s vámi podělím o můj celkový 
dojem z nich.

První, z mého hlediska však zásadní problém se objevil, 
když jsem si uvědomil, že volba mediálních rad zůstává 
znovu zcela v rukou politiků, členů Parlamentu České 
republiky. Ano, je tu rozdíl od minula. Nyní se volby zú-
častní i horní komora Parlamentu, která se až doposud 

voleb mediálních rad nezúčastnila. Ale řeší to problém? 
Možná za současného stavu složení Sněmovny a Senátu by 
jeden mohl říct ANO. Co mě však zaráží, je neoddiskuto-
vatelný fakt, že hlavní odpovědnost za volby do mediálních 
rad, včetně konečného výběru kandidátů, měli až doposud 
členové dolní komory Parlamentu ČR. Nyní těch politiků 
máme daleko více a většina z nich (volební většina) si po-
chvaluje, jak se jim spolu báječně spolupracuje a jak se 
shodli prakticky na všem (viz výše uvedená citace senátora 
Davida Smoljaka). Ale co bude za čtyři roky, kdy (nedej 
Bože) se situace může zcela obrátit?

S tím úzce souvisí druhý problém, který na mě vyskočil 
při čtení návrhu zákona o ČT. Po dlouhá léta se mezi pro-
fesními organizacemi (pod záštitou platformy Svoboda) 
diskutovalo složení mediálních rad, zejména Rady ČT. Na-
konec se většina dohodla na tzv. Bavorském modelu. Tento 
návrh však úplně zmizel (nebo já ho v textu návrhu nemohu 
najít). Na druhé straně v návrhu je definováno mnoho kri-
térií, kdo a za jakých podmínek může kandidovat do Rady 
ČT a které organizace kandidáta mohou navrhovat. Zdá se 
to být rozumné, ale i zde jsem našel několik otazníků, na 
které bych chtěl upozornit. Především mám pocit, že pro 
každého kandidáta a pro organizaci, která jej navrhuje, 
se tu vytváří složitý byrokratický proces, který tito musí 
se svojí přihláškou podstoupit. Toho je tu hodně, ale co 
zde vůbec není, je kandidátův program, popis toho, proč 
a s čím chce do Rady ČT přijít a pracovat. A to je ovšem 
to nejdůležitější.

Snad ještě malou, ale jistě ne nedůležitou věc. FITES 
spolu s dalšími profesními organizacemi by se rádi účastnili 
debaty o přípravě zákona o České televizi — ale, světe div 
se!!! — nebyli jsme pozváni. Doufám, že to bylo jen malé 
opominutí. 

B.
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TAŠKAŘICE, nebo  
VÁŽNÝ POKUS POLITIKŮ?
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Asociace českých kameramanů se rozhodla udělit pamětní Cenu AČK k 90. VÝROČÍ OD ZALOŽENÍ BARRANDOV-
SKÝCH FILMOVÝCH STUDIÍ. Cenu převzala paní Mira Haviarová. Cenu předali pan Daniel Souček, historik AČK, 
a Marek Jícha, prezident AČK.

Porota udělila Cenu AČK za kameramansky přínosné dílo fi lmu JSME SI O SMRT BLÍŽ kameramana VÁCLAVA 
TLAPÁKA a režisérky Anny Stejskalové. Cenu předali paní Leoně Čekalové pan Michal Podhradský, místopředseda 
ASAF, a Marek Jícha, prezident AČK.

Cenu za vynikající fi lmové dílo ŠARLATÁN režisérky Agnieszky Holland převzal prostřednictvím druhého kameramana 
Karla Kalibana pan kameraman MARTIN ŠTRBA. Cenu předal člen poroty pan Jan Lukeš spolu s Jindřichem Čiperou 
ze společnosti VANTAGE Rental, a Marek  Jícha, prezident AČK. 
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Tlak na ovládnutí médií veřejné služby 
ohrožuje nezávislost České televize 
a narušuje pluralitu médií.

Vyjímáme z dopisu, který EBU v dubnu 
2021 zaslala předsedovi Syndikátu 
novinářů ČR Adamovi Černému.1

Politizace médií veřejné služby kulminovala 
v roce 2021 před volbami, kdy si Česká republika
vykoledovala pozornost evropské vysílací 
organizace EBU.

Evropská vysílací unie (EBU), největší 
evropské sdružení veřejnoprávních 
vysílatelů, pečlivě sleduje rizika 
ohrožující pluralitu médií v České 
republice. Svým dopisem EBU vyjádřila 
znepokojení nad zvyšujícím se tlakem 
na nezávislost České televize, zejména 
v roce parlamentních voleb. Média 
veřejné služby mají kritický význam 
při prezentování plurality názorů 
a jako taková jsou nezbytná pro 
demokratickou debatu a pro podporu 
takového prostředí, které občanům 
umožňuje svobodné vytváření názorů, 
zejména pak v období voleb.

ředevším pokud jde o Českou televizi, zaznamenala 
Evropská vysílací unie zvýšené úsilí o politizaci 
jejího kontrolního orgánu, Rady ČT, a o zpochyb-

nění nejvyššího vedení televize, což by mohlo být vní-
máno jako první krok k oslabení politické nezávislosti 
České televize. Tyto snahy poškozují nezávislost veřej-
noprávních médií v České republice a reputaci země jako 
moderní evropské demokracie, která dodržuje základní 
evropské hodnoty, mezi něž patří i svoboda tisku. Česká 

televize se zejména v posledním roce těší vysoké důvěře 
veřejnosti. Podle zprávy Digital News Report, kterou vydal 
Reuters institute, je zpravodajství ČT nejdůvěryhodnějším 
v České republice. Veřejnoprávnímu vysílateli důvěřuje 
62 % respondentů.

Navzdory této veřejné podpoře byli do užšího výbě-
ru kandidátů na nové členy Rady ČT Volebním výborem 
Poslanecké sněmovny 18. března nominováni pouze lidé 
s politickou inklinací k vládnoucí straně.

…

Evropská vysílací unie si všímá rostoucí míry kritiky a kon-
frontačního jednání Rady ČT směrem k České televizi 
a zaznamenala rovněž pokus Rady ČT prosadit usnesení, 
které by později mohlo vést k odvolání generálního ře-
ditele z důvodu údajného střetu zájmů, jenž byl 16. břez-
na většinou členů Rady ČT zamítnut. Jsme znepokojeni 
zvyšující se mírou politizace kontrolního orgánu České 
televize a apelujeme na Parlament České republiky, aby 
zajistil nezávislost České televize tak, aby i nadále mohla 
být vzorem veřejnoprávního vysílání nejen v České repub-
lice, ale i v Evropě…

A PARLAMENT 
NELENÍ

Iniciativy se chopil náš někdejší kolega scenárista, aktivi-
sta platformy Svobodu médiím!, a pozdější senátor — po-
litik David Smoljak, bojovník za nezávislost médií veřejné 
služby, spoluautor poslaneckého návrhu, který vychází 
z „bavorského modelu“ formování mediálních rad. Pro-
sadili jsme ho až do sněmovny, když 15. listopadu 2016 
v 9 hodin 22 minut byly do Poslanecké sněmovny PČR 
předloženy skupinou poslanců napříč politickým spek-
trem novely zákonů o České televizi a Českém rozhlasu 

P

1 https://www.syndikat-novinaru.cz/aktuality/tlak-na-
ovladnuti-medii-verejne-sluzby-ohrozuje-nezavislost-ceske-
televize-a-narusuje-pluralitu-medii/

Sdílet

1
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Facebookový příspěvek Jana Bednáře, bývalého předsedy Rady ČT
— od června 2015 do března 2020, od 2014 členem a místopředsedou  
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A co média?
Pětikoalice v poslanecké sněmovně bude teď mít unikátní možnost konečně napravit dávno 
nevyhovující mediální zákony. Takovou příležitost jsme tu neměli mnoho let a byla by veliká 
škoda ji promarnit! Naposledy před 20 lety, po tzv. televizní politické krizi, se podobná šance 
bohužel promarnila a tehdejší úpravy zákona tristní situaci médií nijak nezlepšily. V minulých 
letech už prakticky nebylo možné o rozumných změnách mediálních zákonů vůbec jednat kvůli 
převaze autoritářských politických sil ve sněmovně. A hrozilo naopak, že média veřejné služby 
politici zestátní, omezí anebo zničí úplně.
Dávno víme, že je třeba změnit způsob volby členů mediálních rad, upřesnit jejich pravomoci a 
profesní předpoklady. Členy těchto rad by neměla volit pouze poslanecká sněmovna, ale i 
senát. Na vnitřní fungování médií veřejné služby by měla dohlížet profesionálně vedená správní 
rada (a nikoli skupina amatérů, zástupců „veřejnosti“ na poloviční pracovní úvazek, jak je tomu 
dosud). Do budoucna je také nezbytně nutné zajistit ekonomickou stabilitu těchto médií, 
nejlépe pravidelnou valorizací koncesionářských poplatků s ohledem na vývoj inflace, jako je 
tomu jinde v Evropě.
Dobrý návrh potřebných změn mediálních zákonů vznikl v uplynulých dvou letech na půdě 
senátu a bude teď neobyčejně zajímavé sledovat, jestli ten senátní návrh podpoří celá 
pětikoalice ve sněmovně, vedená Petrem Fialou. Před 20 lety to totiž byla právě ODS, která 
(spolu s ČSSD) podobný návrh potopila. Lze očekávat, že někteří ostřílení politici ve sněmovně 
se opět nebudou chtít vzdát svého dosud výlučného vlivu v mediálních radách a budou se 
stavět proti jakýmkoli změnám.
Návrhy na změny mediálních zákonů se tak mohou stát důležitým testem důvěryhodnosti 
nastupující vlády.

15. prosince v 15:07 ·

17

To se mi líbí

To se mi líbí · Odpovědět · 4 d

To se mi líbí · Odpovědět · 2 d

To se mi líbí · Odpovědět · 3 d

Taťána Opatová

Jiří Mikota

Tereza Boučková

Poslanec TOP Jakob nedávno mluvil k tématu. Na verejne konferenci. Po
jmenování vlády se na to vrhne...

Honzo, snažím se bejt optimistou, ale trošku to drhne – po těch zkušenostech. Ale
budu pevně věřit, že se to podaří! 

To jsem fakt zvědavá.

Okomentovat Sdílet

3 komentáře  2 sdílení

Jan Bednář

1
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Sněmovna navíc mnoho roků drží tyto vysílatele na 
příjmech z roku 2008, poslanci přitom za tu dobu sami 
sobě zvýšili platy téměř 3x. Součástí dlouhotrvajícího 
neblahého stavu je i vyhladovění veřejné služby, která, ač 
řádově navýšila výrobu a vysílání, pohybuje se pořád na 
příjmech stanovených v roce 2008 (sic!). Hladový člověk 
i organizace se lépe ovládají, jak poslanci dobře vědí. A učí 
se to i senátoři, kteří si říkají o podíl na vlivu.

Před volbami a po volbách by nezávislá publicisti-
ka mohla zpracovat a předložit divákům analýzu prá-
ce vládnoucí a společně hlasující koalice ANO, ČSSD, 
KSČM a SPD a vystavit jim účet, aby voliči věděli, 
komu vděčí za dnešní stav společnosti, kdo je odpo-
vědný za 35 000 mrtvých v pandemii, inflaci a dluhy. 
Publicisté v ČT nenašli odvahu k systematické veřejné 
službě, jejich šéf byl soustavně radou zpochybňován a jeho 
odvolání bylo na spadnutí. Hlavně nezlobit, budeme-li 
zlobit, nedostaneme ani odpočet DPH.

JAK OBNOVIT DŮVĚRU SPOLEČNOSTI V MÉDIA 
VEŘEJNÉ SLUŽBY POLITICI NEŘEŠÍ

Není třeba hledat znovu a znovu nějaké další „české ulič-
ky“ tak, jak jsme to udělali v roce 1991, když se poprvé 
jednalo o inspiraci „bavorským modelem“, tehdy jsme ne-
tušili, jak moc si naši „noví“ politici ochočí média veřejné 
služby, když už i vysílací zákon přikazoval vysílatelům 
vytvářet nezávislý program. Stejně nedostatečné byly 
i novely zákonů o ČT a ČRo po tzv. televizní krizi, po které 
kandidáti na generální ředitele chodili do sněmovny na 
námluvy za předsedy politických stran, kteří ovládali své 
trafikanty v radách. Kdo nezašel, nebyl zvolen generálním 
ředitelem.

Dnes bychom konečně měli přijmout ověřený a funkční 
„bavorský model“ ustanovování rad médií veřejné služby, 
který je potvrzen šestasedmdesátiletou zkušeností v Ně-
mecku. Spojenci po válce Němcům darovali pravidla, jak 
mají budovat demokracii a veřejnou komunikaci. S těmito 
pravidly nás Němci ze znovuzačínající, rozvrácené a roz-
bombardované země dohnali a dávno i předehnali.

Při vědomí faktu, že politici jsou v přímém střetu zá-
jmů k médiím veřejné služby, veřejnost tam nejen platí 
televizní a rozhlasové poplatky, ale též spolurozhodu-
je o povaze veřejné služby. Tak vzniká pevná demokra-

tická struktura napříč společností, horizontálně i ver-
tikálně, nejen politický diktát trafikantů vítězů voleb. 
Jde o televizi pro občany, nejen PR pro politiky za peníze 
veřejnosti.

NOVÉ KOALICE V ČR, KTERÉ VYHRÁLY  
VOLBY, SLIBOVALY ZMĚNU

Jen houšť. Ale jakou změnu chystají? 
Bohužel, senátoři se chtějí též podílet na politickém 

řízení médií veřejné služby, bez ohledu na nedávné zkuše-
nosti s politickým řízením rad, prosazují tzv. dvojnožku. 
Senátoři jakoby ztratili paměť a zapomněli, kam vedla 
jejich volba rad Ústavu pro studium totalitních režimů, 
jakoby netušili, že volba mediálních rad senátem není 
o nic lepší, než volba sněmovnou.

Hrozí tedy velmi reálně, že tato „média veřejné služby“ 
nebudou posluhovat „jen“ 200 poslanců ze sněmovny, ale 
ještě i 80 senátorům z Parlamentu České republiky. To si 
diváci ČT a posluchači ČRo „přijdou na své“ — televizní 
orloj s 280 figurkami bude páteří programu. A ještě to PR 
pro politiky vydávané za veřejnou službu budou muset 
občané zaplatit.

Jak dlouho ještě?
Stačí sněmovní tisk „bavorský model“ jen načíst, projednat 
a schválit v tomto volebním období. Udělat první krok 
k nezávislosti médií veřejné služby.

Druhým pilířem nezávislosti médií veřejné služby je 
jejich adekvátní a dlouhodobé financování. S tím souvisí 
i vůle ke kontrole veřejných peněz.

Rada, která má být kontrolním orgánem, těžko může 
kontrolovat hospodaření a hospodárnost, je-li součástí 
kontrolovaného subjektu, od kterého jeho členové po-
bírají mzdu, jeho členové jezdí na výlety organizované 
kontrolovaným subjektem, který zajišťuje i občerstvení 
na zasedáních Rady, odemyká a zamyká dveře a uklízí 
po zasedání.

Je třeba zjistit, nakolik to Poslanecká sněmovna Parla-
mentu a Senát Parlamentu ČR s tou kontrolou a veřejnou 
službou myslí vážně. 

Martin Vadas,
místopředseda Výkonného  

výboru FITES

172  2021

Foto: Martin Vadas Foto: Martin Vadas
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(číslo sněmovního tisku 965 — http://www.psp.cz/sqw/
text/tiskt.sqw?O=7 & CT=965 & CT1=0).

Podstatou „bavorského modelu“ je, že na správě médií 
veřejné služby radou participuje veřejnost, která si je též 
platí. Na práci v radě se podílejí i zástupci parlamentních 
politických stran, jedna strana, jeden zástupce, veřej-
nost prostřednictvím v zákonu vyjmenovaných organizací 
a spolků, které delegují jednoho svého zástupce, jehož za 
daných podmínek mohou organizace odvolat a nahradit 
jiným demokraticky vybraným reprezentantem.

Senátor David Smoljak v minulosti uspořádal několik 
veřejných slyšení v Senátu PČR a na platformě Zoom, 
na kterých byl zmíněný návrh novel většinou účastníků 
označen za „nejlepší z možných“. Za takový ho označili 
i předkladatelé alternativního materiálu na zasedání me-
diálního výboru Senátu PČR 30. listopadu 2021. Tyto ve-
řejně dostupné novely (číslo sněmovního tisku 965/2016) 
nikdy nebyly sněmovnou projednány, leží zaparkované ve 
sněmovně, stačí tento tisk jen načíst, projednat a schválit 
v tomto volebním období. První kroky k nezávislosti 
médií veřejné služby mohou být učiněny.

Přesto byla na zasedání Stálé komise Senátu pro sdělo-
vací prostředky koncem listopadu 2021 představena tzv. 
DVOJNOŽKA, alternativní návrh, který přednesli zástup-
ci Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, Rekonstrukce 
státu a Mezinárodního tiskového institutu, Michal Klíma, 
Jiří Kučera a Martin Luhan.

SENÁTOR DAVID SMOLJAK NA FB  
30. 11. 2021 APLAUDOVAL:

„Dneska jsme v Senátu zahájili spolu se zástupci sněmovny  
a vysílatelů debatu o konkrétní podobě nového zákona 
 o České televizi a Českém rozhlasu. Shodli jsme se, že ze 
všeho nejdřív musíme změnit způsob volby a fungování 
mediálních rad, tedy Rady ČT a ČRo.

Shodli jsme se, že právo volit kandidáty do těchto rad 
musí mít obě komory českého parlamentu, tedy i Senát 
Shodli jsme se na potřebě větší odborné způsobilosti a zod-
povědnosti radních. Shodli jsme se na potřebě udržitelné-
ho financování našich médií veřejné služby.

Vlastně jsme se shodli prakticky na všem…
Je to na dobré cestě! Díky za přípravu…“

KAM KRÁČÍ NEZÁVISLOST MÉDIÍ  
VEŘEJNÉ SLUŽBY?

Polemizoval jsem se senátorem Davidem Smoljakem na 
jeho FB stránkách, kde deklaroval své nadšení, jak se 
30. 11. senátoři na všem dohodli s poslanci i s vedením 
médií veřejné služby. Mají se mediální zákony dělat pro 
manažery médií, nebo pro občany, aby je pak manažeři 
veřejné služby respektovali?

Polemizoval i Adam Komers, Hana Kordová Marvano-
vá, Nataša Slavíková a další.

David Smoljak v někdejší platformě Svobodu médiím! 
spolupracoval na novelách z roku 2016, řečnili jsme spo-
lečně na mnoha veřejných shromážděních na podporu 
nezávislosti médií veřejné služby. Jakmile se stal politikem, 
tvrdí, že „bavorský model“ nelze prosadit.

…

Senátor David Smoljak nabízí kolegům senátorům podíl 
na moci nad médii veřejné služby.

A senátorům se to — zdá se — líbí.
Ještě asi dva měsíce před volbami na zoom konferenci, 
kterou senátor David Smoljak organizoval a pozval tam 
i představitele spolků a poslance, jsem připomínal výhody 
„bavorského modelu“.

Téměř všichni zúčastnění přitakali, že tento model je 
nejlepší, ale hned na to říkali, že nejsou s to jeho schvá-
lení prosadit ve vlastních politických stranách (byli tam 
i poslanci z ANO, ČSSD…).

Nyní po volbách nás už David Smoljak na jednání o mé-
diích, která vede, nezve. Jím předkládané novely nebyly 
konzultovány s oborovými spolky.

Proč bychom v České republice nemohli mít „nejlepší 
řešení“, když ho mohou mít u sousedů?

Naše připomínky k alternativním novelám spolek Svo-
bodu médiím!, z.s. zaslal senátorovi Václavu Chaloupkovi, 
který je předsedou Stálé komise Senátu pro sdělovací pro-
středky, a budeme o nich jednat i s dalšími představiteli 
politických stran a orgánů. Je málo času, a bylo by žádoucí 
zasadit se o depolitizaci médií veřejné služby, dostat do 
vládního prohlášení pětikoalice, aby se udělal jasný krok 
k nastolení důvěry ve společnosti…

POLITICKÉ ŘÍZENÍ MÉDIÍ 
VEŘEJNÉ SLUŽBY JE ZVYK, KTERÝ  

MÁ ŽELEZNOU KOŠILI
Nevyvážené vyvažování. Pět minut Hitlera a pět minut 
žida. Politická scéna řehtá radostí. I opozice s význam-
nými židlemi ve vedení volebního a mediálního výboru 
ve sněmovně chystá — alespoň verbálně — své novely. 
Důsledky politické volby členů rad médií veřejné služby ji 
netrápí, dobře ví, jaký chaos se hnutí ANO, SPD, KSČM 
a ČSSD podařilo vyvolat.

Pracovníci ČT, vedení zpravodajství a publicistiky vy-
rostli po „televizní krizi“ od r. 2001 ruku v ruce s ČSSD, 
která své někdejší převahy ve sněmovně dokonale využi-
la. Díky jejím trafikantům v Radách se dostali do pozic, 
zvykli si jejím politikům sloužit a posluhovat. Úplně zapo-
mněli na novinářské standardy veřejné služby občanům. 
V říjnu 2013 se našlo 23 statečných moderátorů, redaktorů 
a editorů ve zpravodajství ČT, kteří poukázali na politické 
manipulace v redakci zpravodajství, na vážné rozpory 
s Kodexem ČT i se zákonem. Politicky volená Rada ČT 
v čele s předsedou Janem Bednářem jejich podnět nikdy 
neprojednala a zametla ho pod koberec, nejlepší novináři 
poté z ČT odešli.

Text podnětu je uveřejněný v plné délce ve vkladu Syn-
chronu 2021/2 pod názvem: Výkon veřejné služby ovlivňuje 
stav společnosti i volební preference občanů.

Zpravodajství ČT je raněná kachna pod tlakem politiků, 
jak to napsala EBU. Politicky volená Rada ČT ani poli-
ticky volená Rada ČRo nejsou zárukou nezávislosti médií 
veřejné služby.

16 synchron
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Z předávání cen vítězům Noci filmových nadějí TV NOVA

Z natáčení filmu

Foto: TV NOVA

Foto: FMK UTB
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alé zamyšlení a reflexe všeobecné proměnlivosti 
života v důsledku pandemie pohledem vedoucí 
ateliéru Audiovizuální tvorby UTB ve Zlíně for-

mou deníkového zápisku.
Když byl před téměř dvěma lety poprvé vyhlášen lock- 

down a výuka se přenesla do onlinu, první moje doporuče-
ní studentům bylo zavést si deník. Deník jako pozorovací 
prostor nás samotných. Deník jako pomocník v zachycení 
pohybů a proměn vně i uvnitř. Pevný bod ve znejistěné 
současnosti. Protože nebylo možno potkávat se na uni-
verzitě, kde jsme ani praktickou výuku neměli povolenu, 
změnili jsme vprostřed semestru zadání klauzurních filmů 
a každý student, ať byla jeho studijní specializací kterákoli 
ze šesti možných, natočil svůj vlastní krátký film na téma 
Obrazy nouzového světa. Byl to pokus použít tvorbu k re-
flexi aktuálního dění okolo nás. Skrze film se dotknout, 
poznat, zachytit proměňující se svět a sebe v něm. A bylo 
to dobrodružství.

Když se poprvé nemohl uskutečnit další ročník meziná-
rodního festivalu krátkých filmů RecFest, který náš ateliér 
pravidelně organizuje, zklamání a únavu jsme přetavili 
v šanci vyzkoušet si psaní žádostí o podporu festivalu na 
ministerstvo i zlínský magistrát s novým studentským 
týmem. Ovšem ani v posunutém termínu kvůli restrikcím 
festival nemohl proběhnout, posunuli jsme jej tedy znovu. 
Má proběhnout v polovině prosince… Je to dobrodružství.

Když všeobecné rušení a posouvání kulturních aktivit 
a projektů vytvořilo jisté vzduchoprázdno, otevřela se ne-
čekaná šance náhle uvolněných časoprostorů jindy beze 
zbytku vytížených profesionálů z branže a díky online 
propojení jsme některé z nich mohli „přivést“ studentům 
do Zlína. Objevili se i tací, kteří dokázali limity obrazovek 
přeměnit ve prospěch témat i studentů, tu hbitost v myšlení 
obzvláště obdivuji. Dobrodružství poznávání.

Do náhle ztichlých měst se tlačí příroda. Homeoffice. 
Na našem betonovém dvorku v Brně začal nocovat bažant.

Ovšem nelze nevidět i negativní proměny. Rostoucí 
únavu a sílící frustraci. Moji programově optimistickou 
snahu vidět a nalézat vždy pozitivní polohy, a přitom se 
neproměnit v Candida, je zapotřebí vyvážit i fakty z opač-
ného spektra; pro mnohé z našich studentů znamenal 
lockdown těžkou existenční krizi. Mnozí přišli o brigády, 
jejich rodiče o práci, někteří studium přerušili, aby se po 
roce vrátili, jiní zatím ne…

Hledám povzbuzení, pro nás i pro naše studenty. Jedním 
z takových je zpráva, že bakalářský film Martina Bystri-
anského byl vybrán do programu letošního MFF Energa-
camerimage. A vzápětí přichází další skvělá zpráva: tentýž 
film vyhrál Noc filmových nadějí, aktivitu televize Nova 
na podporu studentské tvorby. Ovšem další zpráva už je 
pro mě ve znamení hořkosti, Akcelerátor Filmového centra 
ČT, tedy šance získat pro studentské projekty podporu 
a zázemí velkého producenta, z finančních důvodů zmizí 
z portfolia České televize. Nova se vzápětí rozhoduje akti-
vity Akcelerátoru převzít. „Smutek nás zpomalí,“ kdesi čtu 
a vážně se cítím dost zpomaleně. Ten smutek totiž posílí 
zpráva o zastavení pořadu ČT Průvan, jediném prostoru 
ve veřejnoprávním médiu, který studentskou tvorbu pra-
videlně reflektoval.

Ale ať nekončím negativně. Navzdory všem limitům se 
nám s Monikou Horsákovou, vedoucí audiovize na Slez-
ské univerzitě v Opavě, pořád daří realizovat konferenci 
Proměny dramaturgie, v listopadu proběhl už pátý ročník: 
https://www.audiovizualnitvorba.cz/promeny-dramatur-
gie/. Všechny čtenáře srdečně zvu na ročník šestý, který 
proběhne v proměněném termínu, tedy už na jaře. Bude 
to dobrodružství! 

MgA. Irena Kocí, Ph.D., 
odborná asistentka —  

ateliér audiovize, UTB,  
Zlín, 21. 11. 2021
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Od svého nástupu se paní děkanka společně se zahra-
ničním a studijním proděkanem důsledně zabývá agendou 
zahraničních studujících, kteří jsou rovnocennou součástí 
školy — na popud paní děkanky FAMU iniciovala překlad 
tabulky PES pro oblast školství do angličtiny, což neinici-
ovalo — ani po dotázání — samotné MŠMT; sociální sítě 
školy, newslettery, emaily — veškerá komunikace týkající 
se českých i zahraničních studujících probíhá dvojjazyč-
ně, změnami recepce FAMU či navigačních systémů byla 
vytvořena všudypřítomná bilingvnost i v samotné budově 
školy, kde byly dosud v drtivé většině případů pouze české 
orientační nástroje. Každý měsíc pořádá paní děkanka 
setkání se studujícími, kde s ní o různorodých problé-
mech týkajících se jejich studia hovoří — tuto informaci 
samozřejmě dostávají také zahraniční studující ve svém 
anglickém newsletteru. Pokud jde o studium, je situace 
stejná jak pro české, tak zahraniční studující — výuka 
a praktická cvičení se realizují v návaznosti na protiepide-
mická opatření, jejichž podobu vedení FAMU aktivně ve 
spolupráci s AMU a v návaznosti na nařízení MŠMT tak, 
aby mohli studující — jak čeští, tak zahraniční — natáčet 
i za zpřísněného režimu.

Atd. atp. Podobných případů, kdy účelově vytržená část 
nějakého textu anebo korespondence ohýbá realitu, resp. 
zcela zavádí čtenáře, je v textu minimálně 37 a reagovat 
na každý jeden je zbytečné. Místo toho na závěr tohoto 
textu uvedeme vyjádření studujících: v únoru 2021 vzni-
kl, v reakci na aktuální dění a různorodé koresponden-
ce (z nichž mnohé jsou zavádějícím způsobem citovány 
v textu) Otevřený dopis proti otevřeným dopisům, který 
podepsalo 188 studujících napříč všemi katedrami FAMU. 
Jeho plné znění je zde:

Vážená FAMU,
rádi bychom, aby se diskuse probíhající na Tvé půdě obešla 
bez přehnaných emocí. S nadhledem a snahou o nalezení 
společné řeči spolupracujeme během společných seminářů 
i ve štábech napříč katedrami. Schopnost komunikace 
a respektu je proto nezbytnou výbavou pro absolvování 
všech kateder. Pedagogové a pedagožky v tomto mají jít 
příkladem, což se v tuto chvíli neděje.

Na škole se chceme učit. Nechceme být součástí starých 
sporů a umělého rozdělování, které přehlíží sdílené zájmy 
a prohlubuje rozdíly.

Za nejméně věcné proto považujeme šíření otevřených 
dopisů i prohlášení mimo akademickou půdu. Přehnané 
a nezodpovědné se nám také zdá přirovnávání školních 
konfl iktů ke zcela odlišným historickým událostem.

Tímto vyjádřením chceme coby studenti a studentky 
z různých kateder vyslovit nesouhlas s danou formou 
komunikace. Dojem rozkladu školy, který vyvolala, ne-
sdílíme.

S úctou
Tvoji studenti a studentky. 

Tuto reakci připravila Klaudie Osičková 
a vyjadřuje stanovisko vedení FAMU. 

14. 11. 2021

212  2021

ARAS 
 promítá

ejrůznější fi lmové osobnosti ve svých pamětech 
často vzpomínají na kavárnu Filmového klubu 
v Paláci Adria, ve které „vždycky seděl někdo 

od fi lmu“. V transformačních a privatizačních deva-
desátkách se tento fenomén téměř rozplynul, oživit se 
ho na nějakou dobu podařilo snad jen nově vzniklému 
Filmovému klubu MAT v polovině 90. let. Dnes takové 
místo prakticky neexistuje.

Projekt ARAS promítá je nesmělý pokus zmobili-
zovat nejen členy ARAS (Asociace režisérů, scenáristů 
a dramaturgů), ale i širokou fi lmařskou obec, abychom 
se pravidelně scházeli zatím (!) alespoň jednou za mě-
síc. Každé druhé úterý v měsíci tedy každý člen ARAS
a každý fi lmař zbystří a běží do kina Ponrepo. Každé 
druhé úterý v měsíci uvede jeden člen naší asociace výběr 
ze své rané tvorby. Celovečerní fi lmy, televizní pořady, 
dokumenty, dramaturgické cykly. Po projekci se samo-
zřejmě předpokládají debaty nejen o promítnutém fi lmu 
v kavárně kina.

Program měl odstartovat v říjnu loňského roku, plá-
ny ale překazil covid. Letos se akci zatím daří (máme 
pravidelné návštěvníky nejen z řad členů asociace), od 
ledna je však akce, opět v důsledku epidemie, v ohrožení, 
Ponrepo omezuje svoje projekce, na ARAS promítání 
není místo. Jsme však ve střehu a připraveni kdykoliv 
(každé druhé úterý v měsíci) zase začít.

PROGRAM 2021

14. ZÁŘÍ
— Marta (r. Marta Nováková, 2006, 77 min)

12. ŘÍJNA
— Bezesné noci (r. Radim Špaček, David Čálek, 

2003, 108 min)
16. LISTOPADU

— Moji milovaní (r. Alena Derzsiová, 2008, 56 min)Moji milovaní (r. Alena Derzsiová, 2008, 56 min)Moji milovaní

14. PROSINCE 
— Závod ke dnu (r. Vít Janeček, 2011, 82 min) 

Marta Nováková

N
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ext FAMU bez respektu je vystavěný na vybraných 
větách z dokumentů, otevřených dopisů a různo-
rodé další korespondence, týkající se zejména vý-

běrového řízení na pozici vedoucího katedry kamery, ale 
i dalších témat vnitřního fungování fakulty. Způsob stavby 
textu, kde se z nezřídka dlouhých a argumentačně kom-
plexních textů účelově vytrhne jedna věta či dokonce jen 
část souvětí a na základě těchto útržků se vytvoří zdánlivě 
koherentní narativ, je metodou běžnou zejména v médiích 
tzv. dezinformační scény. Kdyby byly z uvedených zdro-
jů vybrány jiné věty či pasáže, sdělení by vyznělo zcela 
jinak, dokonce by bez problémů mohl ze stejných textů 
vzniknout takovýto materiál zcela opačného vyznění. 
Texty vystavěné do této míry manipulativním způsobem 
nemohou nikdy přispět k seriózní diskusi o daném téma-
tu, a proto vedení FAMU necítí potřebu se k materiálu 
vyjadřovat podrobněji.

Uveďme zde pro ilustraci pouze dva příklady: Na str. 38 
se uvádí: „Těmito aktivitami (vedoucí dle textu k destabili-
zaci fakulty, pozn.) chápeme například: zřízení metodicky 
disfunkčních studentských evaluací dublující kvalitní a za-
vedený evaluační systém, zrušení řádně akreditovaného 
doktorského studijního programu 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 (…).“

Tvrzení o „zřízení metodicky disfunkčních student-
ských evaluacích“ je založeno na neznalosti vnitřního 
prostředí školy. Studentské evaluace byly na FAMU za-
vedeny v akademickém roce 1993/94 a následně meto-
dicky změněny v akademickém roce 2005/06 na základě 
rozhodnutí tehdejšího rektora doc. Mathé. Podle těchto 
metodických pokynů existují již patnáct let a nyní došlo 
pouze k navýšení počtu otázek v elektronických dotaz-
nících. Zatímco v uplynulých letech se návratnost pohy-
bovala pod 5 %, v současnosti byla více jak 12 %. Na AMU 
existuje hodnocení vnitřní kvality, což je ale de iure i de 
facto zcela odlišný systém, založený na neanonymním 
sebehodnocení, a obě možnosti vyjadřování se k výuce 
a fungování školy jsou komplementární. Ostatně student-
ské evaluace a sledování vnitřní kvality je systém běžný 
na ostatních českých vysokých školách.

Uměleckou radu FAMU tvoří 13 členů/ek (vč. předsedy/
kyně, jímž je děkan/ka), mezi aktuálními členy je například 
oceňovaný kameraman Martin Štrba, vizuální umělec 

Hynek Alt, dramaturg a scenárista Jiří Soukup, režisér-
ka Maria Procházková, režisér Václav Kadrnka, vizuální 
umělec a děkan FAVU Filip Cenek, scenáristka a básnířka 
Mária Ridzoňová-Ferenčuhová či umělecký ředitel KVIFF 
Karel Och. Praktikujících umělců a aktivních profesionálů 
ve filmovém průmyslu je v UR FAMU přinejmenším 8, 
více teoreticky zaměřených členů (mezi nimiž je filozof 
prof. Miroslav Petříček) jsou 4, zbývající členkou je pak 
paní děkanka — před nástupem na pozici děkanky FAMU 
sama aktivní dokumentaristka a festivalová dramaturgyně. 
Výše citované tvrzení, že Uměleckou radu FAMU tvoří 
v drtivé většině filmoví teoretici, které má být důkazem 
o údajných snahách paní děkanky destabilizovat fakultu, 
je zjevně nepravdivé.

 
Na str. 35 se uvádí: „7. 2. 2021 Deset vedoucích kateder a ředi-
tel Studia FAMU vyjadřují podporu prof. Brabcovi a vytýkají 
děkance: (…) marginalizaci kolegia děkanky, dublující se 
doktorský studijní program (…), nerovný přístup k zahra-
ničním studentům…“

Tvrzení o marginalizaci kolegia je zavádějící, neboť 
existují jasné důkazy: zápisy z kolegia, veřejně přístupné 
komukoli včetně všech členů akademické obce, které po-
drobně ukazují, jak často kolegia probíhají a jaké množství 
agendy se na nich diskusně řeší, viz: https://www.famu.
cz/cs/vnitrni-zalezitosti/zapisy-z-jednani/kolegium-deka-
naky-zapisy/kolegium-2020/. Od nástupu paní děkanky 
probíhají kolegia s vedoucími kateder ve skutečnosti častěji 
než dříve; na podzim 2020, kdy bylo nutné řešit podobu dis-
tanční výuky, probíhala kolegia dokonce každých 14 dní.

Pokud jde o takzvaně dublující se doktorský studijní 
program, který je vedení fakulty rovněž v této citaci vy-
týkán — souběh dvou studijních programů je v současné 
době běžný na všech vysokých školách v ČR a je způso-
ben nedávnou (od roku 2016 platnou) novelizací zákona 
o VŠ a nutností staré studijní programy reakreditovat; 
na FAMU panuje tento stav i v BcA a MgA programech, 
neboť dobíhají staré studijní obory, kde jsou ještě zapsá-
ni studenti, a paralelně již fungují nové studijní progra-
my. Nový doktorský studijní program (DSP) byl zcela 
regulérně a napoprvé schválen všemi relevantními orgány 
školy, včetně Rady pro vnitřní hodnocení AMU. Poskytuje 
kromě několika obsahových posunů (zejména větší oporu 
v metodologiích výzkumu audiovize, systematizaci peda-
gogické praxe a značný kreditový důraz na předměty spo-
jené přímo s psaním dizertační práce) nově také možnost 
studovat (a pobírat doktorandské stipendium) čtyři roky.

20 synchron
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STATUS UMĚLCE aneb  
Všichni máme stejná práva?

a posledních několik let v našich uměleckých profe-
sích narůstá nespravedlnost nejen na půdě sociální, 
ale i finanční. Všichni to víme a upozorňujeme na 

to celá léta, ale v „době covidové“ vyšlo najevo dlouhodobé 
neřešení systémové podpory umělců a umělkyň.

Role umělců a umělkyň totiž není definována, ani práv- 
ně ukotvena, a proto neexistuje žádné systémové řešení 
sociálních jistot např. v podobě speciálního systému 
pojištění, který existuje v zahraničí. Od legislativního 
zakotvení STATUSU UMĚLCE se odvíjí další věci, jako 
je ochrana a dodržování pracovních podmínek autorů, 
výše honorářů, vůbec možnost vyjednávat a uzavírat 
kolektivní smlouvy.

Umělec je profese, která nese nejen rizika podnikatel-
ská, ale je zároveň v závislém vztahu jako zaměstnanec, 
a legislativně je z hlediska ochrany autorských, sociálních 
a pracovních práv ve vzduchoprázdnu = bez ochrany, 
a dokonce vystavena šikaně státních úřadů (viz absurdní 
pokuty od ÚOHS za kartelové dohody).

A proto se ARAS pustil na jaře 2020 do spolupráce 
na „STATUSU UMĚLCE“. Po roce a půl komunikace se 
zástupci odpovědných ministerstev, politiků, zástupců 
uměleckých profesních asociací, atd., máme pocit, že jsme 
stále na začátku, a proto jsme se také rozhodli na toto 
téma uspořádat VEČER ARAS. Aby probíhala diskuse 
napříč uměleckým spektrem, protože to téma je pro nás 
„životně důležité“.

Podle Zákoníku práce jsme všichni pracující občané 
a máme stejná práva. Ale současný přístup k uměleckým 
profesím a absence zákonného rámce sociálního a pra-
covně-právního postavení umělce, který by adekvátně 
legislativně zohledňoval nepřenosná specifika našeho 
povolání, neumožňuje umělcům tato práva vymezit, užívat 
je, ani chránit. Umělecké profese často nejen že nemají 
stejná práva, ale leckdy nemají žádná.

Umělecká tvorba, ať je to práce režiséra, scenáristy, ale 
i kameramana, střihače aj., má svá specifika, která se nega-
tivně odrážejí v jejich sociální ochraně, ochraně pracovních 
podmínek, ale i v oblasti honorářů a daňové oblasti.

Pojďme si vyjmenovat jen některá specifika našich  
profesí: 

Nárazovost pracovních příležitostí. Nepravidelnost 
příjmů vs. pravidelnost (a výše) povinných plateb sociál-

ních a zdravotních. Valná většina našich kolegů se potýká 
s nízkým ohodnocením umělecké práce. Ta je často až 
tak podhodnocená, bez možnosti obrany, že nelze tvořit 
rezervy. Často je nutno kombinovat uměleckou činnost 
s jinými pracovními závazky (tzv. portfoliová kariéra). 
Fyzická náročnost, riziko úrazů, vysoké náklady na tech-
niku (např u kameramanů, fotografů).

A teď některé následky, které tímto vznikají.
Nedostatečná ochrana v době mateřské a rodičovské 

dovolené (aktuálně ošetřovné). Nedostupnost nemocenské. 
Nedostupnost pojištění a krytí rizik. Většina z nás nedo-
sáhne na hypotéku a půjčku bank vzhledem k nestabilitě 
příjmů.

Nemáme stejná práva a ochranu jako v případě tzv. sta-
tutu zaměstnance dle Zákoníku práce, a to ve smyslu jeho 
pojištění, pracovních úrazů, pracovní doby, přestávek na 
práci apod.

Všechny naše profese nelze pojistit ze strany organizace, 
tíha pojištění proto celá leží na umělci a je pouze na něm, 
jak se k tomu postaví.

Výše zmíněná specifika a jejich následky jsou natolik od-
lišné od potřeb a nároků jiných profesí, že vyžadují pozor-
nost ze strany sociální politiky státu, přičemž předmětem 
diskuze by mělo být, jakým způsobem legislativní (právní) 
znevýhodnění a sociální rizika, která sebou umělecká 
profese nese, do budoucna odlehčit.

V české legislativě ale neexistuje dostatečně účinná 
ochrana, ani podpora výkonu umělecké profese, která 
by reagovala na výše zmiňovaná specifika jejího výkonu.

Abychom totiž mohli žádat specifický přístup státu, 
tzn. např. požadovat pro OSVČ — umělce — ošetřov-
né, aby profesní organizace mohly uzavírat kolektivní 
smlouvy a podílely se na ochraně svých členů v rámci 
zákona, aby mohl být vytvořen např. fond na pomoc 
umělcům v době „nezaměstnání“. Abychom všechny 
naše problémy a sociální „nespravedlnosti“ mohli řešit 
s úřady a příslušnými ministerstvy, musí „úředník“ vědět, 
co to je „ten umělec“?

Podle současných zákonů jsme podnikatelé, a jako ta-
kové nás zařadí do tabulky. Nikdo už neřeší, že naše „cih-
ly“ jsou myšlenky, nápady, schopnost kreativity, talent… 
A když nám někdy „dojdou“, že je bohužel nelze koupit 
v obchodě za rohem.

Z
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Z večera ARAS

Z večera ARAS

Foto: Zuzana Kejvalová

Foto: Zuzana Kejvalová
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Nově zdigitalizovaný fi lm 
Až přijde kocour
Recenze Jiřího Šimunka

e čtvrtého srpna 2021. Zvláště zdůrazňuji, o který rok 
se jedná. Je to totiž právě 10 let, co odstartovala éra 
digitálního restaurování fi lmových děl. Prvním tvůr-

čím počinem byla digitalizace významného díla Františka 
Vláčila „Marketa Lazarová“ v postprodukční fi rmě UPP. 
V té době tam již byla k dispozici potřebná technologie, 
ale zdaleka ještě nebylo ve všem jasno, jak postupovat. 
V poměrně krátké době se jednoznačně prokázalo, že pů-
vodní požadavek ze strany NFA, aby výchozím materiálem 
pro skenování byl zabezpečovací duplikační pozitiv, není 
z mnoha odborných hledisek správným řešením. To byl 
zásadní zásah do původní strategie vedení této institu-
ce. Takže musel být ke skenování k dispozici originální 
negativ!!! Od této doby již nikoho nenapadlo volit jiné 
řešení (až na dvě posléze vysvětlené výjimky), protože 
originální negativ poskytuje jednoznačně nejkvalitnější 
obrazové informace a zpochybňovat tuto skutečnost může 
jen naprostý laik či ignorant. Je známo, že v dalším období 
prošel proces digitalizace dalším vývojem a zkvalitňová-
ním, zvláště pak při restaurování barevných fi lmů. V tomto 
směru bylo nepochybně dobrým počinem, že Minister-
stvo kultury ČR v letech 2014—18 umožnilo ve spolupráci 
s Filmovou fakultou realizovat projekt NAKI s vypraco-
vanou metodikou DRA. Díky němu týmy kameramanů, 
ale i zvukových mistrů na vybraných fi lmových dílech 
precizovali optimální postupy, aby výsledný digitální ob-
raz co nejvěrněji odpovídal původnímu autorskému vkla-
du. Ten vývoj ale nebyl přímočarý a bezkonfl iktní. Řadu 
úspěšných digitalizací provedených ve fy UPP a České 
televizi vystřídala série, kterou si NFA objednal v Maďar-
sku. Bez účasti kameramanů a s výsledky obrazově velmi 
diskutabilními (např. „Starci na chmelu“, „Adéla ještě 
nevečeřela“, či „Adelheid“). Ale i v těchto případech byly 
skenovány originální negativy. V průběhu času jen u dvou 
fi lmových děl došlo k nedodržení této základní premisy. 

Byly to objednávky NFA — „Zborov“ a „Daleká cesta“ — 
údajně proto, že originální negativy byly v technickém 
stavu, který neumožňoval proces skenování, a výchozí 
obrazová data byla proto získána z duplikačních pozitivů. 
Tolik několik základních informací.

Píše se rok 2021. S velikou informační pompou se mohl 
čtenář či posluchač dozvědět, že vedení NFA se rozhodlo 
digitalizovat a restaurovat tentokrát v Itálii další významné 
dílo české kinematografi e „Až přijde kocour“ autorů Voj-
těcha Jasného a Jaroslava Kučery. Některé informace byly 
ovšem znepokojivé. Především fakt, že k takto náročnému 
a zodpovědnému úkolu nebyl přizván žádný kameraman. 
Ale po všech peripetiích málokoho mohlo napadnout, 
že by toto mohla být jediná zrada. V tuto chvíli musím 
připomenout některá zásadní fakta o vzniku tohoto fi lmu 
v r. 1963. Již scénář předznamenal, že nepůjde o standard-
ní produkt Filmového studia Barrandov, ale po umělecké 
i realizační stránce se bude jednat o dílo podmíněné mi-
mořádnými, do té doby nevídanými nároky. Šlo o rozsáhlá 
scénická řešení, náročné kostýmy, výběr herců a přede-
vším rozhodnutí o vizuální podobě a v té době stanovené 
dosud nemyslitelné podmínky pro natáčení. Především 
formát cinemascope s čtyřstopým zvukovým záznamem 
a zvláště pak nadstandardně zajištěná fi lmová negativní 
surovina KODAK Eastmancolor. Samozřejmostí bylo na-
sazení prvotřídní kamerové techniky s vynikající optikou.

Jednoznačně se proto rozhodlo o začlenění tohoto díla 
do projektu NAKI. Součástí tohoto výzkumu pak bylo pro-
věření technického stavu originálního negativu, ale i zvu-
kových záznamů, a byla jednoznačně shledána a potvrzena 
jejich nezpochybnitelná kvalita. A protože byla k dispozici 
poměrně zachovaná barevná kopie, mohlo nastavování 
a ladění vzorků proběhnout na výborné úrovni. Samozřejmě 
v souvislosti s digitalizací celého díla v Itálii bylo možné 
si připustit ne zrovna optimistické scénáře, ale nikdy by 

J
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Aby byla možná změna k lepšímu, musí pro úřady exis-
tovat nejen defi nice umělce v zákoně, ale také tabulky, do 
kterých nás zařadí. Někde na pomezí zaměstnanců a OSVČ. 
Potom může úřad reagovat a pomáhat tam, kde je třeba.

A právě proto by v nejbližší době měl být naší prioritou 
STATUS UMĚLCE.

Pro zavedení jakékoli ochrany a podpory výkonu umě-
lecké činnosti je zcela zásadní defi nování subjektu této 
ochrany a podpory, tj. profesionálního umělce.

Pak můžeme např. začít vytvářet sociální fond pro 
umělce, sociální spoření, podporu druhé kariéry, soci-
ální podporu při „výpadku“ práce na půl roku, vytvářet 
možnosti stipendií v době tvorby bez fi nančního příjmu, 
můžeme pracovat na existujících právních úpravách tý-
kajících se výběru daní, odměňování autorů, autorského 
práva a dalších.

Anebo můžeme žádat zrovnoprávnění zdaňování autorů 
a umělců ve svobodném povolání se zdaněním neumělecké 
práce vykonávané na základě živnostenského oprávnění 
(výdajový paušál).

Dnes totiž platí nespravedlivé rozdělování, kdy např. 
grafi k podnikající na základě živnosti může použít výdajo-
vý paušál 60 %, zatímco výtvarník ve svobodném povolání 
pouze 40 %, podobně překladatel odborných textů může 
použití výdajový paušál 60 %, ale umělecký překladatel, 
scenárista 40 %, totéž platí o fotografovi, kameramanovi, 
režisérovi.

Všichni jsme občané stejného státu, všichni se podí-
líme na ekonomickém růstu svou tvorbou a přispíváme 
do pokladny státu svými daňovými odvody. Všichni. Za-
městnanci i OSVČ.

A máme tedy my, umělci, OSVČ, podle zákona právo 
na spravedlivou odměnu za svoji práci? Máme právo na 
zákonné nastavení pracovních podmínek a jejich ochranu? 
Máme právo být nemocní, když je nám špatně, máme právo 
zůstat doma se svými nemocnými dětmi?

Právo jistě máme. Ale nemáme prostředky a nástroje, 
které by nám ve všech případech toho reálně pomohly 
dosáhnout. A proto je tak důležitý STATUS UMĚLCE. 
Je to první krok, důležitý k tomu, abychom mohli udělat 
další kroky.

Velmi vstřícně se k tomu postavilo Ministerstvo kultury, 
které přizvalo k dialogu zástupce jednotlivých uměleckých 
profesí, a rodí se plány, jak na to.

Je nutné, aby se otevřela diskuse o ochraně umělce 
a podpoře výkonu umělecké profese, defi nování profesio-
nálního umělce, aby se k tomuto prvnímu kroku spojily 
„všechny“ umělecké profese, bez ohledu na rozdílnost 
jejich profesních specifi k a nároků.

Aby se zahrnula tato problematika do cílů kulturní po-
litiky pro příští období a STATUS UMĚLCE se zakotvil 
legislativně. Přičemž existují dva možné přístupy k jejich 
zavedení — přijetí nového speciálního zákona, nebo při-
jetí speciálních ustanovení prostřednictvím novelizace 
stávajících zákonů. 

Alena Derzsiová,
místopředsedkyně Rady ARAS 

24 synchron

Principy 
udržitelnosti 
při výrobě 
audiovizuálních
děl

sociace producentů v audiovizi (APA) si plně 
uvědomuje, jak významný vliv na společnost 
má audiovizuální průmysl. Může určovat tren-

dy, motivovat, pozitivně nasměrovat široké publikum 
a ukázat celé společnosti, že i zdánlivě nemožné je mož-
né. A to je v době klimatické krize klíčové.

APA je velkým propagátorem a podporovatelem zavá-
dění principů udržitelnosti v oblasti výroby audiovizuál-
ních děl napříč všemi žánry. Již v roce 2019 uspořádala 
první informativní seminář na toto téma a v dalších le-
tech na projektu pilně pracuje. Letos APA vydala Manuál 
zeleného natáčení ve spolupráci s TV NOVA, dalším 
velkým hráčem na televizním trhu. Manuál je volně ke 
stažení na www.greenfi lming.cz. APA se také připojila 
k celosvětové iniciativě s názvem GreenTheBid, která 
podporuje zavádění udržitelnosti v reklamním řetězci: 
klient — agentura — výkonná produkce.

APA a její partneři společně pracují na projektu 
GREENFILMING.CZ. Tato informační platforma bude 
spuštěna začátkem roku 2022 a kromě novinek z oboru 
poskytne především praktické nástroje pro fi lmové pro-
fesionály, aby jim usnadnila cestu při zavádění udržitel-
ných principů v praxi. Kromě již zmíněného manuálu 
to budou například praktické checklisty pro jednotlivá 
oddělení fi lmové výroby, odkazy na kalkulačky uhlíkové 
stopy naprogramované přímo pro audiovizuální výrobu, 
či stále se rozšiřující databáze tzv. zelených dodavatelů.

Začátkem prosince 2021 organizovala APA ve spolu-
práci s FAMU seminář s názvem „Greenfi lming v praxi“ 
plný praktických rad a návodů, jak se při natáčení cho-
vat udržitelně a přispět tak ke snížení uhlíkové stopy, 
protože každá aktivita udržitelným směrem má smysl 
pro budoucnost. 

16. 11. 2021
APA — Asociace producentů 

v audiovizi, Národní 28, Praha 1
www.asociaceproducentu.cz

A
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Kameraman Vidu Gunaratna Ředitel Studia FAMU Ondřej Šejnoha, v pozadí prof. Marek Jícha

Porovnávací projekce s půleným plátnem Kalibrovaný digitální projektor Christie

Historička Jeanne Pommeau (NFA) Debatující auditorium

Kameraman prof. Jiří Myslík Kameraman Štěpán Kučera
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nikoho zasvěceného nemohlo napadnout, že nejnovější 
výsledek úsilí NFA může mít tak skandální podobu.

Informace před digitální projekcí dne 4. 8. na FAMU 
byla totiž velmi překvapující. Bylo sděleno, že výsledek, 
který uvidíme, není založen na reprodukci z originálního 
negativu, ale z duplikačního pozitivu!!! Každý z přítom-
ných kameramanů byl připravený kriticky hodnotit, jak 
v Itálii pojednali vizuální podobu digitálního přepisu, kde 
event. mohlo dojít k nevhodnému obrazovému posunu, ale 
předvedená verze vykazovala od prvního do posledního 
záběru jednotný — dá se říci fatální destrukční charakter, 
daný prostě tím, že došlo ke skenování z duplikačního 
pozitivu. Toto nemohl zachránit sebegeniálnější technický 
kolorista… Zkázu tohoto mimořádného díla — patrnou již 
od prvního záběru — bylo možné sledovat v průběhu celé 
projekce. Tady se nedal přepokládat žádný zázrak. Takže: 
totální redukce barevné škály, jakýsi okrový přeliv přes 
„všechno“, a v důsledku toho např. minimalizace valérů 
v zeleném spektru, oblohy bez čitelného spektrálního 
rozsahu. Ale co je dále podstatné — ztráta ostrosti a rozli-
šovací schopnosti. Připomínám — jedná se o cinemascope, 
kde jsou vyšší nároky v těchto parametrech!!! Předvedené 
vzorky DRA z výzkumu v rámci projektu NAKI ukázaly 
v této konfrontaci, jak by mělo být toto dílo v r. 2021 pre-
zentováno. Jde tady o to — a mohli bychom analyzovat 
postupně jednotlivé scény—, že to nemohlo dopadnout 
jinak, než jsme viděli. Ovšem ve sdělovacích prostřed-

cích s hrdostí tento produkt prezentoval NFA bez pocitů 
studu, anebo např. na fi lmovém festivalu v Cannes. To je 
nehoráznost nejtěžšího kalibru.

Tragédie tohoto příběhu byla v Klimentské ulici završena 
po skončení kontrolní projekce. Věc byla jasná a zřetelná. 
Ale přítomnost a argumenty odborných pracovníků NFA 
tomu dodaly další rozměr. Zvláště pak vyjádření pana Ma-
těje Strnada, který se snažil obhájit řešení zvolené vedením 
NFA — ale jak??? Argumenty svědčily o absolutní profesio-
nální nekompetenci nejen jeho, ale i dalších pracovníků. 
Kdyby takto promluvil skladník nebo řidič, který odváží 
a přiváží obrazové materiály, ale pan generální ředitel Mi-
chal Bregant takovéto osoby zaměstnává a hlavně na této 
úrovni nechává rozhodovat. Filmové dílo „Až přijde ko-
cour“ si nepochybně zaslouží kvalitní digitální prezentaci. 
Ale to v žádném případě neposkytuje tato velmi pochybná 
verze. Otázka zní — bude někdy zájem tyto promrhané 
fi nanční prostředky znovu investovat? Ale hlavně bude 
někdy zájem řešit pozici této značně kontroverzní posta-
vy v osobě ředitele NFA? To on je za vše odpovědný a do 
dnešní doby za ním stojí dlouhá řada pokažených českých 
fi lmů. Film „Až přijde kocour“ je další z nich. Kolik jich 
ještě bude? 

Jiří Šimunek,
fi lmový kameraman a digitální restaurátor
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Matěj Strnad (NFA) prezentuje před odborným auditoriem Katerdy kamery FAMU, Asociace českých kameramanů a Ochranné organizace autorské OOA-S digitalizovaný 
fi lm Až přijde kocour v CPA — Centru poradebství a analytických služeb STUDIA FAMU. CPA vzniklo jako výstup projektu aplikovaného výzkumu Metodik digitalizace 
národního fi lmového fondu metodou DRA fi nancovaného Programen národní kulturní identity (NAKI), který pod vedením prof. MgA. Marka Jíchy byl úspěšně dokončen 
v roce 2017.
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privatizaci nevyhodil. Do té doby jsem byl chráněn po-
slaneckou imunitou (pochopitelně bez mzdy).

Barrandov, to byl také tzv. „dřevák“ — dřevěná přízem-
ní stavba, kam se vždy dvanáctého chodilo pro výplaty. 
V „nových halách“ byly kanceláře všech vlivných lidí — 
ředitele, uměleckého ředitele, ústředního dramaturga 
a kanceláře produkcí. Když tam dnes zavítám, nejímá 
mne žádný sentiment. Film, jako způsob života režisé-
ra, jako dobrodružství, výhry i havárie se rodí ve štábu. 
V dekoracích, které vytvářejí novou realitu filmového 
plátna. A tam jsou i emoce, které ještě po létech může 
režisér prožívat, když vidí znovu svůj film.

HYNEK BOČAN
Za těch necelých 40 let, které jsem na Barrandově prožil, 
mně „kopec“ mnohé dal a mnohé vzal. Setkal jsem se tu 
s legendárními tvůrci a hlavně se spoustou úžasných lidí, 
ale také v jistou dobu i s podivnou sbírkou rádoby šéfů, 
kteří byli plní nenávisti proti řadě nás. Takže vzpomínky 
jsou moc příjemné, ale i značně hořké. Důležité je, aby na 
Barrandově byla zachována filmová tvorba a doufám, že 
se časem dostane i na výrobu českých filmů.

 
KAMERAMANI

JIŘÍ MACHÁNĚ
Barrandov byl pro mě jako studenta FAMU cíl, kterého 
jsem chtěl dosáhnout, protože byl nejprofesionálnějším 
studiem u nás. Začal jsem tam pracovat jako asistent Ja-
romíra Šofra na filmu režiséra Karla Kachyni. Tuto na-
bídku jsem dostal ještě jako student, a díky ní jsem tam 
potom získal práci natrvalo. Za dobu cca 40 let jsem na 
Barrandově natočil desítky filmů.

Barrandovské studio bylo vysoce profesionální ve všech 
oborech, které jsou k filmařině potřebné. Z tohoto dů-
vodu se o Barrandov zajímaly filmařské produkce nejen 
z celé Evropy, ale i ze zámoří. Měl jsem příležitost filmo-
vat s mnoha špičkovými profesionály, jak českými, tak 
i zahraničními. Obětoval jsem práci téměř všechen volný 
čas, protože jsem často připravoval více filmů najednou 
a šel jsem doslova z jednoho do druhého… Často jsem 
natočil i tři filmy ročně.

Barrandov byl nejprofesionálnější studio u nás. Myslím 
si, že velice málo současných filmových štábů po stránce 
řemesla pracuje na tehdejší úrovni.

IVAN ŠLAPETA
Hnízdo života, práce, tvorby, krásy, radosti, zklamání, 
přátelství, zrady i neřesti, to bylo studio, vybudované před 
devadesáti lety, tehdy jedenatřicetiletým podnikavým 
Milošem Havlem.

Koncem padesátých let jste na rozlehlém dvorním pro-
stranství nejčastěji mohli potkat mladého muže pana 
Otradovce, jak táhne dvoukolovou káru, naloženou desít-
kami krabic filmu, a běhá z laboratoří do projekcí, střižen 
a zase zpátky, a tak pořád dokola. Občas se tam kulil 
dobře živený produkční pan Ouzký, rozčileně pobíhal 
další produkční Jarda Prokop, před lampárnou rozvážný 

Ota Pšenička dohlížel na nakládání osvětlovací techni-
ky do polovojenské Tatry 805, velebně se tam procházel 
elegantní vrchní osvětlovač pan Pohl, nebo hbitý Jindra 
Aleš a kamerové služby Halama a Ročňák. Občas projel 
kolem stříbrný autokárek, řízený hrbatým bělovlasým 
Tondou Kubíkem, či ředitelské auto s panem Šulcem za 
volantem. Na chodbách jste mohli potkat starou paní 
Terezii Brzkovou, pana Rudolfa Deyla st., Zitu Kabátovou, 
Zdeňka Štěpánka, Jiřinu Šejbalovou, nebo v té nejzazší 
maskérně v nových halách jste mohli vidět šlachovité-
ho, rezavého a zručného mistra maskéra pana Hrdličku 
pudrujícího právě pana Wericha.

Téměř vždy v pravé poledne kráčel ve svém koženém 
saku anglického střihu pozvolným krokem od nových 
hal přes dvůr na oběd pan režisér Martin Frič, který jako 
jediný měl na konci sálu vpravo v rohu vyhrazený stůl pro 
čtyři osoby, pro které bylo ctí být pozváni ke společnému 
obědu. Někdy tam s ním sedával charismatický ředitel 
studia Eduard Hoffmann, který se občas přišel podívat 
na natáčení a povzbudil štáb nějakou vtipnou průpo-
vídkou. Častým soustolovníkem býval režisér Oldřich 
Lipský nebo střihač Míla Hájek. Po levé straně sálu pod 
okny byly prostorné boxy pro šest lidí. První dva bývaly 
obsazovány nejčastějšími štamgasty. V tom u výčepu jste 
mohli vidět v kteroukoliv denní dobu geniálního malíře 
pozadí Ferdu Martináska a pana Michálka z filmových 
laboratoří. O druhý se dělil se skleničkou červeného vína 
v ruce romantický kameraman Ferdinand Pečenka s re-
žisérem dětských filmů Honzou Valáškem se skleničkou 
bílého.

V poledne bývala restaurace plná a všichni návštěvníci 
mohli jen s největším obdivem sledovat profesionální 
výkon pana Kouby, který stihnul obsloužit všechny po-
lévkou, přijmout objednávky, servírovat většinu obědů. 
Při placení mnoho strávníků neplatilo, jen řeklo připište 
mi to. Některým hladovým, když byli v nouzi, pan Kouba 
naopak nějaké peníze vydal a poznamenal si to do své 
nadité peněženky. Někteří pak přišli hned po výplatě 
zálohy každého 27. v měsíci, ale většina až po 12., kdy 
jsme dostávali dobírku mzdy, a své dluhy vyrovnávali.

Pro naše peníze jsme si chodili do jednoho z dřevěných 
baráků, rozesetých po pozemku. Tam se ve frontách u vý-
platních okének potkávali všichni zaměstnanci. Osvět-
lovači, kostymérky, stavěči, malíři, maskéři a maskérky, 
zámečníci, štukatéři, asistenti režie a kamery, skriptky 
a klapky, střihači pan Dobřichovský, Chaloupek, ele-
gantní architekti páni Karel Škvor, Leo Karen, Bohuslav 
Kulič, páni režiséři Jiří Weiss, Elmar Klos, Jiří Krejčík, 
Karel Steklý. Starší vážení kameramani nosili klobou-
ky, do ateliéru chodili v saku a v košili s kravatou. Byli 
si vědomi své významné pozice ve filmovém průmyslu. 
Z dnešního hlediska se vyznačovali až mimořádnou no-
blesou, vstřícností a také laskavostí k nám mladým. To 
byly atributy „zlatého věku české kinematografie“ z doby 
první republiky a Miloše Havla.

Když jsem se rozhodoval, že půjdu k filmu, trápila mě 
otázka, jak si poradím se zákulisními intrikami velkého 
světa v továrně na sny, které jsem samozřejmě předpoklá-
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HISTORIE STUDIA BARRANDOV „V KOSTCE“ 
teliéry začal stavět v roce 1931 Miloš Havel, první 
fi lm „Vražda v ostrovní ulici“ v nich byl natočen 
v roce 1933.

1939 — zabrání Ateliérů německou správou. Srpen 1945 — 
vydán dekret o zestátnění československého fi lmu, a tím 
i fi lmových ateliérů (Dekret presidenta republiky o opat-
řeních v oblasti fi lmu). 1992 — Barrandov zprivatizován.
Roku 1993 zrušen zákonem dekret na státní výrobu fi lmu. 
„Velké dějiny“ a v nich „malé dějiny“, profesní i osobní 
životy fi lmových profesionálů.
Naše připomenutí 90 LET VZNIKU Filmového studia 
Barrandov si nekladlo za cíl sepsat fundovanou historii 
tohoto slavného „fi lmového kopce“, ale zvolili jsme cestu 
osobních dojmů a vyznání fi lmových profesionálů v ši-
roké škále profesí, které se nezbytně podílejí na realizaci 
vzniku fi lmového díla. Chuť a čas nám věnovalo do této 
mozaiky 30 BARRANDOVSKÝCH FILMAŘŮ.
 
Položili jsme orientační otázky, ale přispěvatelé měli na-
prostou volnost ve svých vyjádřeních.
1. Jaké to bylo být barrandovským fi lmařem, kolik let 

jste tam prožil?
2. Co Vám Barrandov dal a vzal?
3. Co byste o fi lmovém studiu Barrandov řekl dnešním 

mladým fi lmařům a studentům fi lmových škol?

SCENÁRISTÉ A DRAMATURGOVÉ

ZDENĚK SVĚRÁK
Byl jsem 12 let zaměstnán jako scenárista Filmového stu-
dia Barrandov. Stálý plat mi dával jistotu, že uživím rodi-
nu, a kromě toho jsem zaměstnání u této fi rmy bral jako 
profesní poctu. Co bylo tehdy u českého fi lmu dokonalé, 
byl systém tvůrčích skupin, které dokázaly dovést látku od 
nápadu až po dokonalou poslední verzi scénáře. Mnoha 
dnešním fi lmům taková dramaturgie schází.

PETR MARKOV
Jak tvořili na Barrandově scenáristé

Do scenáristického oddělení FSB jsem nastoupil hned po 
promoci na FAMU, na podzim roku 1971. Bylo nás tam 
celkem třicet a bylo tam někdy i dost veselo. Pracovali 
jsme doma a scházeli jsme se pouze příležitostně, hlavně 
při výplatách a celopodnikových akcích. Mezi ty nejdůle-
žitější, s účastí povinnou, patřily úklid venkovních prosto-
rů Barrandova u příležitosti výročí VŘSR a bramborová 
brigáda. To nás — scenáristy, režiséry, kameramany, dra-
maturgy, zkrátka všechny „tvůrčí pracovníky“ — naložili 
do autobusů, odvezli do některého JZD u Prahy a vysadili 
na bramborovém poli. Sbírali všichni bez ohledu na věk, 
slávu, či postavení. To proto, aby FSB ukázalo, jak jsme 
my, fi lmoví tvůrci, spjatí s lidem. Podobnou pitomostí 
byly i byrokratické pokusy soustředit bohémsky založené 
scenáristy v jedné z velkých barrandovských kanceláří, 
dát jim píchačky a přidělit jim výkazy práce. Do těch 

měli každý den zaznamenávat, co během pracovní doby 
vytvořili. Stalo se to prý právě v době, kdy členem sce-
náristického oddělení byl Jan Werich. Ten první den do 
výkazu napsal: „Přemýšlel jsem.“ Druhý den: „Přemýšlel 
jsem, ale nic jsem nevymyslel.“ Třetí den: „Něco mě na-
padlo, ale nakonec jsem to zahodil.“ Po čtrnácti dnech 
bylo toto důležité nařízení zrušeno.

Petr Markov se narodil 25. 8. 1945 v Praze, na Barran-
dově 11 let, vyhozen „v rámci reorganizace“. Místo po-
mocného režiséra odmítl.

REŽISÉŘI

KAREL SMYCZEK
K vůni Barrandova jsem poprvé přičichnul v roce 1959. 
Ateliéry, maskérny, kostymérny, chodby — vše mělo pro 
malého kluka svůj nezvykle podmanivý odér. V restau-
raci pana Kouby panoval jasný řád. Řekl bych i „zasedací 
pořádek“. V čele hlavní tvůrci, vlevo štáboví pracovníci, 
vpravo technika. Pokud byste odmítli jeho zákusek, to 
se na vás velmi zle podíval. Když pan Kouba odešel do 
penze, už to na Barrandově prostě nebylo ono. Ve vrátnici 
dominoval celému tomu kolosu pan Zounek se svou paní 
a spoustou koček. (Taky výrazný odér.) Podle mého ten 
svůj miniprostor nikdy neopustil, ale přesně věděl, co 
se kde na tom kopci šustlo. Kde je jaký konkurz, kde se 
co natáčí. Kdo právě jedná u produkčních, jako byl pan 
Ouzký nebo Jílovec. A bufet „U koček“ v nových halách? 
Takový vlašák si už dneska nikde nedáte. Jejda, možná 
jsem měl o FSB napsat něco vznešenějšího, takže sorry.

P.S. Jako malej jsem hrál ve fi lmu Holubice, což byl 
celovečerní debut Františka Vláčila. A tam byli na mě 
hodní takoví strejdové jako nesmírně šarmantní pan ka-
meraman Jan Čuřík, jeho asistent Mirek Ondříček, poprvé 
dělal kostýmy Dóda Pištěk, moji sochu ukutal „klučík“ 
Jan Koblasa, asistentem režie byl Pavel Kopta! To bylo 
hezké být „v takový krásný společnosti“.

 
JIŘÍ SVOBODA

Barrandov představuje 20 let mého života. Přesto musím 
říct, že pro mne ten shluk budov mnoho neznamenal 
a nijak hlouběji mi neuvízl v citové paměti. Byla to přede-
vším houšť kanceláří, ve kterých seděli úředníci a sídlily 
produkce. Daleko důvěrnější vztah jsem měl ke kinům 
Svět a Oko na Kladně. Tam jsem viděl Holubici (bylo 
mi 15 let) Františka Vláčila. Slovo Barrandov jsem nijak 
nespojoval ani s fi lmem Strop Věry Chytilové, který jsem 
viděl o rok později, a Křik Jaromila Jireše. Barrandov byl 
copyright na konci fi lmů. Stejně tak jsem v roce 1962 viděl 
Sladký život Frederika Felliniho a neměl jsem ani ponětí, 
co jsou ateliéry Cinecittà..

Poctivě musím říct, že mi Holubice a Strop byly daleko 
bližší.

Poprvé jsem prošel vrátnicí, když jsem směřoval na 
zkoušku z teorie ateliérových fi lmových dekorací. Nahlédl 
jsem do ateliéru č. 2 v tzv. „starých halách“ a nabyl pře-
svědčení, že budu-li točit fi lm, pak v reálech. Paradoxně 
jsem byl poslední režisér, kterého Václav Marhoul po 
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na filmu „Slasti otce vlasti“. 1969 asistent architekta na 
filmu „Adelheid“.

FSB — Barrandov poskytovalo příležitost pro praco-
vité, zodpovědné a tvůrčí lidi, kterým dávalo relativní 
svobodu k tvorbě.

Lidé měli možnost se učit samostatnosti a zároveň práci 
v kolektivu, kde na výkonu každého jedince záleželo.

Výhodou zavedeného kariérního postupu — asistent re-
žiséra, pomocný režisér, režisér, nebo asistent architekta, 
II. architekt a architekt, výtvarník dekorací. Tento systém 
ve velké většině případů zaručoval, že jste na daném postu 
našli odborníka, který prošel mnoha projekty a spolu-
pracoval v kolektivu s mnoha lidmi a získané zkušenosti 
dokázal uplatnit.

Dá se říci, že jsme zažili docela dost srandy, ale natočili 
při tom mnoho pěkných filmů!

Bohužel dnes z oboru potkáte lidi, u kterých máte do-
jem, že při procházce se omylem dostali do areálu Barran-
dova, a tím pádem se z nich stali režiséři, kameramani, 
produkční, architekti a jiné profese, ke kterým se dříve 
museli pílí a talentem propracovat.

Výsledky jsou patrné. Až na pár výjimek platí slavný 
výrok režiséra Jiřího Krejčíka, který pronesl z věže hradu 
RABÍ při natáčení „Božské Emmy“: Hle, v této malebné 
krajině leží smrdutý rybník České kinematografie. Vý-
sledky jsou patrné!

A taky je ještě nutno dodat, že lidé totálně zblbli a už 
není žádná sranda!

JIŘÍ HLUPÝ
Bylo to skvělé období, škoda, že se Studio rozpadlo. Ne-
bylo to vinou filmařů, ale politiků. Barranov byl pojem. 
Dělat na Barrandově byla radost. Taková tradice! A šlo 
to do kopru. Pracoval jsem tam právě 40 let. Pak to byla 
televize. Na Barrandově jsem našel skvělé kamarády, byli 
to režiséři, kameramani, všechny profese. Velice jsem si 
jich všech vážil. Stavební mistři, to byli umělci! Barrandov 
mi nic nevzal, jen dal. Byl to ostrov svobody v komunis-
tickém moři. Nemohu nikomu radit, ale mladí filmaři by 
měli být opatrní v nabídkách od televizí. Zvyknou si na 
nízký rozpočet, nízkou úroveň služeb. Mohou se z nich 
stát rutinéři.

PRODUKCE

KAREL KOCHMAN
Moje stručná reakce na předložené otázky — náměty: 
Ve FSB jsem pracoval od skončení studia FAMU (1962) 
jako asistent produkce. Díky přátelství s Jiřím Menzelem 
a nastupující „nové české vlně“ jsem se stal nejmladším 
produkčním na Barrandově v době „Pražského jara“ 
a končil v TS s Antonínem Mášou (1991).

Byla to nejšťastnější doba mého pracovního života, 
a když se mi někdy zdají filmařské sny, odehrávají se vět-
šinou na Barrandově. Začínajícím studentům — filmařům 
bych doporučil, aby spojili každý svou profesi s respektem 
k profesionální dramaturgii, která ve FSB byla dokonalá 
(dnes už skoro zanikla) a přinesla vždy úspěchy filmům, 

které vznikaly často za složitých podmínek a všelijakých 
vlivů na filmaře, kteří si to uvědomovali, ale ne na ty, kteří 
pracovali pod stranickou ochranou. Byla to dokonale 
fungující filmová výroba a tvorba v nefungující sociali-
stické společnosti.

PŘEMYSL PRAŽSKÝ
Ve FSB jsem s přestávkou studia na FAMU pracoval od 
roku 1966 do 1991. Stát se vedoucím produkce byl můj sen, 
zkušenosti jsem získal v produkcích Karla Kochmana, 
Jiřího Krejčího a Karla Vejříka. Většina pracovníků FSB 
byla špičkovými odborníky ve svých profesích a proto pro 
ně nebyl problém přejít do soukromého sektoru. Barran-
dov mně dal znalost profese (vícegeneračním pohledem) 
a orientaci ve studiovém systému výroby, seznámení s vý-
tečnými tvůrci a herci. Samozřejmě, než jsem se dostal 
k samostatné práci, trvalo to 10 let. To by asi nyní málo-
kdo vydržel, ale určitá praxe neškodí.

OLDŘICH MACH
Dobrý den, jmenuji se Olda Mach, nar. v roce 1944. Po 
ukončení FAMU obor produkce jsem neměl problém s bu-
doucím zaměstnáním, protože pro mě již od mládí byla 
jediná možnost práce na Barrandově. Měl jsem nastoupit 
na roztočený film „Případ pro začínajícího kata“ režiséra 
Pavla Juráčka do produkce Jana Balzera. On mi nabídl 
práci, protože jsme tehdy spolu hráli hokej za Paletu vlasti. 
Podmínkou byl pohovor u pana Bagára, vedoucího výrob-
ních štábů, jehož hlavní otázka byla, kolik hvězdiček má 
americká vlajka. Sen splněn, byl jsem přijat s nástupem 
od pondělka. Celý víkend jsem se hrozně těšil a očekával 
dispozice. Představoval jsem si, že poznám režiséry, jako 
byli František Vláčil, Karel Kachyňa, Dušan Klein, Václav 
Vorlíček, František Filip (z ČT) a mnoho dalších. Těšil 
jsem se i na herce, což byla tenkrát celá plejáda špičko-
vých českých a slovenských herců. Představoval jsem si 
i zahraniční, jako například Nikitu Michalkova, Toma 
Cruise, Gérarda Depardieua, Vina Diesela ap. Moje obra-
zotvornost neměla hranic, když vtom zazvonil telefon a já 
dostal první dispozice: nástup 7.00 v pitevně na Karlově 
náměstí. Vystřízlivění bylo náhlé, ale o to vydatnější, a na 
pověstný barrandovský kopec jsem se po dokončení filmu 
v jižních Čechách dostal až za měsíc. Nicméně jsem tam 
vydržel přes 45 let, i když po roce 1990 jsem si založil 
vlastní firmu, ale sídlo měla stále ve Filmovém Studiu 
Barrandov.

STŘIHAČI

IVANA KAČÍRKOVÁ
Ve své profesi střihače jsem měla to štěstí a čest pracovat 
přes 30 let s tehdejšími významnými režiséry, což byl ce-
loživotní zážitek, poučení a potěcha zároveň. Barrandov 
mi dal poznat řeholi, které jsem dříve nebyla schopná, 
dal mi možnost maximálního pracovního zaujetí, trápení, 
radosti… Vzal mi spoustu času, který jsem nevěnovala 
rodině. Je mi líto, že mladí studenti nepoznali (nemohou 
poznat) kouzlo tohoto filmového mraveniště.
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dal. Osobně se mě asi nedotkly, ale sledoval jsem je během 
let v naší mladší generaci. Nepřátelství k začínajícímu 
Ondříčkovi a později Formanovi od některých stejně 
starých kolegů neutralizovala nakonec ta, jejich chováním 
udivená, nejstarší generace gentlemanů.

Tak jsme se v tom hnízdě filmařů všichni denně potká-
vali, s uctivým úsměvem se zdravili a navazovali vzájemná 
přátelství. Nebylo to snad skvělé? Tak vypadal Barrandov 
dvacet sedm let od svého založení, když jsem tam v roce 
1958 nastoupil do funkce asistenta kamery.

Bývalo tam někdy veselo, jindy zas poněkud ouzko. 
Takový už život bývá a toto byl ten můj. Zpočátku jsem 
byl svědkem stálého vzestupu k lepšímu a po prvních 
deseti letech najednou jako když utne. Stále jsme potká-
vali již staršího pana Otradovce se stejnou károu plnou 
filmů, ale také vedoucího kádrového oddělení soudruha 
Leitera, pokulhávajícího přes dvůr od schůze ke schůzi, 
a soudruha ústředního dramaturga Ludvíka Tomana, 
kteří nás s úsměvem na rtech strašili vyhazovem, když se 
jim nepodaří nás pokořit. Většina přežila, někteří měnili 
barvu, někteří byli exemplárně potrestáni.

Nemohu jinak než vzpomínat s dojetím jak na krásné 
chvíle, tak na ty těžké, a na všechny lidi, se kterými jsem 
se setkával, nebo s nimi pracoval.

V tomto studiu jsem prožil většinu profesního života, 
natočil ve funkci kameramana řadu celovečerních filmů 
a setrval celých 33 let a 7 měsíců. Déle to už nešlo. Filmové 
studio Barrandov se usneslo, že se rozpadne. Tak se i stalo. 
Od té doby jsem tam nevkročil.

Dnes už není centrem, tvůrčím mozkem umělecké fil-
mové tvorby, jen výrobním prostředkem.

Žil jsem v jiném světě, již dávno minulém, a své zku-
šenosti bych samozřejmě mladší generaci od srdce přál, 
jenže jsou nejen nepřenosné, ale také při dnešní závidě-
níhodné technice a jejich možnostech prakticky neupo-
třebitelné.

Všem filmařům přeji mnoho úspěchů!

JIŘÍ ŠIMUNEK
Několik úvah na téma FSB

Tedy: FILMOVÉ STUDIO BARRANDOV. Jako tako-
vé, tedy tvůrčí studio již dnes neexistuje. Postarala se 
o to skupina tzv. privatizátorů na začátku devadesátých 
let a celý tento příběh je do jisté míry známý. Ale připo-
menu, na co se již poněkud zapomíná. Že přes všech-
ny rozpory a problémy dané politickými situacemi po roce 
1948 lze připomenout některá nezpochybnitelná fakta. 
A nemyslím tím mnohé až zrůdné a absurdní posta-
vy ve vedení této instituce a natáčení mnohdy stejně ab-
surdních děl z doby tzv. socialismu. Ale skutečnost, že 
až právě do začátku likvidace tohoto studia tam mnohé 
věci fungovaly znamenitě a například v druhé polovině 
60. let — která se obrazně nazývá „Zlatá šedesátá” vznikla 
za ředitelování Vlastimila Harnacha řada umělecky po-
zoruhodných děl. Zvláště pro kameramany byla důleži-
tá spolupráce např. s pracovníky Filmových laboratoří, 
s technology, ale především s tzv. číslovači.

TRIK

doc. Mgr. ANTONÍN WEISER
Trikové studio Barrandov bylo samostatné studio, které 
mělo dva ateliéry. Bylo tam několik pracovišť. Snímací 
stoly pro animaci. Vyhlášená modelářská dílna, oddělení 
duplikačních triků, několik naprosto unikátních kro-
kových kopírek (pro duplikaci extrémně poškozených 
filmů), oddělení kopírovacích triků, (výroba duplikačních 
trikových záběrů pro barrandovskou i středoevropskou 
filmovou produkci), oddělení filmových triků se dvěma 
trikovými výtvarníky. Prováděla se zde jak příprava, ná-
vrhy, tak natáčení i dokončování trikových záběrů. Velký 
ateliér disponoval nebývalou výbavou, bazén pro záběry 
pod vodou, 60 metrů dlouhý tunel pro zadní projekci, 
možnost nekonečného pozadí se zadní projekcí bez ho-
rizontu, přední projekce. V technickém vybavení to byla 
především kamerová technika (4 reflexní kamery Mitchell 
Mark II., 2 nereflexní kamery Mitchell, projektor Mitchell 
35 mm pro snímání projekcí ( jediný v kontinentální Ev-
ropě). Dále 2x nejnovější kopírka Oxberry z USA, kopírky 
ACME, Debrié. Dále jsme disponovali jako vůbec jediné 
studio v Evropě technologií AIR IMAGE. V době mojí 
působnosti 1980–1992 jsme spolupracovali na záběrech 
pro celou střední Evropu. Na Barrandově jsem pracoval 
12 let. Byla to nejkrásnější léta. 

ARCHITEKTI

BORIS MORAVEC
Barrandov — můj domov, 40 let mého života

Když jsem nastoupil na Barrandově do práce a poznal 
své první spolupracovníky, konstatoval jsem, že jsou to 
zrovna takoví blázni, jako jsem byl já sám. Setkal jsem 
se tam s lidmi zanícenými pro svou práci, která je bavila.

Byl to dobrý začátek pro trvalé vztahy mezi lidmi. Psát 
o Barrandovu, té zázračné fabrice, se nedá pojmout jinak 
než ji chválit.

Pokud bych chtěl něco říct o svém životě na Barran-
dově, mém druhém domově, pak především z titulu své 
profese filmového scénografa. Ta se pro mě stala v životě 
základem, základem vědomostí a zkušeností, které jsem 
pak využil ve všech různých architektonických a audio-
vizuálních projektech, výstavách i vlastních krátkých 
filmech. Bohatství žánrů bylo pro mě učivem od antiky 
(„Ezop“) až po současnost. Pokud jsem měl to štěstí, že 
jsem se mohl stát jedním ze spolupracovníků na filmu, 
tak to bylo to nejlepší, co mě mohlo potkat. Vzniklo tím 
také mnoho nenahraditelných lidských přátelských vzta-
hů pro celý život.

Ing. arch. JAROMÍR ŠVARC
asistent architekta, II. architekt,  

architekt, výtvarník dekorací

Ve FSB od roku 1967 praktikant v Dekorační technice, 
Jarní vody. 1968 nastoupil po vojně zase jako praktikant 
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MASKÉŘI

MILAN VLČEK 
působení na Barrandově 1975 — 1990

Barrandov studio pro moji profesi maskéra, jeho systém, 
být zpočátku přítomný jako asistent uměleckých mas-
kérů s velkým rozsahem zkušeností v líčení i účesech, 
všech dobových stylů a potřeb postavy předepsaných 
scénářem, byla neocenitelná k mé pozdější samostatné 
práci. Takové znalosti a získat zkušenosti, se v žádné 
škole maskér nenaučí.

Studio poskytovalo potřebné materiálové zázemí 
v maskérských dílnách a maskérském fundusu. V těchto 
dílnách jsme připravovali i paruky i vousouvé doplňky 
včetně latexových masek pro stárnutí, i potřeby pohádko-
vých postav a všeho potřebného k vyjádření charakteru 
filmových postav pro vlastní práci „na place“.

Dnes toto všechno maskéři zhotovit neumějí a ani 
nechtějí se takové dovednosti učit. Je to velmi odborná 
práce, ke které je potřebný profesní cit.

Z mého pohledu se profesionální úroveň maskérů 
v současnosti velmi snížila.

Proto filmy vypadají jak vypadají, zejména historické, 
mám na mysli např. film Komenský atd.

Ctila se profese, byla zábava a nebyla to „Kolbenka“.
Práce maskéra byla natolik specifická a odborná na do-
vednosti, takže nátlak ke vstupu do KSČ jsme mohli od-
mítnout a nepřijít o práci, kterou jsme dělali rádi.

SCRIPT

JARKA ČAJOVÁ
zvaná Čajda

Na Barrandově jsem se naučila profesi skriptky, kde byl 
dáván důraz na perfektně odvedenou práci. Z Barrandova 
jsem byla po 24 letech propuštěna.

Barrandov mi dal radost z práce, celoživotní kamarády, 
s kterými se stýkám dodnes.

Později, po revoluci, mi dal nejistotu z budoucnosti. 
Naštěstí se mi podařilo pokračovat ve své profesi v televizi 
a v soukromých produkcích.

Měla jsem velký respekt k práci režisérů a kameramanů 
a k ostatním profesím, každému filmu předcházela pečlivá 
příprava a dramaturgie — a to mi dneska chybí.

LUĎKA MUŽÍKOVÁ
Pracovat u filmu byl můj sen asi tak od 10 do 11 let, proto 
jsem šla do Čimelic na „filmovku“ a pak na můj vytou-
žený Barrandov. Nejdříve jako klapka jsem okukova-
la všechny profese a zejména jsem hodně obdivovala 
skriptky, zdálo se mi, že bez nich by to nešlo. A tak po 
dvou letech jsem měla svoji skriptérskou taštičku na 
scénář a byla jsem skriptka. Že toho moc neumím, to 
jsem si ani nepřipouštěla, pan režisér Ivo Novák však 
byl shovívavý a hodně mě naučil. Pak jsem se setkala se 
jmény jako Evald Schorm, Zdenek Sirový, Jiří Krejčík, 

Karel Kachyňa, Jan Schmidt, Ota Fuka a další. Natáčení 
v místech, kam se člověk normálně nedostane, exteriéry, 
na kterých někdy bylo dost veselo, moc ráda si na to 
občas vzpomenu.

S Barrandovem jsem se rozloučila po 15 letech a asi 
15 filmech, skloubit práci a dvě děti jsem už nedokázala. 
Když jsem po několika letech s dětmi doma začala pra-
covat v televizi, kde natáčecí doba byla kratší, tak jsem 
ještě dlouho říkala „jo, u nás na Barrandově“. Byla jsem 
tam asi šťastná.

A jestli mi Barrandov něco vzal? Nic mi nevzal. Jo, 
jednou jsem musela nechat propadnout lístek do Sema-
foru, to mě hodně mrzelo. Tak asi tohle.

Práce u filmu dnes je dost jiná, už jen tím, že se netočí 
na film, se kterým se muselo šetřit, protože byl drahý 
a pořád se kontroloval koeficient spotřeby. Točilo se po 
záběrech podle technického scénáře, neprotáčely se celé 
scény ze všech stran.

Skriptka musela hlídat návaznosti a osu, ale právě 
s osou si už dnes nikdo moc hlavu neláme, aspoň já mám 
ten dojem.

Ale stejně je filmařina krásné povolání, snad vždycky 
jsem se do práce těšila (možná pár výjimek by se našlo). 
Ani mi to vlastně nepřišlo jako práce, ale způsob života. 
Jenom se někdy muselo hodně brzy vstávat; a to je snad 
jediná dobrá věc na penzi, že už můžu vstát, kdy chci.

Zůstaly mi krásné vzpomínky, pár fotek, jedna celo-
životní kamarádka a na setkání se „starými barrando-
váky“ v MATu se vždycky těším. Doufám, že covid už 
definitivně zmizí a my se zase v MATu na jaře potkáme.

KOSTYMÉRKY

JANA KŘÍŽKOVÁ
Ve svých 21 letech jsem po střední škole oděvní nastoupila 
na Barrandov. Před školou jsem se zde dva roky učila na 
dámskou krejčovou.

Tenkrát jsme nastupovaly vždy k vedoucí kostymérce, 
pracovaly jsme denně. Byla to doba, kdy nebyly mobilní 
telefony (byl to rok 1976). Film se připravoval dlouhou 
dobu, někdy i tři měsíce, než se začalo točit. V přípravě 
se zařizovalo vždy mnoho věcí ve spolupráci s kostýmní 
výtvarnicí: K dispozici jsme měli auto, které nás vozilo po 
Praze i mimo Prahu, vybíraly se látky na kostýmy, jezdilo 
se do barvírny, pro kůže, kožešiny, nechávaly se vyrábět 
rukavice a další doplňky. Tenkrát ještě existovaly fabriky, 
kde se dalo přímo vybírat, co který film potřeboval.

Kostýmy se šily na Barrandově v krejčovských dílnách, 
v obuvnické dílně se vyráběly boty. Byli tam odborníci 
na slovo vzatí.

Hodně se točilo v exteriérech, byly vždy dobré party 
lidí, táhly za jeden provaz a užilo se mnoho legrace.

Byli jsme zvyklí si v profesích navzájem pomáhat.
Posléze, jak utíkala doba, nás po „revoluci“ z Barrandova 
propustili a každý byl na volné noze. A časem Barrandov 
už nebyl tím Barrandovem, jako býval. Byli jsme najímáni 
producenty na filmy, točily se hodně reklamy… Začala být 
velká rivalita a práce byla složitější…
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BOREK LIPSKÝ
V roce 1960 s tátou režisérem Oldřichem Lipským, první 
životní návštěva filmového ateliéru a inspirace k dodnes 
trvající zálibě. Natáčení filmu „Muž z prvního století“ — 
kameraman Vladimír Novotný (strejda Mulínek) vytvořil 
stav beztíže (all in camera), kde se vznášel další strejda 
Miloš Kopecký. 1963 — westernová vesnice a kovbojové — 
Limonádový Joe — potvrzení záliby. 1972 — prázdninová 
brigáda ve střižně Miroslava Hájka — rozhodnuto, střih 
1979—1992 asistent, posléze filmový střihač FSB.

 Barrandov mě naučil komunikovat napříč štábový-
mi profesemi, posuzovat a vážit si nápadů jiných tvůrců 
a spolupracovníků, hrát si s filmem a snažit se přispět 
svou troškou do mlýna.

Barrandov byl úžasnou koncentrací profesionálů všech 
filmařských profesí, kteří fungovali při výrobě jednot-
livých filmů zcela svébytně, mnohdy navzdory kvalitě 
vedení studia, ideologii i cenzuře.

Pro studenta FAMU bylo asistentské vstupní kolečko 
po jednotlivých pracovištích a spolupráce se zkušenými 
kolegy dokonalou a většinou i příjemnou školou praxe. 
A byla i sranda.

MISTŘI ZVUKU

prof. Ing KAREL JAROŠ
Do Zvukového oddělení FSB jsem nastoupil v září 1969. 
Až do roku 1978 jsem pracoval jako technik, od roku 1978 
potom jako mistr zvuku. Abych mohl vykonávat svoji 
profesi, vystudoval jsem ČVUT obor audio a zároveň jsem 
absolvoval mimořádné tříleté studium na FAMU.

Barrandov mi dal hodně, poznal jsem spoustu krásných 
míst naší republiky, poznal jsem spoustu zajímavých 
lidí ať už z řady filmařů, nebo z řad veřejnosti. Zároveň 
mi Barrandov vzal iluzi, že natočit film je snadná práce. 
Není, stojí to spoustu času a je v tom hodně dřiny. Aby 
v tom člověk obstál, musí být stoprocentní profesionál.

Studentům filmových škol bych chtěl říci, že i když 
máte vysokou školu z oboru, ještě zdaleka nejste vyzrálí 
filmaři. Já jsem se toho také ještě musel dost naučit, nebál 
jsem se ptát se starších a zkušených mistrů zvuku, chodil 
jsem někdy za nimi na plac, abych se přiučil, jak to oni 
dělají. Moc mi to v dalším profesním životě pomohlo.

IVO ŠPALJ
Jsem rád, že dělám celý život ve svém oboru s perfektními 
lidmi a že jsem zažil skoro všechno…

Práce ve FSB mi přinesla spokojenost, lásku k řemeslu, 
souznění se všemi profesemi, všichni byli hrdí na to, že 
dělají na kopci. Stavovská čest i za málo peněz, ale zato 
spousta nadšení. Čest, umění řemesla, všichni ctili a re-
spektovali všechny ostatní profese okolo a vážili si práce 
na slavném Barrandově. Divokou privatizací bohužel 
skončila ta profesní sláva.

ZA HUDEBNÍ STUDIO SMEČKY

JIŘÍ ZOBAČ
Moje práce ve studiu Barrandov byla nesmírně zajímavá, 
a to proto, že se nekonala na zmíněném kopci, ale v hu-
debním studiu Ve Smečkách, kde jsem pro díla, která na 
tomto kopci vznikala, nahrával hudbu. To ovšem nezna-
menalo, že bych ztratil s Barrandovem kontakt. Těšilo mě, 
že jsem se seznámil s řadou tvůrčích pracovníků a mohl 
jsem přispět ke vzniku mnoha filmových děl. Mladým 
tvůrcům bych přál hodně tvůrčí pohody a trpělivosti. Berte 
tuto práci jako poslání.

Ing. JURAJ ĎUROVIČ 
t.č. ve výslužbě

Do FISYA (dnešního Hudebního studia Smečky) jsem 
nastoupil tři roky před Sametovou revolucí jako hudební 
a zvukový režisér. A rychle jsem pak musel studio i ce-
lou organizaci nahrávání filmové hudby převést do nové 
svobodné doby. Snad se to podařilo, protože k nám začali 
jezdit světoví režiséři, jakými jsou např. David Lynch, 
Roman Polański a další. Na Barrandově jsem pak pro-
žil prakticky celý můj profesní život a jsem za to studiu 
vděčný.

Studentům bych rád vzkázal, aby se snažili být co 
nejlepší ve své profesi. Je to jediná možnost, jak dobře 
zvládnout všechny nástrahy, které jim život přinese.

Tak nevím, snad to stačí.

NÁVRHÁŘI KOSTÝMŮ

MARIE FRAŇKOVÁ
Všechno se mění, ale Barrandov byl pořad místem, kde 
vznikaly filmy, iluze, představy a sny, které potom proží-
vají ostatní. A baví se. Někdo více, někdo méně. Od roku 
1975—1993 to bylo pro mě místo, kde se toto vše odehráva-
lo. A taky tam byli skvělí režiséři, kameramani a ostatní 
posádka lidí, kteří se na všem podíleli. Stálo to zato!

MARTA KAPLEROVÁ
Tak možná zbytek hvězdného prachu tam ještě poletoval, 
soudím-li podle obdivu známých, že tam, v té Továrně 
pracuji. Já celých 36 let.

Dával nám zajímavý život, ale naopak při nasazení 
na film: nešlo marodit k malým dětem, ihned rychlíkem 
babička, co je to paragraf, jsem nevěděla.

Kamarádské, přátelské, ba spiklenecké vztahy vyvažo-
valy občasné nepříjemné nabídky samostatné práce — za 
vstup kamsi.

Mladí lidé s talentem, přijatí v oboru, vidí dál a ostřeji, 
nenechají se koupit, vědí, jak nasvítit správnou cestu.

34 synchron
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Kvalitní digitalizace  
českých filmů  
realizovaných v roce 2021

minulém čísle Synchronu 01/2021 jsme měli mož-
nost vidět souhrnnou tabulku Expertní skupiny 
Ochranné organizace autorské OOA-S s procen-

tuálním hodnocením kvality digitalizovaných filmů. Toto 
hodnocení rozlišuje mezi čtyřmi základními druhy digita-
lizátů. Těmi jsou 1) kvalitně digitálně restaurované filmy,  
2) remasterované filmy, 3) vulgární digitalizáty — filmy, 
které byly digitalizovány vulgárně, tedy nepřesně bez 
účasti kameramanů a mistrů zvuku, a 4) tzv. negativní 
remasteringy. Negativní remastering je druh remaste-
ringu, kde záměrem digitalizátorů nebylo dílo vylepšit, 
ale — byť i třeba s dobrým úmyslem — film degradovat. 
Tím vzniká nová poškozená verze filmového díla, kterou 
autoři i profesní asociace odsuzují. V roce 2021 se tedy 
u sledovaných filmů objevilo sedm kvalitních restauro-
vaných digitalizací a jeden negativní remastering filmu 
Až přijde kocour, režiséra Vojtěcha Jasného. Bilance je to 
tedy nebývale dobrá 7 : 1, což by na české poměry mohlo 
znamenat příslib lepších časů. Podívejme se tedy pod po-
kličku, jak tyto úspěšné digitalizace probíhaly.

Česká televize se pustila v roce 2021 do dalších dvou 4K 
restaurovaných digitalizací, tentokráte dvoudílného filmu 
Babička I. a II., režiséra Antonína Moskalyka a kamera-
mana Jiřího Šámala. Česká televize začala využívat výhod 
certifikované metodiky digitálně restaurovaného autori-
zátu (DRA). Vznik této metodiky od počátku podporovala 
a stala se nakonec jejím řádným uživatelem. Na digitali-

zacích metodou DRA je vedle digitálního restaurátora 
vždy přítomna expertní skupina kameramanů a mistrů 
zvuku, kteří se odborně snaží nalézt autorizovanou pů-
vodní podobu filmového díla. Záměrem je, aby nevznikla 
jeho nová verze. Označení „DRA“ v titulcích filmů meto-
dicky potvrzuje, že jde o DIGITÁLNĚ RESTAUROVANÝ 
AUTORIZÁT, nikoliv novou verzi.

Na vzorkovníku DRA dvoudílného televizního filmu 
z roku 1971 Babička vidíme (vlevo) časem degradovanou 
pozitivní kombinovanou kopii. Kopie nedegradovala 
projekcemi, neboť jde o tzv. vysílací master print, kte-
rý nebyl nikdy uváděn v kinodistribuci. Restaurátoři se 
s tímto fenoménem setkali již u barevného filmu Radúz 
a Mahulena režiséra Petra Weigla z roku 1970. Zde také 
existovala silně barevně degradovaná tzv. vysílací pozitiv-
ní kopie, která rovněž nebyla nikdy promítána. Barviva 
v pozitivních kopiích totiž mají jen velmi malou životnost, 
na rozdíl od originálních negativů obsahujících velmi 
kvalitní barviva.

Uprostřed vidíme vulgární digitalizát, tedy jednoduchý 
transfer obrazu z vysílací kombinované kopie, vzniklý bez 
účasti kameramana filmu. Nejde o vznik nové verze filmu, 
ale o pokus televizních techniků, dostupně — byť přesto 
nepřesně — film převést do digitální podoby.

Napravo vidíme výsledný restaurovaný digitální ori-
ginál filmu vybavený schvalovacím autorizačním proto-
kolem DRA.

V
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V současné době už je vše jiné, spousta profesionálů 
odešla, dílny už téměř nefunguji. Není už legrace. Každý 
jde jen za svým…

Ale přesto vše miluji stále tuto práci a mám na celou 
dobu strávenou na Barrandově nezapomenutelné vzpo-
mínky…

FOTOREPORTÉŘI

JAN KUDĚLA
Po absolvování Průmyslové školy filmové jsem dostal 
umístěnku do ČT. Ale dozvěděl jsem se, že na Barran-
dově budou přijímat jednoho fotoreportéra do oddělení. 
Dostavil jsem se k Ing. Hyršlovi, který měl na starosti 
i fotooddělení. Zeptal jsem se ho, zdali bych nemohl na-
stoupit na brigádu na tuto profesi, protože jsem byl již 
absolventem i Fotografické školy. Po krátkém rozhovoru 
mi sdělil: Ano, nastoupíš, ale natrvalo. Nastoupíš a ne-
budeš litovat.

Po jisté době jsem se stal vedoucím celé skupiny, vy-
budoval tam parádní ateliér, zvětšil laboratoře, zajistil 
nákup nových moderních přístrojů značky Mamiya 67 
a prosadil zajištění autorských práv v této specializaci.

Během celého působení na Barrandově od roku 1966 do 
1989 jsem spolupracoval asi na 54 celovečerních filmech, 
mnoha televizních inscenacích a v neposlední řadě i na 
zakázkách po celém světě.

Takže jsem skutečně nelitoval.

VÝPRAVA

MARTIN RŮŽIČKA 
výprava, zástupce šéfa fundusu,  

působení na Barrandově 1972 — 2018

Lidi tenkrát filmem více žili, bylo to víc o nadšení a míň 
o penězích. Mezilidské vztahy fungovaly, o film byl zá-
jem, spolupráce se odehrávala na bázi důvěry, tvorba byla 
kompaktnější. Každý filmový štáb na konkrétním filmu 
fungoval jako „rodina“.

Barrandovský fundus byl vyhlášený tím, jaké měl kos-
týmy, dobový nábytek, v té době jsme se prezentovali jako 
nejzajímavější studio ve střední Evropě.

Před revolucí i po revoluci.
Film je o zkušenostech a o praxi. Byla doba, kdy to lidi 
věděli, nebyli to jenom skladníci, ale skvělá filmová kos-
týmní i rekvizitní výprava.

VRCHNÍ OSVĚTLOVAČ

SLÁVEK MIKOVEC
Na Barrandově jsem prožil skoro 12 let, od roku 1979  
do roku 1992. Nemyslím si, že být filmařem byla nějaká 
zvláštnost, ale oproti dnešku to jistou vážnost a popula-
ritu přinášelo.

Barrandov mi dal poznat spoustu lidí všech filmových 
profesí, a také dostat se na místa natáčení, kam se běž-
ně člověk nemohl podívat. Umožnil mi získat vědomosti 

v mojí profesi, a to nejen sledováním práce různých ka-
meramanů. O tom, že by mi Barrandov něco vzal, opravdu 
nevím, zatím z toho, co jsem se tam naučil, stále těžím.

Myslím, že je škoda, že už neexistuje Studio, kde by bylo 
možné poznat natáčení tak, jak jsem ho poznal nejen já.

Organizaci natáčení, zázemí, práci v atelieru, a takřka 
vždy přítomnost úžasných filmových osobností, tvůrců 
i herců.

INICIÁTOŘI CELÉ TÉTO STATĚ DĚKUJÍ 
VŠEM BARRANDOVSKÝM PŘISPĚVATELŮM 
A PŘIPOJUJÍ SVOJE PŘÍSPĚVKY:

JANA TOMSOVÁ
produkce,  

působení na Barrandově 1975 — 1990

Barrandovská produkce jako součást realizace zahranič-
ní produkce zejména ze Západního Německa a Francie. 
Osobně, stejně jako v produkci českých filmů, profesní 
postup — učit se od starších a zkušenějších plus zvládnout 
němčinu a zvládat kulturní rozdílnosti, byť „gruntovní 
filmařina“ sama byla a je stejná bez rozdílů hranic.

Barrandovský socialistický štáb se stával součástí štábu 
zahraničního, kapitalistického. A to i tempem a časovým 
rozsahem. Natáčení denně 12 hodin a 6 dnů v týdnu. A hra-
zeným obědem, které české produkce nepraktikovaly.

Po návratu i z několikaměsíčního natáčení v exteriéru 
jsme prošli studiem ze „Starých hal“ do „Nových“, vyřídilo 
se potřebné ve Fundusu, střižně a laboratořích a cestou 
v rozhovoru s kolegy po této „túře“ jsme v produkci věděli 
vše, co se děje v československé kinematografii. Filmové 
studio Barrandov bylo centrem tohoto dění.

Filmová profese i jako diplomatická mise. „Zápaďáci“ 
na pár měsíců na vlastní kůži součástí socialismu a barran-
dovští, reálně ve své vlastní zemi, v kapitalismu.

ELMAR KLOSS
Já a Barrandov

Pracoval jsem na Barrandově s přestávkami od roku 1959 
do června 1991. Nejprve jako asistent režie, později jako 
pomocný režisér. Druhá polovina 60. let byla časem nadějí 
politického uvolnění a svobodného tvůrčího vzepětí — ne 
nadarmo se těm letům říká „zlatá“! Po okupaci v roce 1968 
ale nastoupila mstivá reakce neschopných (ale v podstatě 
všeho schopných) zvaná „normalizace“ a z FSB byla odejita 
prakticky celá „nová vlna“ včetně starých bardů, jako byli 
můj otec či Vojtěch Jasný.

Začátkem 70. let pak přišly tzv. prověrky, které měly 
za cíl lidi zastrašit a zlomit. Já jsem ale s okupací (v jejich 
terminologii „vstupem“) vojsk Varšavské smlouvy nesou-
hlasil a tím jsem si vysloužil (i vzhledem k svému jménu) 
kádrového zaracha — soudruzi mě k samostatné režii nikdy 
nepustili. Celých 10 let mi trvalo, než se mi podařilo vybo-
jovat alespoň to, abych mohl pracovat v dabingu FSB jako 
režisér. A to až do doby, než byli všichni tvůrčí pracovníci 
z Barrandova rozprášeni. 
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DRA vzorkovník dvoudílného fi lmu Babička, vlevo vidíme současný stav referenční vysílací kope 35mm, uprostřed referenční televizní přepis 
a vpravo věrně digitálně restaurovaný obraz podle metody DRA. Původn fi lmové referenční kopie jsou obvykle tmavší, desaturované a potrádají 
modrý barevný tón, který degradoval do žlutozeleného.

DRA vzorkovník fi lmu Světáci, vlevo současný stav referenční kombinované kope 35mm a vpravo věrně digitálně restaurovaný obraz podle metody DRA. 
Černobílé fi lmy vykazují degradace fornou ztmavení a ztráty kontrastu fi lmového obrazu.
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Dalších šest kvalitně digitalizovaných filmů bylo vy-
robeno ve společnosti Universal Production Partners 
(UPP), kde vznikla kvalitní restaurátorská laboratoř. 
Pro zadavatele těchto digitalizací, Mezinárodní filmový 
festival Karlovy Vary, se podařilo vyrobit většinu kvalit-
ních digitalizací českých filmů. Restaurování zde probíhá 
pod dohledem odborných restaurátorů, kteří spolupra-
cují s expertními skupinami kameramanů podle metody 
DRA. Z nepochopitelných důvodů DRA není podporo-
vána ředitelkou Státního fondu kinematografie (SFK) 
ani generálním ředitelem Národního filmového archivu 
(NFA). A tak tyto kvalitní digitalizace probíhají „v jisté 
míře utajení“ metodou DRA, resp. nikdo je nezakazuje, 
ale není ve filmech povoleno o tomto faktu informovat 
veřejnost prostřednictvím úvodního a závěrečného tech-
nického titulku. Podle certifikované metodiky musí být 
na konci filmu vždy tento DRA titulek uveden. Tento 
zákaz SFK a NFA je naprosto bizarním úkazem, proto-
že se odehrává na půdě paměťových institucí řízených 
státem. Obě organizace pracují s veřejnými prostředky, 
s odkazem Československé kinematografie. Kde jinde 
by se měla ctít kvalita a pravdivost informací? Vypadá 
to jako by se oficiální státní úřady záměrně podílely na 
šíření dezinformací zamlčováním faktů o DRA. DRA 
je certifikovaná metodika, která vznikla jako oficiální 
výzkumný projekt řízený a financovaný státem (52 mil. 
korun). Metodika DRA byla rovněž ministerstvem kultury 
ověřena, obdržela ministerské osvědčení a mezinárodní 
certifikát. Tedy stát úmyslně zamlčuje a nevyužívá to, co 
sám vytvořil???

Jak již bylo řečeno, utajená výroba kvalitních digitalizá-
tů drží laťku kvality v této oblasti, byť se Česká republika 
svojí sníženou činností drží na chvostu v množství digi-
talizovaných filmů. O to více je bizarní způsob, kterým 
tyto digitalizace probíhají. Např. členové expertní sku-
piny, ale také samotný digitální restaurátor, nedostávají 
za svoji práci žádnou finanční odměnu. Jde o ponižující 
bossizmus, využívající moci státních úřadů k ponižování 
mistrů české kameramanské školy. „Chcete digitalizovat 
metodou DRA? Chcete garantovat kvalitu digitalizace 
a restaurování? Tak hezky zadarmo, pánové…“

Matadoři české kamery, jako jsou kameramani Josef 
Hanuš, Ivan Šlapeta, Andrej Barla, Jiří Šimunek, Josef 
Špelda, Jan Macák, Jaromír Šofr a mnozí další, nedostávají 
za několikadenní odbornou práci pro stát žádnou odměnu. 
Bohužel, odměnou jim nesmí být ani titulek na konci digi-
talizovaného filmu, ačkoli se ve světě běžně uvádějí garanti 
provedených digitalizací. Nu, co je ve světě považováno 
za slušnost a standard, to se v České republice stále ještě 
neprobudilo z úrovně totalitárních zvyků socialistické 
minulosti, kdy programově docházelo k nedůstojnému 
ponižování odborníků. Jde o diletantismus, proti kterému 
stále ještě nelze bojovat. Zajímavé je rovněž, že tyto di-
gitalizace neplatí stát, ale rodina filantropů Kučerových, 
kteří se s kameramany a mistry zvuku rovněž odmítají 
setkat. Asi aby nemuseli zaplatit oni (?).

Filmy pro kvalitní digitalizaci jsou vybírány podle 
neznámého klíče. Žádost Asociace českých kameramanů, 

adresovaná marně všemi dostupnými směry, vyjadřovala 
přání, aby byly přednostně digitalizovány filmy stále ještě 
žijících autorů — kameramanů, kteří mají aktuální zna-
losti o vzniku digitalizovaných filmů, které sami natočili. 
Jejich účast v expertní skupině by byla nenahraditelná. 
Know-how mistrů české kamery by mělo být chápáno 
jako součást našeho kulturního dědictví a národní kul-
turní identity a mělo by se zaznamenat. Toto přání ale 
není opakovaně vyslyšeno. Proč se přednostně digitalizují 
filmy nežijících autorů jako jsou Hotel Modrá hvězda, 
režije Martin Frič, Světáci, režije Zdeněk Podskalský, 
Hlídač 47, režije Josef Rovenský nebo Siréna, režije Ka-
rel Steklý? Jen digitalizace filmů O slavnosti a hostech 
a Skřivánci na niti se účastnil kameraman těchto filmů 
Jaromír Šofr. Stát neinvestuje z rozpočtu žádné peníze, 
ani svoji autoritu, aby mohlo být digitální restaurování 
filmů bráno vážně. Tvůrci filmů stále čekají na manda-
torní výdaj státu ve výši 15 mil. korun ročně, aby mohly 
restaurované digitalizace probíhat důstojně a pod kon-
trolou odborné veřejnosti.

Metodika DRA využívá postupu vzorkování. Jde o výběr 
devíti typických scén z filmu, např. celky krajiny, scény 
s detaily hereckých tváří, vysoce kontrastní scény, měkké 
scény, noční záběry a podobně. Ty se navzorkují jako DRA 
ve spolupráci koloristy s digitálním restaurátorem a vy-
branou expertní skupinou kameramanů. Kolorista, který 
zpracovává celý film, tyto vzorky použije jako vodítko. Tím 
dochází k velké časové i finanční úspoře, protože kolorista 
více času pracuje samostatně. To je velmi výhodné pro 
digitalizační studio, protože může ekonomicky rozvrh-
nout a synchronizovat ostatní práce včetně retušovacích 
a rekonstrukčních. Expertní skupina kameramanů se 
účastní až finálního dorovnání barevných korekcí celého 
již retušovaného filmu a výsledné kontroly. Vzorkování je 
nedílnou součástí metodiky DRA a její tvůrci mají na tento 
postup i autorské právo. Kopírování metody vzorkování 
a její vydávání za nějakou „jinou“ metodiku (zřejmě však 
necertifikovanou) není autory DRA povoleno.

Často se dozvídáme, že přece existuje mnoho dalších 
kvalitních digitalizačních metodik, že DRA není jediná. 
My o nich nevíme, ale ze zkušenosti je jasné, že metoda 
DRA je ověřená a skutečně funkční, proč ji tedy nepo- 
užívat, že? Obrázky použité v tomto článku představují 
protokoly vytvořené právě z vybraných vzorkovacích scén 
DRA jednotlivých filmů.

Na závěr si přejme nejen více kvalitně digitalizovaných 
filmů metodou DRA, ale také možnost tyto nově oživené 
filmy více vidět v kinech a na televizních obrazovkách, m.j. 
i pro vzdělávání mladé generace. Zde je rovněž vidět velký 
deficit v oboru zpřístupňování starých filmů, tedy poslání, 
které rovněž nejde Národnímu filmovému archivu příliš 
k duhu. I zde by bylo slušné, aby stát na zpřístupňování 
digitálně restaurovaných filmů více finančně přispíval, 
podobně, jako investuje do návštěvnosti restaurovaných 
památek. 

prof. MgA. Marek Jícha,  
kameraman a digitální restaurátor
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Střih? Rozum, oči, ruce 
a srdce kouzelníka

Eva Štěpánková — Martin Piškula — OOA-S

třihová skladba fi lmu je autorským dílem. Státní 
instituce mají pásku přes oči a dělají, že to nevidí. 
Střihači dvacet let čekali, po takovém bezpráví by 

ale došla trpělivost každému. Posuďte sami, v jak nezávi-
děníhodné situaci se tito kolegové nacházejí…

KVALITNÍ STŘIH „NENÍ VIDĚT“
Schyluje se k soudním sporům. To se lehko pozná podle 
zvýšeného množství odborných posudků vyhotovených 
v uplynulých měsících, jejichž námětem je defi nování čin-
nosti fi lmového střihače a výsledků jeho umělecké práce. 
Znalci praví, že tvorba fi lmového střihače a střihačky je 
svou povahou činnost jedinečná a značně specifi cká, ni-
koliv pouze technická, ale zejména tvůrčí a múzická.

Velmi pěkně a výstižně charakterizuje kvalitní střiho-
vou skladbu jeden odborný posudek pro OOA-S: Výkon 

fi lmového střihače je z povahy fi lmového média divákovi 
ukryt, resp. neukazuje se, není ostenzivní tak, jako např. 
výkon herecký, nesený nasnímanou realitou, reprezentovaný 
„hmatatelnou“ materiální skutečností. Skrytost fi lmového 
střihu a jeho unikavost vědomému vnímání je právě podmín-
kou jeho funkčnosti ve výsledném díle. Jedině tak může divák 
vnímat fi lmovou iluzi jako plynulý narativní a významový 
tok. Je proto zcela pochopitelné, že funkce střihové skladby 
ve fi lmu není laické veřejnosti často zcela zřejmá. Paradox-
ně je tato „neznalost“ podmínkou přesvědčivosti fi lmového 
díla (podobně jako kouzelníkův trik zůstává kouzlem, pouze 
zůstane-li nám neodhalen).

CO SE DNES PODLE ZNALCŮ 
ROZUMÍ STŘIHOVOU SKLADBOU?

Základním nástrojem při budování střihové skladby fi lmo-

S
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DRA vzorkovník fi lmu O slavnosti a hostech, vlevo náhled pořízený z referenční kombinované kope 35mm 
a vpravo věrně digitálně restaurovaný obraz podle metody DRA.
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DRA vzorkovník fi lmu Siréna, vlevo náhled pořízený z referenční kombinované kope 35mm 
a vpravo věrně digitálně restaurovaný obraz podle metody DRA.

DRA vzorkovník fi lmu Hotel Modrá hvězda, vlevo náhled pořízený z referenční kombinované kope 35mm 
a vpravo věrně digitálně restaurovaný obraz podle metody DRA.

synchron 2_2021 V1 blok 72 stran 210 × 280 mm FINAL TISKdata.indd   40 12.01.22   12:24



Dnešní standardy, kdy filmový producent (v řeči zákona 
„výrobce prvotního záznamu audiovizuálního díla“) uza-
vírá před zahájením natáčení se zúčastněnými příslušníky 
tvůrčích filmařských profesí autorské smlouvy o vytvoření 
díla (obsahující potřebné synchronizační souhlasy a pří-
padně i modifikující licenční ujednání) a s příslušníky 
technických filmařských profesí toliko obchodní smlouvy 
o dílo, nebyly bohužel vždy běžnou praxí v dobách mi-
nulých.

Protože dnes, po letech, právní nástupci někdejších 
producentů (socialistických organizací, v nichž vznikaly 
staré české filmy v období od 1. 1. 1950 do 31. 12. 1991) nejsou 
schopni ve všech případech triviálním způsobem doložit, 
zda došlo k řádnému vypořádání autorských práv s teh-
dejšími tvůrci (při vědomí, že v dobách socialismu a plá-
novaného hospodářství nebyl na důsledné respektování 
a dokumentování vlastnických práv, včetně práv duševního 
vlastnictví, brán takový zřetel, jaký by měl odpovídat jejich 
skutečné podstatě), bylo v devadesátých letech ze strany 
státu zvoleno náhradní hromadné řešení předcházející 
individuálním právním sporům. Spočívá v dobrovolném 
vyplácení podílů z obchodního využití filmů (vyrobených 
v někdejším Filmovém studiu Barrandov a Filmovém stu-
diu Zlín a zveřejněných v časovém rozpětí od 1. 1. 1965 do 
31. 12. 1991), k nimž (z titulu právního nástupnictví daného 
privatizačním projektem schváleným vládou v roce 1992 
a právními předpisy — zákonem č. 241/1992 Sb., o Státním 
fondu České republiky na podporu a rozvoj české kinema-
tografie, zákonem č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách 
výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, i zákonem 
č. 121/2000 Sb., autorský zákon) vykonává producentská 
práva dnešní Státní fond kinematografie.

Takto jsou od devadesátých let dodnes kompenzovány 
ve formě tantiém nároky některých tvůrčích filmařských 
profesí, přičemž v úhrnu by jim měla připadat až jedna 
pětina z celkových příjmů dosažených při obchodním vy-
užití příslušných filmů (užitých některými definovanými 
způsoby). Klíč pro další dělení tohoto podílu mezi autor-
ské profese přiznával autorům literární části filmu 22,5 %, 
režisérům 20 %, kameramanům 15 %, autorům hudebních 
děl audiovizuálně užitých 15 %, výkonným umělcům rov-
něž 15 % a architektům a výtvarníkům filmu 12,5 % (takto 
vyčíslené kontingenty tedy alespoň vyplývaly ze starších 
smluv uzavřených mezi fondem a kolektivními správci 
autorských práv, jejichž prostřednictvím — coby výplat-
ními místy — fond zajišťoval distribuci vypořádání pro 
jednotlivé autory; nevylučujeme, že aktuálně se mohou 
podíly ještě i drobně odlišovat).

V dnešní době je obchodním využíváním starších čes-
kých filmů (z let 1965—1991, producentsky spravovaných 
Státním fondem kinematografie) pověřen Národní fil-
mový archiv (který sám producentsky spravuje i filmy 
z období 1950—1964). Fond z obchodního zhodnocení (za 
filmovou distribuci, vysílání v televizích, rozmnožování 
a rozšiřování na nosičích, sdělování a některá další uži-
tí) jen v posledních třech letech inkasoval částku takřka  
250 mil. Kč, která se stala příjmem fondu a je využívána 
na jeho další činnost.

KOUZLO NECHTĚNÉHO
Jestliže v úvodu bylo konstatováno, že dobrý střih se z pod-
staty věci ostenzivně nevystavuje a takříkajíc dává sám sebe 
upadnout v zapomnění ve prospěch kvalitního vyznění 
celku filmového díla, pak to v žádném případě neznamená, 
že by právní nároky střihačů, vycházející z autorského 
zákona, mohly být opomíjeny či umenšovány. To pou-
ze Státní fond kinematografie i nadřízené Ministerstvo 
kultury ČR, do jehož působnosti fond ze zákona patří, se 
tváří, že neprohlédli trik dobrého kouzelníka a autorskou 
povahu tvorby filmových střihačů dodnes přehlíží.

Množství argumentů ale svědčí proti odmítavému po-
stoji SFK a ministerstva: V zahraničí jsou střihači běžně 
uznáváni za autory děl audiovizuálně užitých či spolu-
autory děl kinematografických, a svět se nezbořil. To se 
týká jak všech nejbližších sousedů (Německo, Rakousko, 
Polsko, Slovensko), tak i dalších evropských států (Řecko, 
Finsko, Dánsko, Norsko, Švédsko, Švýcarsko, Belgie; tyto 
skutečnosti vyplývají z uzavřených recipročních smluv 
kolektivního správce OOA-S). Střih je jakožto významná 
umělecká profese rovněž oceňován nejvýznamnějšími 
uměleckými cenami (americký OSCAR, francouzský 
CESAR, britská BAFTA, Český lev, slovenské Sĺnko v sieti 
a řada dalších).

Ve prospěch autorství střihačů naposledy hovoří i zna-
lecký posudek Filmové a televizní fakulty Akademie múzic-
kých umění v Praze ze dne 6. 3. 2020, č. 01/2019, který si 
samotný SFK nechal opatřit. Posudek znaleckého ústavu 
potvrzuje, že filmoví střihači patří do okruhu autorů složek 
filmového díla, které má na mysli ustanovení § 6 zákona 
č. 35/1965 Sb., ve znění účinném od 1. 7. 1965 do 30. 11. 2020 
(tj. v době vzniku příslušných filmových děl), a kteří mají 
nárok na odměnu za každé užití díla.

MĚŘÍ SE VŠEM STEJNÝM METREM?
Nakolik státní instituce v minulosti pouze setrvačně 
odrážely (zcela zjevně a na první pohled nepřípadným) 
paušálním odkazem na „ryze technickou“ povahu čin-
nosti střihače, dnes již autorský přínos střihu principiálně 
nevylučují, nicméně takticky rozmělňují argumentací, že 
odpověď nelze dát obecně pro všechny filmy a otázku je třeba 
zkoumat ve vztahu ke každému filmu samostatně, s praktic-
ky totožným výsledkem jako v minulosti, že totiž nikdy 
nic nikomu za střih ani nadále nevyplácí.

Tady se opakuje jeden známý příběh z doby před cca 
15 lety, kdy ani profese filmových kostýmních výtvarníků 
nebyla dříve fondem svévolně pokládána za tvůrčí. Avšak 
po zahájení individuálních soudních sporů s podporou 
OOA-S proti tehdejšímu Státnímu fondu České republiky 
pro podporu a rozvoj české kinematografie, v nichž soudem 
nařízený znalecký posudek FAMU shledal převažující au-
torský charakter tvorby kostýmních výtvarníků, fond raději 
uzavřel mimosoudní narovnání (svoji roli sehrálo bezesporu 
„velké jméno“ — šlo o pana Theodora Pištěka). A především 
začal již bez dalších obstrukcí od té doby vyplácet i ostatní 
příslušníky profese. Rovněž v této příhodě zprvu figurovala 
hypotéza, že by tvůrčí vnos (a naplnění dalších nezbytných 
podmínek autorskoprávní ochrany ve smyslu ustanovení 

432  2021

synchron 2_2021 V1 blok 72 stran 210 × 280 mm FINAL TISKdata.indd   43 12.01.22   12:24

vého díla je pořadí a délka záběrů, nezbytně k tomu pak 
i způsob navázání konce záběru se začátkem záběru násle-
dujícího (tzv. záběrová vazba). Je zřejmé, že volba pořadí 
určuje význam a definuje modus vyprávění, svůj podíl na 
sdělení pak nese i určení délky záběru, a to nejen s ohledem 
na ohraničení předmětné náplně záběru, ale i začlenění 
záběru do tempo-rytmické řady, kdy stanovením délky 
záběru je určen čas divákovi pro „čtení“ náplně záběru. 
Délka však nemusí sloužit pouze jako hodnota rytmická 
(např. při členění díla do větších či menších uzavřených 
významových celků), ale rovněž může měnit emocionální 
efekt i význam záběru.

Vyznění je dále podporováno provedením samotné 
vazby, která modulací časoprostorové kontinuity nebo 
diskontinuity spoluvytváří čas dramatický, může zvýraznit 
zamýšlený význam, či v některý případech dokonce vytváří 
význam autonomní. Jedinečnou a v umění specifickou 
funkcí střihové vazby je vedení pozornosti diváka, resp. 
využití fyziologických vlastností oka a přirozenosti lidské-
ho vnímání. Střih je schopen způsobem provedení vazby 
„přinutit“ oko sledovat konkrétní body v ploše filmového 
obrazu a tím akcentovat potřebné, či naopak skrývat ne-
žádoucí, dosáhnout efektu plynulosti ve vnímání ( jinak 
přetržitého) díla a podpořit věrohodnost iluze časoprosto-
rového kontinua.

Znalci dále připomínají, že při práci na střihové skladbě 
konkrétního díla uvažuje tvůrčí umělec též o míře orga-
ničnosti struktury, kdy musí být brán na zřetel kontext 
horizontálního vedení, stejně jako paradigma celku. Neboli 
zvažuje vzájemnou vztažnost od dramaturgické struktury 
a vyšší skladby díla až k detailům v měřítku jednoho filmo-
vého políčka tak, aby bylo dosaženo vzájemné koherence 
obsahu, stylu a formy. Přitom těží z výhody jistého nadhle-
du a odstupu oproti předchozím přímým účastníkům „na 
place“, což mu dává lepší představu o účinu následného 
vjemu na koncového diváka v okamžiku projekce.

V rámci nastíněné škály nástrojů, zejména při výběrce 
z nasnímaného materiálu a způsobem zpracování vazby, 
poskytujících největší příležitost projevit osobní individu-
alizující vklad, je daný konkrétní střihač schopen nabízet 
režisérovi i alternativní variace, z nichž každá sama o sobě 
už je komplexním výsledkem samostatné duševní tvořivé 
činnosti, nikoliv triviálním plněním vůle či pokynu jiné 
osoby. Je v tom koncepčnost, systematičnost, schopnost 
vnímat a analyzovat, rychle vyhodnocovat a odvážně se 
rozhodovat. Shodné kvalifikační předpoklady a vstupní 
úkoly, které ale každý umělec vnitřně přetaví v odlišný 
výsledek. Nepřeberné množství přemýšlení i empatie (hla-
va), estetické vnímavosti a vizuální paměti (oči), technické 
zdatnosti, řemeslné zručnosti i koncentrované zkušenosti 
(ruce), snové imaginace a také umělecké emoce (srdce).

PRÁVNÍCI DODÁVAJÍ:  
PŘEKONAT LAŤKU!

Aby jakýkoliv umělecký výtvor mohl být chráněn autor-
ským právem, musí „přeskočit“ laťku nastavenou v § 2 
odst. 1 nebo 2 autorského zákona (z. č. 121/2000 Sb., v plat-
ném znění). Shora podrobně popsané vlastnosti, jimiž od-

borníci z filmové branže charakterizují střihovou skladbu, 
umožňují formulovat právní závěr, že díla střihačů jakož-
to výsledek jedinečné duševní tvořivé činnosti, fixovaná 
v objektivně vnímatelné podobě uvnitř rámce finálního 
audiovizuálního díla, jsou zásadně předmětem ochrany 
dle autorského zákona.

Je dále vhodné zatřídit si střihovou složku filmu do 
kontextu obvyklé struktury práv u audiovizuálního díla: 
Celek filmového díla (můžeme si představit velký koláč 
seskládaný z pestrých výkrojů), sestávající z řady zazna-
menaných spolu souvisejících obrazů vyvolávajících dojem 
pohybu, vzniká jako uspořádání většího množství výsled-
ků práce dílčích profesních složek pod režijním vedením. 
Některé složky mají charakter tvůrčí (s autorským pří-
nosem), některé jsou ryze technického charakteru (bez 
samostatné autorskoprávní ochrany, jakkoliv pro vznik 
filmu nepostradatelné). Bez ohledu na skutečný tvůrčí 
umělecký přínos jednotlivých zúčastněných aktérů pro 
konečnou podobu, autorský zákon v § 63 z dobře míně-
ných praktických důvodů vnucuje nevyvratitelnou právní 
fikci, že za jediného autora filmového díla jako celku má 
být vždy pokládán režisér. Ale vedle tohoto „zastřešujícího 
díla“ zde i nadále samostatně koexistují výhradní práva 
tvůrců jednotlivých dílčích složek k tzv. dílům audiovi-
zuálně užitým ve smyslu § 64 autorského zákona (k jejich 
vlastním „dílkům koláče“, resp. jedinečným ingrediencím, 
z nichž je celek „upečen“).

Střihová skladba jako předmět chráněný autorským prá-
vem má tedy charakter samostatného díla audiovizuálně 
užitého, vznikajícího účelově a jaksi ve služebném postavení 
vůči výslednému zastřešujícímu audiovizuálnímu dílu, ov-
šem zcela bez újmy na splnění podmínek jeho samostatné 
svébytné ochrany (mj. vzhledem k explicitní dikci ustano-
vení § 2 odst. 1 autorského zákona, věta první in fine).

CO JE PSÁNO, TO JE DÁNO; CO NEBYLO  
DŘÍVE PSÁNO, ŘEŠÍ SE DODNES OKLIKOU…

Nejpodstatnějším aspektem autorskoprávní ochrany, na 
který musejí být brány ohledy po celou dobu trvání práv, 
jsou výlučná užívací práva k dílu vyhrazená autorovi. 
Od nich se teprve sekundárně, v rámci smluvní autono-
mie, odvozují licenční oprávnění třetích osob. V zásadě 
kdokoliv chce dílo užít (rozmnožováním, rozšiřováním, 
vysíláním, sdělováním, atd.), potřebuje souhlas autora 
(licenční ujednání dle § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění). Kdokoliv chce dílo 
zpracovávat, spojovat s jinými díly, zařazovat do jiného 
díla, potřebuje souhlas autora (synchronizační souhlasy dle 
§ 11 autorského zákona). Autorský zákon pak přednostně 
nastoluje režim, v němž za každé licencované užití by měla 
nositeli autorských práv příslušet odpovídající odměna 
(což vychází z racionální úvahy, že autoři úspěšného díla, 
kterému se — aniž to kdo mohl tušit předem — daří dosa-
hovat komerčního úspěchu, mají následně nárok podílet 
se na majetkových výnosech z takového díla). Principiálně 
shodný režim platil i v minulosti na základě starších práv-
ních předpisů, zejména dle staršího autorského zákona  
č. 35/1965 Sb.
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poslední době se rozvířil spor mezi NFA na jedné 
a zástupci mistrů zvuku a střihačů na druhé straně 
o tom, jestli tyto profese spadají pod pojem „umě-

lecká profese“. Nedá mi to, abych na to nezareagoval. Jsem 
autorem více než stovky audiovizuálních děl a myslím si 
tedy, že mám k tomu co říci.

Již za časů Filmového studia Barrandov patřily tyto dvě 
profese mezi sedm uměleckých profesí. To je všeobecně 
známo. Já zde nemohu mluvit za střihače, pro mne beze 
sporu uměleckou profesí jsou. Pojďme se ale podívat na 
profesi mistra zvuku. S NFA se přeme zejména o období 
šedesátých až devadesátých let.

Budeme-li vycházet z faktu, že film jako takový je au-
diovizuální dílo, pak definice filmu nám říká, že se jedná 
o umělecké dílo sestávající ze dvou složek: audia a videa. 
Obě tyto složky spolu musí být navzájem v souladu, pro-
tože jsou na sobě zcela závislé. Vždyť pokud bychom měli 
krásný obraz, ale špatný zvuk, mohli bychom to přirovnat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
spíše k němému filmu. A naopak, výborný zvuk, ale špatná 
kamera — výsledkem bude něco, co se podobá rozhlasové 
hře. Jinými slovy se dá říci, že autorem obrazové části filmu 
je kameraman, který je také za tuto složku zodpovědný, 
a podobně je na tom zvuk, za který si zodpovídá mistr zvu-
ku. Za celkový umělecký dojem je pak odpovědný režisér, 
který by měl na filmovém díle s těmito dvěma profesemi 
úzce spolupracovat. Často se setkávám s názorem, že ne 
všechny filmy jsou umělecká díla. Zajisté, některé filmy 
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Bronson nebo Fondu než promluví, aniž by napětí polevilo. 
Musí to být zcela přesné, jinak se celá sekvence rozsype. 
A to je základ práce mezi režisérem, herci, kameramanem 
a střihačem. Nikdo na place neví, kolik oken použije střihač 
na určitý záběr. Dopředu to ovšem neví ani střihač.

Scénář je napsaná forma filmu. Natočený materiál, na 
kterém tvůrci pracují, se pronikavě promění. Dílo již není 
pouze napsáno, ale je fyzicky zahráno. V díle existuje dialog 
a herci se pohybují v autentických prostorách. Už není za-
potřebí tolika slov na poskytnutí uvěřitelnosti jednotlivých 
dějů. Mění se pořadí obrazů a některé dokonce mohou úpl-
ně vypadnout. Zuzana Stivínová se mě při premiéře filmu 
Jana Svěráka „Po strništi bos“ zeptala, co jsem udělal s její 
rolí, ze dvou stránek plného textu zůstalo ve filmu pouhé 
„dobrý den“. Odpověděl jsem jí, že ve filmu její vedlejší po-
stava zamlžovala jednání hlavních postav natolik, že jsme  
s režisérem usoudili, že po mnohých posunech a zkracování 
z dramatických důvodů pouhé „dobrý den“ úplně stačí. 
Stejně bohužel dopadne mnohá vedlejší postava.

Střihač je autorem tempa a rytmu jednotlivých sekvencí. 
Mnohdy např. záběry krajin rozdělí film tak, že se divák 
ztratí v návaznosti děje. Ukázkou dobrého střihu jsou např. 
hejna ptáků ve filmu „Atlas ptáků“ režiséra Olma Omerzu. 
Pro režiséra a střihače se musí pracovní verze několikrát 
ověřit v projekci. Jakkoliv veliký monitor ve střižně nestačí. 
Samozřejmě honičky aut, kočárů, zvířat nebo lidí je pro 
udržení srozumitelnosti děje velmi těžký úkol, který řeší 
vlastně pouze střihač s několikerou konzultací s režisérem.

V poslední době jsem dokonce zažil, že např. materiál 
s honičkou aut nebo sekvence, kde se střílí, se předal do 
střižny, ke střihači — specialistovi. Ten přesně ví, jak má 
být sekvence honičky nebo střelby dlouhá nebo krátká, 
aby se v ději divák orientoval. Někdy jsou záběry v ději 
natolik krátké, natočené s nepřehledným pozadím, že 
divák vlastně neví, co se stalo. Kdo je mrtev a kdo žije. 
Což je např. pro kriminálky a různé detektivní žánry 
dosti zásadní problém.

V dialogových sekvencí zase záleží na tom, kdo má být 
vidět a kdo nemá. My jsme s režisérkou Beatou Parkano-
vou v jejím novém filmu Chvilky na její popud sestříhali 
několik sekvencí tak, že je slyšet dialog, ale v obraze je 
vidět pouze mlčící protistrana a její nenápadná reakce. 
Když se do takto pojaté sekvence má zastřihnout postava, 
o které ostatní postavy v ději neví, že je poslouchá, je nutné 
se rozhodnout, zdali má být postava na začátku sekvence 
nebo někde jinde. Její umístnění si opět vyžaduje několik 
projekcí a uvědomění si, co má divák vědět.

Pro dokumentární film rozmysl při řazení sekvencí a je-
jich celkové délce platí dvojnásob.

Práce střihače je svou vlastní povahou tvůrčí práce, kdy 
střihač nevypráví pouze příběh, ale především vytváří ve 
střižně emoce. A právem je v titulcích hollywoodských 
filmů střihač řazen na třetí místo v seznamu tvůrčích pra-
covníků hned po kameramanovi a architektovi. 

Prof. Alois Fišárek

Proč je mistr  
zvuku autorem

V
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§ 2 odst. 1 autorského zákona) měl být zcela individuálně 
zkoumán pro každého autora a pro každé jeho jednotlivé 
dílo zvlášť. Striktně vzato — nic proti tomu, odchylky od 
zásady nelze v ojedinělých případech (vyplývajících ze zcela 
konkrétních okolností daného fi lmového díla) skutečně 
vyloučit u žádné z fi lmařských profesí. Nicméně v případě 
profesí fondem tradičně automaticky uznávaných nebylo 
takto puntičkářsky nikdy postupováno, a to prosím zcela 
bez jakýchkoliv úředních či znaleckých podkladů. Proto 
nakonec vyplynulo i ze znaleckého posudku týkajícího 
kostýmních výtvarníků základní pravidlo, že nelze sice 
vyloučit jednotlivý případ ryze „technické“, neautorské 
tvorby, ale převažující množství případů odůvodňuje učinit 
generální závěr o zásadně tvůrčím autorském charakteru 
profese, bez dalšího přezkoumávání.

Poslední ministr Zaorálek v otevřeném vyjádření 
z 27. 10. 2021 ve vztahu k profesi střihačů tvrdí, že by k ře-
šení sice rád přispěl. Toto jeho přispění ale zřejmě není 
míněno zcela upřímně vzhledem k bezprostředně násle-
dující výmluvě, že z pozice ministra nemůže být nápomo-
cen. Odkazuje přitom na všeobecně známou skutečnost, 
že statutárním orgánem Státního fondu kinematografi e 
je jeho ředitelka; což mu ale nijak nebrání prezentovat 
pozici fondu, který údajně „nedisponuje oprávněním“ 
tuto profesi vyplácet. Odhlédněme nyní od hypotetické 
možnosti rozvíjet dále ministrem nastíněnou myšlenku, 
jakými oprávněními vlastně vůbec disponuje ředitelka 
fondu (která je povinna řídit se při výkonu své funkce plat-
nými právními předpisy a smlouvami, jimiž je Fond vázán) 
ve vztahu k ostatním autorským fi lmařským profesím. 
Tímto směrem (zpochybňovat a relativizovat nároky svých 
kolegů z jiných profesí) totiž střihači nikdy neuvažovali 
a nehodlají přistoupit na hru státních institucí, které se 
nyní snaží vrazit klín mezi spolupracující fi lmaře různých 
odborností.

PODEJTE SI NA NÁS TISÍCE ŽALOB, 
TO JE TO SPRÁVNÉ ÚŘEDNÍ ŘEŠENÍ…

Nějaké řešení se zde nakonec přeci jen připravuje. Odka-
zovaný říjnový Zaorálkův dopis, z nějž lze v obecné rovině 
vycítit sdílenou obavu představitelů veřejnoprávních insti-
tucí vyhnout se jakémukoliv rozhodování a při nakládání 
se svěřenými prostředky mít na každý výdaj patřičnou 
bumážku, vyúsťuje v jednoznačný návod:

Pokud si každý jednotlivý poškozený autor podá ve 
vztahu ke každému z mnoha svých fi lmových děl, na jejichž 
vytvoření se podílel, žalobu a u soudu prokáže existenci 
svých autorských práv, získá pak rozsudek, který bude 
na věky nesporným právním titulem umožňujícím fondu 
u daného konkrétního díla bez obav poskytnout autorské 
vyrovnání.

Stěžejní je ujištění ministra, že peníze nejsou problém, 
fond je v případě prokázání autorství skutečně připraven 
jednat tak, aby nedocházelo ke krácení nároků ostatních 
dosud vyplácených profesí.

Ale je tohle zodpovědným řešením úkolu spravovat věci 
veřejné? Aby autoři, kteří od počátku neměli to štěstí a ne-
byli zařazeni mezi automaticky vyplácené profese, byli 
odkazování na roky trvající soudní řízení?

Do hry tak vstupuje i významný sociální aspekt, který 
v nedávné interpelaci na ministra kultury z 24. 9. 2021 
zmínili tehdejší poslanci PSP ČR Mgr. Petr Gazdík 
a Ing. Věra Kovářová, že totiž drtivá většina dotčených 
umělců jsou lidé, kteří na spravedlivé a srovnatelné od-
měňování čekají — na rozdíl od svých kolegů, kteří s nimi 
pracovali na totožných fi lmech a kteří odměny pobírají 
bez dalšího desítky let; jsou to osoby vysokého věku a na 
sklonku života si zasluhují řešení, které nebude trvat 
několik dalších let! 

ři zamyšlení nad tím, jestli je střih umělecká pro-
fese, jsem si vzpomněl na své studium druhého 
ročníku FAMU (střih byl obor na katedře Režie 

a šéfem tohoto oboru byl velmi slavný „fajfk a“ Kučera). Se 
spolužákem Ing. Josefem Valušiakem (ano — tím, který se 
proslavil jako profesor střihu o mnoho let později) jsme si 
zkusili rozdělit denní práce po jednotlivých záběrech na 
basu (starší vědí, o čem mluvím) a pak jsme je slepili jak-
koli za sebou. Výsledek jsme si pustili v projekci. Většina 
spojených záběrů nebyla o ničem, ale některá spojení nás 
překvapovala svou emocí. Na to už přišel ve dvacátých 

létech Ejzenštejn. Nás to jenom ujistilo v tom, že převaha 
naší práce bude spočívat ve vytváření emocí. Samozřejmě 
tyto emoce musí být v koncepci režiséra, který je vyžaduje 
po hercích, kameramanovi atd.

Před Vánocemi běžel na ČT nádherný fi lm S. Leone 
Tenkrát na západě. To je fi lm, který by se dal označit jako 
střihačova práce s emocemi. Samozřejmě vše vychází ze 
záměru režiséra, který je autorem celkového díla. Ale stři-
hač musí přesně vědět, kolik oken má mít každý jednotlivý 
záběr, aby se např. napětí „přelilo“ do dalšího záběru, to 
napětí, které je v očích herců. Kolik oken mlčky musí hledět 

44 synchron

Tvůrčí práce střihače 
a emoce ve fi lmu

P

synchron 2_2021 V1 blok 72 stran 210 × 280 mm FINAL TISKdata.indd   44 12.01.22   12:24



472  2021

eská animace v současnosti pokračuje ve skvělé 
tradici spojené s loutkovou stop-motion animací 
a krátkými filmy určenými zejména náročným 

divákům. Nadaní tvůrci, výtvarníci, animátoři a osvíce-
ní producenti ale dokázali zachytit nástup revolučních 
CGI digitálních animačních technologii, který radikálně 
proměňuje audiovizuální produkci v posledních dese-
tiletích. V roce 2002 česká kina uvedla v premiéře film 
Fimfárum Jana Wericha, který se stal prvním animovaným 
loutkovým celovečerním snímkem natočeným po roce 
1989, a který v kinech vidělo 121 000 diváků. Už v roce 

2008 vznikl první český animovaný 3D film realizovaný 
technologii CGI Kozí příběh — pověsti staré Prahy, který 
vidělo v kinech 310 000 diváků.

Od té doby každoročně uvádí kina v průměru jeden 
celovečerní animovaný film a postupně se rozrůstá ani-
movaná audiovizuální produkce určená pro další média. 
U diváků v posledních letech uspěli Lichožrouti (2016, 
přes 300 000 diváků v kinech). Snímek Hurvínek a kou-
zelné muzeum (přes 200 000 diváků) měl premiéru v roce 
2017 a následně byl producenty prodán do více než 190 
zemí světa. Klasickou stop-motion loutkovou anima-

ASAF a budoucnost  
české animace

Č

Film Hurvínek a kouzelné muzeum, režie Martin Kotík a Inna Jevlannikova Foto: grafika Rolling Pictures
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z šedesátých až sedmdesátých let svými náměty poplatné 
tehdejší době a s nízkou návštěvností oprávněně vzbuzují 
pochybnosti o tom, zda se vůbec jedná o umění, natož 
o umění po stránce zvukové. Osobně si myslím, že výsledná 
umělecká kvalita fi lmu je především záležitost scénáře a re-
žiséra. Mistr zvuku, stejně jako kameraman, musí odvést 
svoji práci co nejlépe a se stejným nasazením, jako kdyby 
se jednalo o Marketu Lazarovou, což je umělecký počin 
let šedesátých par excellence.

Filmy z padesátých až devadesátých let jsou umělecká 
díla obvykle jednoho mistra zvuku. Je to on, kdo dohlíží 
na správný příjem kontaktního zvuku, kdo vytváří zvu-
kový obraz dané scény na place. Míním tím, že se snaží 
eliminovat veškeré rušivé zvuky, které by vadily srozu-
mitelnosti dialogu. V důsledku binaurálního slyšení náš 
mozek dokáže potlačit některé rušivé vlivy, ale mikrofon 
to neumí; zaznamená zvuk scény se vším všudy. Nejde 
zde o technicky dokonalý záznam zvuku k jednotlivým 
záběrům a obrazům, ale o vytvoření stylizované zvukové 
kompozice podřízené myšlence díla. Na place přitom řeší 
mistr zvuku i jiné věci. Musí se vyrovnávat s návazností 
jednotlivých záběrů a také s jejich zvukově barevným 
laděním, musí reagovat na prostředí, ve kterém se natáčí, 
a řešit atmosféru tohoto prostředí, aby se ta pokud možno 
neměnila záběr od záběru.

Další činností mistra zvuku je řídit práci svých asistentů, 
tj. mikrofonistů, protože dobrý mikrofonista je důležitým 
článkem v kontaktním příjmu zvuku. Samozřejmě, tak jak 
to říká defi nice fi lmu, tedy že fi lm je audiovizuální dílo, 
mistr zvuku musí spolupracovat i s kameramanem, ale to 
už je dnes samozřejmostí.

Na place je někdy zapotřebí natočit si pro následující 
zpracování fi lmu, tedy pro postprodukci, i atmosféru da-
ného prostředí a některé samotné zvuky, např. průjezdy 
různých aut, halas plné hospody, atmosféru města po ránu 
apod. To vše musí mít mistr zvuku na paměti, protože ne 
všechny atmosféry a potřebné zvuky lze nalézt v ruchovém 
archivu. Mnohokrát se mi stalo, že jsem přímo na place 
musel natočit playback pro další použití v následujících 
scénách. Ať to byla dechovka, klavír, big beatová kape-
la anebo obyčejná cimbálová kapela ve vinném sklípku, 
jejíhož osobitého zvuku nebyl profesionální soubor v hu-
debním studiu schopen docílit.

Samozřejmě, toto vše platí v případě kontaktního na-
táčení zvuku. Jestliže je zvuk natáčen jako pomocný, 
má mistr zvuku největší zátěž při dokončování fi lmu. 
Rád bych při té příležitosti vzpomenul na režiséra Jiří-
ho Menzela, který striktně trval na kontaktním zvuku 

a dokázal pro něj vytvořit co nejlepší podmínky. Také 
bych rád vzpomenul na režiséra Jindřicha Poláka, který 
měl také rád kontaktní zvuk, ale ne vždy to bylo možné 
a byla mezi námi dohoda, nesnažit se za každou cenu, 
když výsledek byl nejistý. Měl jsem ho rád za to, že ve 
svých fi lmech nechával na mé fantazii vymýšlení různých 
zvuků, které v reálném světě existují jen ojediněle, nebo 
vůbec: ať už to byly zvuky batyskafu pod vodou, pohyb 
chobotniček, nebo zvukové projevy celé plejády strašidel. 
Naproti tomu režisér Dušan Klein preferoval pomocný 
zvuk, takže o to bylo více práce v postprodukci, ale práce 
to byla krásná a bavila mne.

Jak už bylo řečeno, fi lmy z padesátých až devadesá-
tých let jsou umělecká díla obvykle jednoho mistra zvuku. 
V současnosti může vypadat situace jinak, ne všichni mistři 
zvuku, kteří se zúčastní natáčení, také fi lm dokončují. Exi-
stují samozřejmě i mistři zvuku, kteří fi lm nejen na place 
natočí, ale zúčastňují se i postprodukce. Má to své výhody: 
Natočený fi lm dokonale znají a obvykle mají představu, 
jak některá místa fi lmu vylepšit.

Při postprodukci je třeba provést několik kroků. Porov-
nat kontaktní zvuk a rozhodnout, kdy je potřeba kontakt 
nahradit postsynchronem, u pomocného zvuku je postsyn-
chron samozřejmostí. Dále je potřeba v ruchovém studiu 
vyrobit synchronní ruchy, které mohou obohatit scénu, 
ale jsou důležité i při vytváření mezinárodního pásu. Též 
je nutné vyrobit některé umělé ruchy (dnes se tomu říká 
VFX), připravit atmosféry, samotné zvuky, zkontrolovat 
dodanou hudbu. To vše se dodává do počítačového projektu 
(session). V oněch inkriminovaných letech toto vše dělal 
mistr zvuku ve spolupráci se střihačem, jeho asistentkou 
a skriptkou, která zapisovala umístění jednotlivých zvuků 
do tzv. míchacích plachet.

Co říci závěrem: Mistr zvuku zajišťuje zvuk nejen tech-
nicky, ale musí také cítit scénu a dotvořit ji vhodnou at-
mosférou. Zvukově ji upravuje a zvýrazňuje, obohacuje 
o zvuky, které nelze na scéně natočit, mnohdy i proto, že 
v reálném světě zkrátka neexistují. Teprve takto vybalan-
covaný poměr technické a umělecké složky může vytvořit 
zvukově dokonalé dílo, které divák pocitově vnímá a bere 
ho jako součást obrazu, aniž by si ho uvědomoval. Mistr 
zvuku je opravdu autorem zvukové části audiovizuálního 
díla. 

prof. Ing. Karel Jaroš,
mistr zvuku a předseda představenstva 

OAZA, z. s. (Ochranná asociace 
zvukařů — autorů, z. s.)
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a velkorysejší fi nancování celovečerních projektů urče-
ných rodinám s dětmi, které mají zároveň nepochybný 
exportní potenciál. Na rozdíl od hrané tvorby totiž není 
animovaná produkce limitovaná zemí původu, protože 
v tomto případě je všude na světě akceptovaný dabing do 
potřebné jazykové verze. Postrádáme českou animovanou 
seriálovou tvorbu, protože v tomto ohledu klíčová Česká 
televize takovéto projekty neobjednává, a to i přesto, že 

má k dispozici potřebný vysílací prostora a prostředky 
a tento typ lokální tvorby určené dětem je nezpochybni-
telnou součástí veřejné poptávky.

Aktuálně se ASAF zaměřuje na transpozici normy 
Evropské komise, která umožňuje zavázat poskytova-
tele VOD služeb se sídlem mimo území EU k povinným 
odvodům do lokální tvorby. Každoročně by tak česká 
audiovize mohla využít investice v odhadované minimální 
výši 200 000 000 Kč! Zároveň je to šance pro české pro-
ducenty získat díky objednávce globálních poskytovatelů 
VOD služeb uplatnění v jejich sítích po celém světě. Ani-
mace je v tomto ohledu žádaný produkt, a proto se jedná 
o mimořádnou šanci. ASAF opakovaně poukazuje na 
skutečnost, že česká vláda zatím k transpozici přistupuje 
formálně a váhavě. Vznikají tak obrovské ztráty pro celou 
českou ekonomiku.

Čeští profesionálové sdružení v ASAF jsou přesvěd-
čení, že budoucnost české animace nespočívá ve fi nanč-
ních dotacích do oboru, ale v podpoře rozvoje anima-
ce jako kreativního průmyslu a sebevědomých tvůrců 
a producentů, kteří se budou snažit uspět nikoli pouze 
 v lokálním, ale zejména v globálním měřítku. 

Martin Kotík,
předseda představenstva ASAF

iberec hostil již po 24. mezinárodní festival sportov-
ních fi lmů SPORTFILM. V loňském ročníku soutěžilo 
352 fi lmů z 58 zemí, letos se do soutěže přihlásilo 402 

z 68 států. Vrcholem celého festivalu byl Festivalový den 
30. září v kině Varšava, kde proběhlo promítání fi nálových 
snímků a besedy. Vítězné fi lmy byly uvedeny a oceněny za 
účasti tvůrců, představitelů a sportovních ikon.

Hvězdou festivalu se stal Kristián Mensa, mladý výjimeč-
ný tanečník a výtvarník, se svým fi lmem Mr. Kriss, který 
získal hlavní cenu festivalu. Jak Kristián sám říká: „Kreslím 
při tanci svým tělem a tančím po papíře svými kresbami.“ 
Jeho break dance video na sociálních sítích zaznamenalo 
rekordních více než 65 milionů zhlédnutí a známým ame-
rickým deníkem byl uveden mezi 20 nejnadanějšími lidmi 
světa do 20 let. Snímek Mr. Kriss produkovala Česká televize 
spolu s režisérem Adolfem Zikou.

 Svůj fi lm Smečka, který porota ocenila přímou nomina-
cí do fi nálového Milána, představil osobně režisér Tomáš 
Polenský a herec jedné z hlavních rolí Petr Kadah. Spolu 
s trenérem české hokejové reprezentace Filipem Pešánem 
hodnotili mládežnický hokej a šikanu s tím spojenou.

Mezi oceněné se letos dostala opět tvorba České televize, 
a to 13. komnata Patrika Eliáše s průvodkyní Barborou Čer-
noškovou v kategorii Sportovní osobnosti, cenu převzala 
autorka námětu a vedoucí cyklu Iveta Toušlová. Mezi me-
todickými a naučnými snímky zabodoval DějePIC! režiséra 
Romana Motyčky.

V kategorii hraný fi lm získal ocenění polský fi lm Sweat. 
Na příběhu fi tness trenérky ukazuje autor i odvrácenou tvář 
sportu. Na jedné straně má slibně rozjetou kariéru, prodává 
DVD s programy, sponzoři přibývají, počet fanoušků roste, 
ale sociální sítě přinášejí ztrátu soukromí a stalking.

Během slavnostního ceremoniálu, který moderoval 
Petr Svěcený a zpívala Dasha, byly předány unikátní skle-
něné trofeje společnosti LASVIT všem oceněným sním-
kům. Vítězné fi lmy pak postupují do mezinárodního fi -
nále World FICTS Challenge festivalu v italském Miláně 
(9.—14. 11. 2021).

Návštěvníci SPORTFILMU měli možnost potkat spor-
tovní hvězdy, jako je horolezkyně Klára Kolouchová, loňská 
vítězka kategorie Dokument,  se svým fi lmem K2 Vlastní 
cestou, fotbalista Theodor Gebre Selassie nebo Karlos Vé-

L

SPORTFILM OVLÁDL 
Mr. Kriss, Smečka a Sweat

Vladimír Lhoták — producent fi lmu Myši patří do nebe 
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Z natáčení filmu Myši patří do nebe Foto: Jan Hromádko

ci zastupuje oceňovaný film Myši patří do nebe (2021). 
Příkladem pokračování skvělé tradice krátkých filmů 
může být globální úspěch Darii Kashcheeva, která za své 
snímky získala například nominaci na Academy Adwars 
za studentský krátkometrážní film Dcera (2020), nebo 
cenu poroty na prestižním Sundance FF (opět 2020). 
Připomenutí si zaslouží tvorba pro dospělé diváky, kterou 
v poslední době reprezentuje snímek Moje slunce Maad 
(2021) oceněný například na festivalu ve francouzském 
Annecy cenou poroty.

Obroda české animované tvorby by nebyla možná bez 
významné institucionální podpory ze strany Státního 
fondu kinematografie. Mnohé celovečerní animované 
snímky by bez finančních zdrojů poskytnutých SFKMG 
ani nemohly být natočeny. V roce 2012 vznikla Asociace 
animovaného filmu (ASAF), která se snaží akcelerovat 
další rozvoj české animované tvorby. ASAF přitom za-
stupuje profesní zájmy svých členů a tím také mimo-
řádně různorodé tvůrce a producenty. Základním cílem 
ASAF je zajistit podmínky umožňující všem aktérům 
utvářejícím českou animaci plnohodnotně naplňovat 

své tvůrčí záměry a producentské směřování. ASAF se 
proto snaží být aktivním a iniciativním partnerem všech 
důležitých institucí, které ovlivňují českou audiovizi: 
příslušná ministerstva a vláda ČR, v sektoru kreativních 
průmyslů například Hospodářská komora a další organi-
zace. Usilujeme o intenzivnější spolupráci s partnerskými 
sdruženími jako je APA, FITES, UFD nebo v příbuzném 
sektoru herního průmyslu GDACZ. V rámci vzdělávání 
komunikujeme se zástupci středních a vysokých škol, 
které mají výukové programy zaměřené na animaci. Pod-
porujeme vzdělávací projekty, jako je úspěšná a ambici-
ózní platforma Anomália, která zprostředkovává českým 
tvůrcům a producentům kontakt se špičkovými světovými 
profesionály z oboru.

ASAF spatřuje budoucnost české animace především 
v širokém uplatnění talentovaných tvůrců a ambiciózních 
producentů. Lidský kapitál nepochybně patří mezi silné 
stránky české animace. Nicméně zároveň identifkujeme 
mnohé slabé stránky a mimořádné příležitosti. Institu-
cionální podpora se zaměřuje na tvorbu určenou nároč-
ným a dospělým divákům. Postrádáme systematičtější 

synchron 2_2021 V1 blok 72 stran 210 × 280 mm FINAL TISKdata.indd   48 12.01.22   12:24



512  2021

Letošní, tradiční 
FITESPARTY 
na 55. MFF 
v Karlových 
Varech

FITES Party se těší tradiční bohaté účasti

Tradiční debatu FITES Party vedla Jana Tomsová a Ivan Biel

Foto: Martin Čech
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MFF KV představuje novou definici druhé soutěžní 
sekce bez teritoriálních omezení.

okamžiku, kdy se pro fi lmaře otevírá možnost 
přihlásit svůj film do programu 56. MFF KV 
(1. — 9. července 2022), oznamují organizátoři 

festivalu změny ve struktuře a defi nici soutěžních sekcí. 
Druhou ofi ciální soutěží se stává Proxima, která nahradí 
dosavadní soutěž Na východ od Západu. Proxima dává 
prostor moderní fi lmové tvorbě z celého světa. Je místem 
pro fi lmaře čekající na objevení i pro renomované autory 
hledající nové defi nice své tvorby. Proxima si klade za 
cíl představit díla plná tvůrčího elánu a progresivního 
kinematografi ckého výrazu, doplňuje tak výběr Hlavní 
soutěže.

„Soutěž Proxima nahrazuje specializovanou soutěžní sek-
ci Na východ od Západu, která vznikla v devadesátých letech 
s cílem pomoci fi lmům a tvůrcům z bývalého východního 
bloku vymanit se z politicky indoktrinované izolace, jak in-
stitucionální, tak mentální,“ říká umělecký ředitel festivalu 
Karel Och. „Mise byla splněna, v současné době je třeba 
přistupovat k regionu v celosvětovém kontextu. Obě soutěžní 
sekce karlovarského festivalu budou i nadále poskytovat 
prostor tomu nejlepšímu, co vzniká ve střední a východní 
Evropě, od příštího ročníku se však i druhá soutěž nazvaná 
Proxima otevírá snímkům ze všech světadílů.“

Čtvrtstoletí trvající existence sekce Na východ od Zá-
padu (od roku 2005 ofi ciální soutěž) zaměřující se přede-
vším na hledání nových talentů z regionu procházejícím 
výraznou transformací, znamenala zásadní okamžik ve 
tvůrčím životě řady fi lmařů. Tomasz Wasilewski, Ivan 
Tverdovsky, Rusudan Glurjidze, Lili Horvath nebo Ivan 
Ikic patří k autorům, jejichž začátky jsou spjaty se soutěží 
Na východ od Západu. 

V

mola. Jako čestní hosté se mezi návštěvníky gala večera 
představili Milan Jirásek a Jiří Kejval, bývalý a současný 
předseda Českého olympijského výboru. Celý festival se 
koná za podpory města Liberec a Libereckého kraje. Záštitu 
festivalu udělil pan primátor Jaroslav Zámečník i hejtman 
Libereckého kraje Martin Půta.

Více info na www.sportfi lm.cz a na profi lu facebook.com/
sportfi lm. 

Soutěž Proxima 
nahradí 
Na východ 
od Západu

Vladimír Boháč, Kryštof Šafer, Pavel Hůza, Pavel Michal, 
v popředí Renata Balašová, ředitelka festivalu

Kristián Menza, hlavní postava vítězného fi lmu, a režisér Adolf Zika

Prezident festivalu 
Leon Jakomič 
spolu s Milanem 
Jiráskem, bývalým 
předsedou Českého 
olympijského 
výboru
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Režisér Jiří Strach

Producent ČT Jaroslav Kučera a předseda FITES Jaroslav Černý
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Filmový kritik a rozhlasový redaktor Tomáš Pilát

Kameraman František Němec Kameramani Martin Vadas a Marek Jícha 
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oderátorem slavnostního vyhlašování a předává-
ní audiovizuálních cen TRILOBIT 2022, které se 
uskuteční 22. ledna 2022 v budově ELI Fyzikálního 

ústavu AV ČR v Dolních Břežanech, bude známý herec Jan 
Šťastný. Co pro něj moderování takovéto akce znamená, 
jak by sám posuzoval umělecká díla, kdyby se ocitl v pozici 
porotce, a jaké projekty a herecké úkoly ho v blízkém čase 
čekají, nám prozradil v následujícím rozhovoru.

Moderování výročních cen Filmového a televizního svazu 
TRILOBIT je pro vás premiérou. S moderováním různých 
jiných akcí už ale řadu zkušeností máte. Jaký máte coby 
populární herec a dabér vztah k této disciplíně?

Herectví a moderování vypadají podobně, ale jsou to na-
prosto rozdílné disciplíny. Já jsem zvyklý za ta léta, co se 
živím hraním, vytvářet jakési postavy, naučit je dýchat, 
chodit a tak dále, ale to ve výsledku znamená, že se vždyc-
ky za nějakou postavu schovávám. Skrze určitou figuru 
sice možná dávám najevo své názory 
a pocity, ale jde především o názory 
a myšlení oné postavy. Jenže modero-
vání je disciplína, kdy je člověk sám za 
sebe. Já jako založením spíš introvert 
musím najít tu základní odvahu, která 
je potřebná k moderování, tedy nebát 
se postavit před lidi a tak trochu z fleku 
bavit, hovořit, pobízet, pohotově rea-
govat na danou situaci. Není to ideální 
disciplína pro mě, nicméně pár mode-
rování za sebou mám. Já totiž každou 
věc, která mi úplně nesedí, beru jako 
výzvu. Vyzkouším si, jestli se třeba sám 
zbytečně ve své hlavě něčím neblokuju.

Vzpomenete na své nejzajímavější moderátorské po-
činy?

Moje první moderování byl pro mě dosti děsivý záži-
tek. Odehrálo se ještě na sklonku minulého režimu, kdy 
jsem byl vojákem základní služby a vojnu jsem si odbý-
val z takzvaném AUSU — tedy Armádním uměleckém 
souboru. A tehdy existovalo něco, pamětníci si možná 
vzpomenou, co se jmenovalo Zlatý palcát. Jakási soutěž 
pro vojáky. A protože jsem byl už tenkrát trochu známý ze 
seriálů, mé velitele nenapadlo nic lepšího, než že bych to 
měl odmoderovat. Byl to opravdu smrtelný zážitek. Nejen 
program sám o sobě, ale navíc to byl přímý přenost do 
televize a už to vědomí, že když uděláte chybu, přenáší se 
do éteru a nedá se nic vrátit, ten pocit toho závazku, byl 
to nejhorší, co jsem tehdy mohl zažít. Vůbec nevím, jak to 

dopadlo, hrůza byla taková, že si z toho moc nepamatuju. 
Na druhé straně moderátorského spektra jsou akce jako 
plesy, vyhlašování sportovních ocenění nebo hasičské 
zábavy. Tam ta původní tréma, která je na začátku vždy, 
protože se očekává, že kromě moderování byste měl i tro-
chu pobavit, postupem času opadává. Zjišťujete, že nálada 
v sále je přímo úměrná zvyšující se hladině alkoholu v krvi 
a pak už ti lidé snesou opravdu hodně. Ono na moderování 
je obecně nejtěžší navázat kontakt s diváky v sále. My jsme 
na publikum sice zvyklí z divadla, ale přece jen ho známe 
a navíc jsme přece jen schovaní za své role. Avšak mode-
rování znamená setkání s lidmi, o nichž vlastně nevíte, 
co od vás očekávají. Někdo moudrý mi kdysi řekl, vlastně 
myslím, že to byla moje žena, že moderování by nemělo 
být o tom, že tam člověk prezentuje sám sebe. Ale je na 
pódiu proto, aby co nejlepším způsobem, podle svých 
schopností a umu, věnoval večer těm, komu patří, ať jsou 
to sportovci nebo v případě TRILOBITU ocenění umělci.

TRILOBIT (mimochodem nejstarší 
audiovizuální cena, která se udělu-
je už od roku 1966) oceňuje díla ze 
všech oborů (hrané, dokumentární, 
animované, seriálové atp.). Kdybyste 
vy zasedl v porotě, jaká kritéria by byla 
ve vašem hodnocení určující?

Když se na to tak dívám, tak jsem sko-
ro stejně starý jako ceny TRILOBIT. 
A když se dívám, kolik děl vzniká v ob-
lasti audiovizuální tvorby a kolik z toho 
se řadí mezi ty kvalitnější, jež odolají 
prověrce času, lapidárně řečeno, kolik 
z celé té záplavy stojí za to vidět, jsem 

na pochybách. Myslím, že pro mě je to nejzásadnější, na co 
bych se zaměřil, hlavní kritérium, od čeho bych se odvíjel, 
předloha. Scénář, námět. Tedy to, co chce autor sdělit. Víte, 
my máme celou plejádu naprosto skvělých herců. Ale když ti 
herci nemají co hrát, tak to prostě nemůže dopadnout dobře. 
Proto si myslím, že předloha v audiovizuálních věcech je 
pro mě zádsadní. Pokud je co hrát a pokud je co vyprávět. 
Mám trošku pocit, že se z filmové tvorby lehce vytrácí — je 
to můj vkus, nikomu ho nevnucuji — vyprávění jako takové. 
To, čím bych byl jako prostý divák, neovlivněný odborným 
hodnocením — stržen. Abych na díle v tom vytržení nad 
vyprávěným příběhem nehledal formální chyby. Nejsem 
schopen posoudit — na to jsou ostatní odborníci — třeba 
vizuální stránku věci, nakolik je přitažlivá, originální, ale 
hodnotím to, co mě jako diváka skutečně zaujme. Myslím, 
že drama nacházíme i v normálním životě. A jako by ta 
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Moderování je svébytná 
disciplína
Rozhovor s Janem Šťastným 
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Jako študák jsem bydlel na koleji v Hradební ulici. Kdy-
koliv třeba v televizi potřebovali něco natočit, například 
nějaký šot, volali mi tam a já jsem šel. Neštítil jsem se žádné 
práce, naopak, byl jsem rád. Dali mi kameru a třicet metrů 
filmu, což vystačilo asi na tři minuty záznamu, a šel jsem 
točit třeba fotbal. A za reportáž jsem dostal sto korun! Asi 
byly ty moje šoty použitelné, protože takových zakázek 
jsem měl neustále hodně.

Jak se v té době pohlíželo na kameramany?
Nikdo je moc neuznával, alespoň ty televizní, ale pro mě 
byla kamera smyslem života. Vytvořil jsem spoustu věcí, 
mimo jiné i díky tomu, že kolegům se do nich nechtělo. 
Natočil jsem kolem tisíce celovečerních titulů. A všechno 
to byla krásná práce. Vynález televize je největší štěstí, 
které mě mohlo potkat.

Žánrové spektrum pořadů, které jste natáčel, je poměrně 
široké.

Točil jsem opravdu kdeco, opery, publicistiku, dokonce 
už zmíněné sportovní reportáže, až jsem skončil u hrané 
tvorby, v dramatickém žánru. A diváci měli televizi rádi. 
Jednou jsem točil s Jindřichem Fairaizlem cosi do Vla-
štovky, jeli jsme do jižních Čech, tam se sešla celá vesnice 
a nadšeně nás vítala. Ti lidé nám líčili, jak všichni chodí na 
televizi do školy, sejde se tam prý vždycky sto padesát lidí 
a pak o pořadu ještě dlouho diskutují. Bylo skvělé sledovat, 
jak je to těší. Bylo potěšující vidět, že má naše práce smysl. 
Divácký zájem jsem bral vždy jako poctu. Práce v televizi 
není pásová výroba, neustále přicházejí nové látky, noví 
autoři, herci, režiséři.

Tvorbu legendy televizního kamerového umění připomněl 
program ČT3 na počátku roku 2021 u příležitosti mistrových 
90. narozenin. Česká televize uctila památku pana Vladimíra 
Opletala na programu ČT3 v pondělí 18. října celodenním 
vysíláním jeho tvorby. 

FRANTIŠEK NĚMEC

Potkal jsem se s Vladimírem na fakultě FAMU (1956), byl 
o rok výš než já. Když jsem točil absolventský film s Pavlem 
Hoblem „Hřbitov, který zemřel“, tak mi tam poradil drob-
né věci, jako velký lampy 5kW, a ty musely být předělané 
na denní světlo pomocí modrých fólií, ty měly ale jednu 
nevýhodu, že během 5 minut shořely. Pořád jsme museli 
měnit a měnit a měnit…

Když jsem se po absolvování FAMU rozhodoval, chtěl 
jsem jít k filmu, ale to bylo těžké se tam dostat (na Barran-
dov).

A Vláďa Opletal, který už byl v televizi, mi říkal víš, pojď 
taky do televize, zatím to je v samém začátku, vysíláme 
přímo, ale i v televizi se budou točit filmy. A tak jsem ho 
poslechl a vstoupil do televize a ze začátku jsem byl švenkr 
u jeho inscenací, které se vysílaly přímo. Později jsem pře-
šel jako kameraman do vysílání Pro děti a mládež, a tam 
jsem natočil i televizní filmy. Vláďa se stále zajímal o to, 
co dělám. Vladimír mě celou dobu sledoval a v dobrým 
mi vždycky poradil, co bych mohl ještě vylepšit, materiál, 
lampy, techniku…

Byl člověk, který mě během profesní kariéry kamera-
mana měl, jako starší kolega z FAMU, stále na zřeteli.

Vladimír Opletal byl můj přítel. 

ZDENĚK ZELENKA

Neznám člověka, který by Vladimíra Opletala neměl rád, 
dokonce se dá říct, že Vladimír měl kamarády a upřímné 
obdivovatele napříč generacemi. Nevyučoval sice ve škole, 
přesto pomohl vychovat nepřehlédnutelnou řadu začí-
najících kameramanů, švenkrů a asistentů, kteří se pak 
k němu po celý život hlásili a hlásí jako ke svému učiteli. 
Vladimír patřil k těm citlivým profesionálům, kteří své 
profesní a životní zkušenosti dovedou začínajícím kole-
gům předávat přímo na place, a to jaksi mimochodem, 
nenuceně, přátelsky. A herci? Ti Vladimíra přímo milovali! 
Připravoval jsem film Návštěva staré dámy a první, na co 
se mě představitelka hlavní role paní Jiřina Bohdalová 
zeptala, bylo: „A kdo dělá kameru?“ Když jsem jí sdělil, 
že Vladimír Opletal, s úlevou mávla rukou: „Tak to jsem 
klidná.“ Na place o něm nikdo moc nevěděl, pracoval tiše, 
nenápadně, ale přesně. Jeho doménou byla detailní znalost 
technologií. Aby ne! Za svůj život zažil všechny etapy, 
kterými televize procházela. Živé vysílání, telerecording, 
černobílý záznam, přechod na barvu, sekvenční snímání, 
záběrové snímání, analog, digitál, ale také první natáče-
ní na dnes naprosto běžný formát obrazu 16 : 9. Chystal 
jsem v roce 1995 televizní film Azrael, anděl smrti a říkám 
Vladimírovi: „Mě už ten formát 4 : 3 nebaví, pro kina se už 
dávno točí širokoúhle a my pořád jedeme na formát, jako 
bychom točili film s Vlastou Burianem.“ Vladimír pookřál, 
mrknul na mě spiklenecky a pravil: „Vím o kamerách, 
které už umí snímat na 16 : 9!“ Sehnal je, nikomu jsme 
nic neřekli a příběh jsme poprvé v historii ČT natočili na 
tento tehdy nový formát. Ano, bylo z toho pozdvižení, 
ale díky Vladimírovi se tak mnozí poprvé dověděli, jaká 
bude obrazová budoucnost všech filmů a pořadů, které se 
výhledově budou v televizi točit. I před svojí devadesátkou 
se o televizi stále zajímal. Ale spokojený se současnou 
tvorbou nebyl. „Samý střílení, hádky, honičky v autech, 
nenávist,“ říkal posmutněle. „My jsme točili o tom, co 
koho trápí, kdo má koho rád a když to byla komedie, tak 
se lidi opravdu smáli. Tohle už není o lidech.“ Možná to 
byl jen klasický povzdech odcházející generace, ale jedno 
je jisté — pokud stál za kamerou Vladimír Opletal, násilí 
či zlo nebylo v příběhu pro zábavu. On by totiž takovou 
práci nikdy nepřijal. Byl důsledný v obhajobě normálního 
lidství, a nejen za to Ti, Vladimíre, patří velký dík! 

DUŠAN KLEIN

Velmi rád vzpomínám na kameramana Vladimíra Opletala. 
Byl to výborný profesionál a při práci jsem se na něj mohl 
vždy stoprocentně spolehnout.

Byl to také můj velmi blízký kamarád, s nímž jsem prožil 
mnoho neopakovatelných zážitků.

Na závěr bych chtěl říct, že dobří lidé odcházejí, ale 
vzpomínky na ně zůstanou. 
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Vzpomínají televizní historik Daniel Růžička, 
kolega kameraman František Němec, 
režisér Zdeněk Zelenka a režisér
Dušan Klein
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odvaha vstoupit do takzvaně obyčejných osudů tvůrcům 
chyběla. Snažíme se být až šokující, abychom přitáhli po-
zornost. Domnívám se, že šokovat není ta správná cesta. 
Abych to uzavřel — všechno pro mě začíná a končí u scé-
náře.

Náš rozhovor vzniká na rozhraní roku. Čím v těchto 
dnech a týdnech pracovně žijete a na co se těšíte do 
roku 2022?

Naše práce je taková, že přesně nevíte, co bude za měsíc. 
Po novém roce, co se týká divadla, což je pro mě základ, 
i primárně vycházím z divadelního prostředí — ostatní 
činnosti jsou pro mě spíše „odskoky“, budu zkoušet na 
domovské scéně Divadla na Vinohradech hru Nepomuka 
Nestroye Provaz o jednom konci s režisérem Radovanem 
Lipusem. Měla by to být hra se zpěvy a já si zpíval tak 
maximálně na záchodě a po DAMU už ani tam. Naštěstí se 

s panem režisérem známe z dřívějších spoluprací — napří-
klad jsme spolu dělali inscenací Český román o životě Olgy 
Scheinpfl ugové, Hodinu diplomacie v divadle Viola nebo 
Neff ovy Sňatky z rozumu. Ale stejně jsem zvědav, když teď 
vstoupíme do komediálního žánru, respektive frašky, jak 
nám to půjde. A potom vzhledem k té zatracené covidové 
době, ve které žijeme, jsem se dal hodně na audiotvorbu, 
načítání audioknih. Ta práce mě velice baví, protože roz-
hlasové herectví má velice blízko k divadelnímu, i když 
tam nejsme vidět. Poté mě někdy v květnu čeká v České 
televizi natáčení detektivního příběhu s režisérkou Lucií 
Bělohradskou. Moc se na to těším. A co ještě přinese čas, 
uvidíme. Věnuji se také dabingu a někdy ta práce přichází 
z týdnu na týden. 

připravila Helena Hejčová

DANIEL RŮŽIČKA

VYNÁLEZ TELEVIZE JE NEJVĚTŠÍ ŠTĚSTÍ, 
KTERÉ MĚ MOHLO POTKAT

14. října 2021 nás opustil výjimečný tvůrce Československé 
a České televize, který televizní profesi svým uměním 
nejen budoval, ale rozvíjel a posouval její hranice k větší 
dokonalosti — kameraman Vladimír Opletal.

Vyučil se fotografem, vystudoval Státní průmyslovou 
školu grafi ckou v Praze a absolvoval katedru fi lmového 
a televizního obrazu na pražské FAMU. Pro ČST a ČT 
natočil nebývalé množství televizních inscenací a tele-
vizních fi lmů a také několik seriálů. Do mnohých jiných 
pořadů poskytl své fotografi e. Spolupracoval s nejznáměj-
šími a nejlepšími televizními režiséry — Františkem Fili-
pem, Evou Sadkovou, Jiřím Bělkou, Janem Matějovským, 
Miroslavou Valovou, ale i Antonínem Dvořákem a také 
Zdeňkem Zelenkou.

Pro své morální a občanské postoje byl po sametové re-
voluci 1989 zvolen předsedou rehabilitační komise Česko-
slovenské televize, jejímž úkolem bylo občansky a profesně 

rehabilitovat televizní tvůrce, které komunistický režim 
z politických důvodů existenčně i společensky negativně 
postihl.

Ze známých pořadů připomeňme pohádky Rumplcim-
prcampr, Poklad na Sovím Hrádku, hororový příběh Tra-
vis, inscenace a fi lmy Chtěla bych ten strom, Ubohý pan 
Kufalt, Dopis psaný španělsky, Nezralé maliny, Romeo 
a Julie na konci listopadu, Láska jako trám či Příběh du-
šičkový a seriály Sňatky z rozumu, Tři chlapi v chalupě, 
Eliška a její rod, Byl jednou jeden dům, Dnes v jednom 
domě, Nejmladší z rodu Hamrů, Hříchy pro pátera Knoxe, 
Arrowsmith, Nadměrné maličkosti.

V roce 1970 mu byla udělena Výroční cena Českosloven-
ské televize za vynikající kameramanskou práci a v roce 
1972 obdržel na mezinárodním televizním festivalu v Sofi i 
významnou cenu za kameramanský vklad fi lmu Romeo 
a Julie na konci listopadu. V roce 2006 vstoupil do televizní 
Síně slávy.

V rozhovoru s redaktorem Tomášem Pilátem v knize 
Televizní idoly a další, kterou k šedesátému výročí televiz-
ního vysílání vydala Česká televize v Edici ČT, vzpomínal 
na své televizní začátky:
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 Odešel kameraman 
Vladimír Opletal
Vzpomínají televizní historik  Daniel Růžička, 
kolega kameraman František Němec, 
režisér Zdeněk Zelenka a režisér
Dušan Klein
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Podle stejnojmenné knihy  
Jerzyho Kosińskiho.  

Česká premiéra filmu proběhla  
v Praze 11. září 2019  

v Kongresovém centru.

Český film  
NABARVENÉ PTÁČE 

— JEHO ZAHRANIČNÍ  
„DĚJINY“
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Z filmu — Foto: Jan Dobrovský
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Všechny otázky se točily kolem toho, proč mám zájem 
knihu zfilmovat. Proč? Proč jsem si ji vybral? O čem to 
je? Jaké je její poselství? Proč jsem o potenciálu daného 
materiálu tak skálopevně přesvědčen?

Jak jsi odpovídal?
Jedním z faktorů, které hovořily v můj prospěch, mohla 
být i skutečnost, že pocházím z východní Evropy, takže 
si zřejmě mysleli, že pravděpodobně budu mít k téma-
tu náležitý vztah. Když se za tím zpětně ohlédnu, je mi 
také jasné, že se chtěli ujistit, že mi nejde jen o to, abych 
výlučně těžil jen z kontroverzních aspektů díla, ale že 
mám vážnější důvody. Že mě ta látka hluboce zasáhla. 
Že se nechci utopit, řekněme, ve formě, která je skutečně 
plná násilí a brutality, ale v obsahu. A ten obsah není 
o násilí a o brutalitě. Podle mě je poselství onoho díla 
možná o třech nejdůležitějších věcech v našich životech. 
O dobru, o lásce a o naději. Odpovídal jsem tak, jak jsem 
tu předlohu cítil od doby, kdy jsem román přečetl. Nic 
jsem nepředstíral, nic jsem si nevymýšlel…

Jen jsem se snažil o to, jak vysvětlit, nakolik bych chtěl 
do filmu přenést svůj vlastní vhled, pochopení a vyznění 
celého příběhu. Snažil jsem se akcentovat to, co již jsem 
zmiňoval, tedy že ptáče je pro mě humanistické poselství, 
i když chápu, že pro mnoho lidí je jen apokalyptickým 
popisem hrůz a bestiality. Že nicméně pro mě není toto 

chápání podstatnou záležitostí. Že se jedná právě jen 
o formu, o rám obrazu, na kterém je namalovaný mno-
hovrstevnatý příběh. Že právě ten příběh, to plátno je 
důležité. Možná, že právě tento přístup byl nakonec dů-
vodem, proč jsem jako první a jediný na světě ta práva 
získal. Ale zcela jistě to nevím, nikdy jsem se neptal. 
Takže jednání v Chicagu dopadlo na výbornou, ale to 
byl vlastně stále jen začátek. Ona jedna věc je říci: my 
vám to dáme, ale druhou věcí je za jakých podmínek 
a za kolik. Dalších čtrnáct měsíců pak probíhala jednání 
a dohadování. Nebyla to vůbec jednoduchá záležitost. 
Každá strana nějakým způsobem zcela zásadně trvala 
na svých podmínkách, ale nakonec se našel kompromis. 
Šli jsme krok po kroku a nakonec ke spokojenosti obou 
stran se smlouva podepsala.

Neptám se na peníze, ale vždy to šlo jedno s druhým, 
nebo jste napřed vyjednali peníze, a potom byly případně 
nějaké podmínky…?

Šlo to vlastně jedno s druhým, protože podmínky té které 
pasáže ve smlouvě ovlivňují cenu. Vše jsou spojené nádoby. 
Já nicméně zároveň věděl, kolik si maximálně mohu vůbec 
dovolit za ta práva zaplatit. K tomu všechno směřovalo.

Byly ve smlouvě podmínky, které by tě nějak omezovaly 
v tvé tvůrčí představě?

Režisér a producent Václav Marhoul a herec Stellan Skarsgård při natáčení Foto: Jan Dobrovský
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Rozhovor vedla Jana Tomsová

Václave, když se ti kniha Nabarvené ptáče dostala do 
ruky, co tě napadlo v souvislosti s tím, že jde o světo-
vý bestseller, že budeš muset někam pro práva, co to 
všechno obnáší? Co to obnáší i právnicky? Myslím odsud 
z Prahy… Kdo tě bude zastupovat, kdo s tebou bude 
dělat smlouvu? Nechci absolutně vyzvídat konkrétní c…

Nejde vůbec o know-how. Vše je jenom logika věci. Je 
pravdou, že když čas od času přednáším na FAMU, resp. 
naposledy jsem měl minulý rok v březnu asi pětihodinový 
seminář v Poněšicích o producentství, pak vždy vlastně 
začínám svůj proslov alfou a omegou celého procesu, a těmi 
jsou právě ona zmiňovaná práva. Bez autorských práv nemá 
smysl o jakémkoli filmu vůbec začít přemýšlet či ho do-
konce začít připravovat. Platí to i v případě originálního 
scénáře, i k němu musí producent získat práva. Stává se, že 
film spolu vyvíjejí kamarádi, ale já byl mnohokrát svědkem 
toho, jak i přes ujednání typu „potom se domluvíme“ vše 
skončilo špatně a někdy dokonce i u soudu. Samozřejmě 
pokud se týče Ptáčete, tak v první řadě k takové románové 
předloze člověk přistupuje hlavně jako scenárista a taky 
režisér, tzn., že si řekne: „Ano, tohle je látka, kterou bych 
rád zpracoval. Tohle chci dělat. Tenhle příběh chci přenést 
na plátno.“ A v tu chvíli, pokud takový popud vznikne, 
musí přesvědčit producenta a ten musí vyvinout veškeré 
možné úsilí k tomu ona práva získat. Takže Marhoulové 
přesvědčili producenta Marhoula a ten se vydal na tu dlou-
hou, bezmála jedenáctiletou cestu. Získat práva na Ptáče 
byla popravdě neuvěřitelně těžká záležitost, protože román 
byl a je světovým bestsellerem. Věděl jsem, že mnoho lidí 
na světě se o to přede mnou pokusilo, ale taky to, že niko-
mu se to nikdy předtím nepodařilo. Jedním z nich, co vím, 
byl dokonce jeden z nejlepších přátel Jerzyho Kosińskiho, 
slavný americký herec a producent Warren Beatty. Ani on 
ale neuspěl.

Ví se, proč se mu to nepodařilo?
To se neví. Kosiński sám říkal svého času, že by Nabar-
vené ptáče svěřil jenom dvěma režisérům, a to Luisovi 
Buñuelovi nebo Federicu Fellinimu. Lehká vsuvka. Bylo by 
samozřejmě neuvěřitelně zajímavé, kdyby Jerzy Kosiński 
viděl můj film, co by na něj vůbec řekl. Třeba na něj shlíží 
z nebe, nebo z pekla. To nevíme. Kosiński byl až neuvě-
řitelně kontroverzní postavou a ze způsobu jeho života 
bych právě tipoval, že jednou nohou stál v nebi a druhou 
nohou právě v pekle. Ale zpátky k otázce. Já tomu sám také 
nevěřil. Ale stalo se. Trvalo to celkem 22 měsíců, po celou 
dobu jsem na tom pracoval s Petrem Ostrouchovem, což je 

ve filmařských kruzích velice známá osobnost, myslím, že 
je v Čechách v oblasti filmu tím nejlepším právníkem. Ne-
pracuje samozřejmě jenom pro mě, ale pro mnoho velkých 
a význačných producentů. Vyniká zároveň v jedné — a to 
zcela zásadní disciplíně, a tou je tzv. právnická angličti-
na. Já třeba nemám problém mluvit anglicky, ale tohle je 
popravdě řečeno nad mé síly. Bez Petra by to určitě nešlo 
a nevyšlo.

 
Jestli se na tento bod můžeš víc soustředit. Ty jsi pak 
našel někoho, komu ta práva patří? Jak jsi začal?

Pověřil jsem Petra (Ostrouchova), aby vypátral, komu ta 
práva patří. Ukázalo se, že velkému nakladatelství v Chi-
cagu. Situace byla ale v tu chvíli komplikovaná, protože 
hrozila soudní pře mezi tímto nakladatelstvím a nadací, 
kterou založila druhá manželka Jerzyho Kosińskiho, o to, 
kdo práva na všechny Kosińskiho knihy může zastupo-
vat. Ale naštěstí co vím, pak došlo k mimosoudní dohodě, 
předpokládal bych, že asi za podmínky vzájemného dělení 
procent z každého obchodního případu. Kdyby k takové 
soudní při nedošlo, hrozilo, že práva by se, na kdovíjak 
dlouhou dobu, zablokovala.

To znamená, že oni oba dva drželi práva?
Ne. Oni se o ta práva mohli v tu chvíli soudit, protože kaž- 
dý z nich tvrdil, že patří právě jemu. Ale jak jsem říkal, 
došlo k dohodě a práva spravuje nakladatelství v Chicagu. 
Nejde jen o Nabarvené ptáče, ale kupříkladu o román 
„Byl jsem přitom“, podle kterého byl natočen slavný film 
s Peterem Sellersem v hlavní roli, který byl v roce 1976 
nominován na Oskara. Tento film, jako mnoho dalších, 
je neustále distribuován, nyní hlavně na VOD platformě, 
a díky tomu tak stále přináší výnosy. A ty jsou podle mého 
úsudku děleny mezi obě strany ve sjednaném procentu-
álním poměru. Nicméně jen tato fáze trvala 8 měsíců. Ve 
chvíli, kdy se tedy situace vyjasnila a já měl jen jednoho 
finálního partnera pro jednání, jsem se odhodlal a napsal 
do nakladatelství dopis se svojí žádostí. Popravdě jsem 
nečekal vůbec žádnou odpověď. O to víc bylo pro mě šo-
kující, že se mně jí dostalo, a to dokonce v podobě pozvání 
k osobnímu jednání. Takže v dubnu 2009 jsem nasedl do 
letadla a odletěl do Chicaga. Ta schůzka se uskutečnila 
v sedmnáctém patře jejich budovy přímo v centru města. 
Myslel jsem si, že mě tam nechají na recepci čekat klid-
ně až třeba dvě hodiny, ale opak byl pravdou. Už za dvě 
minuty mě asistentka zavedla do konferenční místnosti, 
kam později vstoupili tři pánové… A pak začal „výslech“. 

Rozhovor s Václavem  
Marhoulem — producentem 
— scenáristou — režisérem
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Zvažuje se tolik věcí, včetně všeho, které jsi uvedla ve své 
otázce. Při Nabarveném ptáčeti to bylo o Polsku a o Ukra-
jině, u Tobruku pak o Libyi, Egyptě, Sýrii, Maroku a Tu-
nisku. Nicméně ve všech případech to začíná nějakým 
tím googlováním. Snažíš se vypátrat nějaké dobré místní 
produkce, respektive takové, co poskytují zahraničním 
štábům služby. Pár si jich vytipuješ. Začneš pročítat jejich 
webové stránky, profesionální biografii jejich lidí, na ja-
kých filmech dělali, s kým je dělali. Z toho všeho se snažíš 
odvodit jejich zkušenosti. Takhle se dozvíš opravdu hodně 
věcí. Potom si najdeš ty samotné filmy a s nimi jejich 
produkční společnosti. Přes ně se snažíš získat referen-
ce. Obvoláváš je, píšeš jim a ptáš se na jejich zkušenosti 
s tou či onou domácí produkcí. Je to docela dost dlouhá 
a náročná rešerše, ale nakonec si uděláš tzv. shortlist, 
tzn., že ti dejme tomu vypadne z každé země pět pravdě-
podobně schopných místních produkcí. A řekneš si ano, 
tohle vypadá dobře, tihle lidi vědí, jak se dělá film. Mají 
zkušenosti, dělali na tolika a tolika filmech, poskytovali 
služby na tolika a tolika zakázkách. A těchto pět produkcí 
už napřímo oslovuješ. Normálně jim napíšeš a sdělíš, že se 
jmenuješ tak a tak, že chceš dělat film takový a makový, 
pošleš jim k tomu scénář, nebo z něj vybrané scény, a do-
tážeš se, jestli mají zájem. Pak čekáš, jak budou reagovat. 
Pokud někdo zareaguje v podstatě hned, dostává ode mě 
znaménko plus. Pokud se někdo ozve třeba až za měsíc, 
už pro mě není vůbec zajímavý, nevěřím mu, a z toho 
seznamu ho prostě vyškrtnu, protože způsob a rychlost 
komunikace je jednou ze zcela zásadních věcí a o mno-
hém znovu svědčí. Dalším krokem je pak to, že se tam 
samozřejmě vypravíš na obhlídky. Nejde jen o správnost 
lokací, ale taky o to, že se s těmi lidmi osobně potkáš, máš 
z nich vždy nějaký konkrétní pocit. Jde o tu vzájemnou 
chemii, o to, co z těch lidí cítíš, jestli jsou to poctiví fil-
maři, nebo jenom žraloci, kteří chtějí schramstnout, co se 
dá. Taky je důležité vidět jejich kanceláře, dostat se k nim 
do produkce. Nikdy se s nimi nesmíš setkávat jinde, třeba 
v nějaké kavárně, musíš vidět prostor, ve kterém pracují. 
I ten o nich řekne mnohé. Takže všemi těmito postupnými 
kroky se prodíráš kupředu, sítem propadávají další a další, 
až si nakonec vybereš toho jednoho, a s ním tu smlouvu 
finálně podepíšeš.

Jak to bylo na Ukrajině?
Tak, jak jsem to popsal. Nemlich to samé, probíhalo to 
přesně takhle. Kupříkladu v Kyjevě jsem byl dvakrát před 
tím, než jsem vůbec začal na Ukrajině s jakýmikoli ob-
hlídkami.

Mluvili jste rusky, nebo anglicky?
Většinou anglicky. Tito lidé většinou umí anglicky. V ruš-
tině by mně to už tak nešlo jako kdysi.

Jak je to s pojištěním?
Pojišťovna, pokud má relevantní informace, je schopná 
pojistit i natáčení v zahraničí.

Má nějaké zvláštní podmínky?

Zahraniční natáčení má svoje specifika. Tady v Čechách 
jsou ale dvě pojišťovací společnosti, které umí pojistit nejen 
film, ale právě i všechna rizika, která se pojí s natáčením 
mimo naše území.

Jak to je složité? Já opravdu nechci vyzvídat know-how, 
ale chci, aby bylo napsané, že i zde je vidět, jak je to veli-
ký proces, když angažuješ a pojišťuješ přes tuzemskou 
pojišťovnu nejen české občany, ale i zahraniční herce.

Roli nehraje, řekněme, až tak výše honorářů, protože vět-
šinou, když pojišťuješ film, děláš to před natáčením, kdy se 
může stát, že výše honorářů je teprve v jednání. Ta pojistka 
se týká samozřejmě hlavních rolí a někdy i důležitých rolí 
vedlejších. Jde o úraz, o nemoc a tak podobně. Pojistit se 
dá pomalu vše, samozřejmě s výjimkou tzv. vyšší moci.

Mně jde například i o to, jestli tato česká pojišťovna chce 
vědět, jak jsou na tom se zdravím tvoji zahraniční herci.

Ne. S tím jsem se nikdy nesetkal. A doufám, že se ani ni-
kdy nesetkám. Taky si myslím, že někomu se šťourat ve 
zdravotních kartách by bylo protizákonné. Ale jak jsem již 
říkal, pojištění sjednáváš předem, a to taky může klidně 
znamenat, že v konkrétním obsazení některých rolí ještě 
nemusíš mít jasno. V jakém jsou herci zdravotním stavu, 
je vlastně mým rizikem.

Moje osobní zkušenost při poskytování produkčního 
servisu pro zahraniční producenty u nás, v některých 
případech větších rolí českých herců, vyžadoval zahra-
niční producent pro zahraniční pojišťovnu k pojištění 
filmu i zdravotní způsobilost českých herců pro natáčení 
daného filmu.

Takhle daleko v Čechách nejsme.

Zahraniční realizace, natáčení… Řekni k této fázi osobní 
zkušenost ve smyslu spolupráce se zahraniční produkcí; 
jedeš točit na Ukrajinu… Najímáš si tamní produkci…

Musím říct, že při natáčení Tobruku to s tuniskou produkcí 
fungovalo skvěle, že ve finále bylo všechno snad stokrát 
jednodušší než na Ukrajině. Ukrajina je peklo na zemi, a to 
díky všudypřítomné korupci a své neuvěřitelné byrokracii, 
která oplývá spoustou papírování a absolutně nesmysl-
ných vyhlášek. O celních předpisech a problémech s nimi 
spojených by se dala sepsat celá knihovna. Taky se místní 
lidé snaží platit daně co nejméně, takže nechtějí vydávat 
faktury nebo potvrzení. A když to chcete s razítkem, tak se 
musíte obrnit velkou trpělivostí. Z toho jednomu opravdu 
dokážou narůst třetí zuby.

Korupce byla až do konce? Produkce s ní musela nějak 
pracovat.

Předpokládám, že ukrajinská ano, protože museli nějakým 
způsobem s těmi úřady vyjít. Nás se to netýkalo. S tím jsem 
nechtěl mít vůbec nic společného.

Co všechno administruje česká produkce?
Těch věcí je opravdu hodně, ale některé se bez tebe, jako 
bez producenta, neobejdou. Někdy musíš připravit straš-
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Ne, nakonec ne. Ale snaha byla. Z jejich strany kupříkladu 
zazněl zpočátku požadavek, že budou schvalovat scénář. 
Na to jsem nemohl přistoupit. Ústupkem, oním kompro-
misem pak bylo to, že se k němu, respektive ke každé verzi, 
mohou vyjadřovat.

Vyjadřovali?
No jasně, samozřejmě.

Pomohlo ti to?
Oni se vyjadřovali tak, že byli spokojeni. Já jsem se po dobu 
těch tří let, co jsem pracoval na scénáři, nesetkal z jejich 
strany s nějakou zcela zásadní výtkou vůči látce nebo vůči 
jakékoli verzi scénáře. Vše vlastně vyvrcholilo minulý rok 
v říjnu, když já jsem byl s ptáčetem v Chicagu na festivalu. 
Všechny důležité lidi z vedení nakladatelství jsem pozval 
na soutěžní projekci. Vše to dopadlo dobře. Film se jim 
líbil. Cítil jsem, že jsou na něj pyšní a hrdí.

Mohu se zeptat? V tomto nakladatelství mají speciálního 
člověka, který se zabývá filmem?

Ne. Na oblast filmu mají, řekněme subdodavatele. Aspoň 
v mém případě to byla advokátní kancelář se sídlem v Los 
Angeles, se kterou jsem po celou dobu realizace také pra-
videlně komunikoval.

Ty vlastně potřebuješ mít k sobě v nakladatelství part-
nera, který rozumí filmu.

Ano. Jistě. Někoho, kdo právě rozumí specifikům filmové 
výroby.

Producent a režisér v jedné chvíli. Řekl jsi, že napřed 
sis téma vzal jako režisér, a hned pak nastoupil pro-
ducent.

Ano, po dobu, co jsem na látce pracoval jako producent 
a scenárista, si režisér Marhoul zatím odjel někam na 
dovolenou. A byl na dovolené hodně dlouho, protože 
nejdřív producent musel získat práva, potom nastoupil 
scenárista, a když ten dokončil scénář, tak ho znovu pře-
dal producentovi, ten z něj vyvodil a vypracoval základní 
podmínky realizace, tzn., za kolik, kdy, co a jak, s tím, že 
hned začal pracovat na zafinancování celého projektu. 
A teprve ve chvíli, kdy se producentovi po čtyřech letech 
podařilo dát film dohromady, teprve v tu chvíli se reži-
sér vrátil z „dovolené“, byl mu předložen scénář zároveň 
s jistotou, že může ten film natočit. Dostal tedy vše jak na 
tzv. stříbrném talíři.

Pro mě je výhodné, když jsou producent a režisér dvě 
osoby, mohou nad tématem filmu diskutovat a vysvět-
lovat si některé věci k vznikajícímu filmu. V diskusi si 
mohou ti dva vzájemně pomoci; režisér producentovi, 
producent režisérovi, jestli jdou správným směrem. Máš 
ty někoho takového? Nebo to nepotřebuješ?

My dva, respektive až tři, jsme schopni se spolu domlouvat 
vždy a všude, neustále, v jakémkoli okamžiku, ať se děje, co 
se děje. Stačí se jen okamžitě telepaticky svolat. Ale vážně… 
Důležité je, aby se tato moje tři alter ega nepletla vzájemně 

pod nohy, respektive se neprotínala v čase. Myslím to tak, 
že ve chvíli, kdy já jako scenárista píšu, tak vím, že píšu 
s plnou důvěrou Václava Marhoula jako producenta a že 
nemusím jako scenárista trpět autocenzurou. Je to úžasný 
pocit z absolutní svobody, protože nejhorší je, když dejme 
tomu se jako autor dopíšete do nějaké složité scény, která 
bude zcela jasně finančně náročná, tak někteří ji radši 
škrtnou, protože si řeknou, že to určitě u producenta ne-
projde. Což může být hodně špatně, možná až katastrofa, 
protože taková scéna pak ve filmu může zcela zásadně 
chybět a ubrat mu na kvalitě.

Když se ti tohle podaří, že si jako scenárista napíšeš 
něco, pak přijde Václav Marhoul producent a řekne, 
hele…

Řekne ano. Vždycky řekne ano. Vždycky. Nikdy by neřekl 
ne.

Správně. Radši řekne, že dosežene peníze?
Ne. Prostě to bere na vědomí jako fakt. Jako něco, co je 
zkrátka a dobře předepsáno ve scénáři. Musí to dát do-
hromady. Tečka.

Ty jako producent věříš naprosto scenáristovi, že všech-
no, co tam napsal, bude správně?

Ano, přesně tak.

To je úplně super.
Mnoho lidí si myslí, že se z toho musím zbláznit, když 
vykonávám všechny ty tři profese. Ale ono tomu tak oprav-
du není. Ty jejich cesty se nikdy nekříží. Když pracuji na 
scénáři, stoprocentně se soustředím jen na něj. Když na-
stoupím jako producent, tak nemyslím na nic jiného, než 
na producentskou část, a jako režisér jen a jen na každý 
den realizace, tedy na to, jak nejlépe kterou scénu vycítit 
a podle toho ji natočit. Ale dobře… Někdy o sebe ti tři za-
kopnou… Třeba v případě, že když píšu to či ono, a marná 
sláva, někdy se stane, že u toho začnu přemýšlet jako reži-
sér, představuju si, jak bych dejme tomu vystavěl záběry, 
jak bych jimi dejme tomu udával tempo… Ale je to vlastně 
v tu chvíli jen takový flirt.

Když režíruješ, zkazíš někdy — zkazíš — je špatné slovo… 
Změníš něco scenáristovi ve scéně?

Jistě. To se stává. Realita na place je někdy odlišná, než 
představa vysněná na papíře. Stává se tak, že mě napadne 
jiný dialog, jiný postup, nebo úplně jiná věc. V tom případě 
se s Marhoulem okamžitě spojím, řeknu mu, co se mně 
honí hlavou, on o tom chvilku přemýšlí a většinu řekne: 
Dobře. Tak jo.

Vše je tedy napsané, připravené režisérem i produ-
centem Marhoulem… Nastává realizace, a jsme znovu 
v zahraničí. Jedeš na Ukrajinu, jak hledáš svého servis-
ního producenta — produkci? Jde o zákony, o pojištění, 
o bezpečnost štábu, herců a bezpečnost všeho materi-
álů, co si přivezeš s sebou, nebo co použiješ ze zdrojů 
v zemi natáčení?
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Na tohle funguje dobře České filmové centrum? 
Jako třeba na polskou produkci?

To s tím nemá vůbec nic společného. České filmové centrum 
v zahraničí naopak propaguje české filmy a společnosti.

V Polsku jste byli na východě?
Byli jsme na jihu, točili jsme ve městě Świebodzice, což je 
od Náchoda jen asi tři hodiny.

Vraťme se k tvým pocitům při natáčení na Ukrajině…
Minulý měsíc jsem byl v Brně na cestovatelském festivalu 
Go Kamera, a o Ukrajině jsem tam mluvil přes hodinu. 
I tady s tebou bych mohl klidně hodinu mluvit jen o ní.
Ta země je na tom opravdu bídně, a západní Volyň, kde 
jsme byli více než čtyři týdny, snad ještě více. My točili 
v místech, kde to opravdu bylo i divoké. V tom kraji lidé 
sbírají nelegálně po lesích drahé kameny a stává se, že čas 
od času takového sběrače zabijí. V jednom městě nedaleko 
od nás to jeden den někdo napálil z granátometu do jaké-
hosi ruského obchodního zastoupení. Ale hlavně… Prostě 
máš pocit, jako bys byla ve středověku. Za celou dobu jsem 
tam neviděl nikoho, kdo by oral na poli s traktorem. Jen 
s koněm. Někteří dokonce neměli ani pluh.

Jak to dělají?
Klackem.

Co tedy ti místní?
Ach jo… Chlapi většinou všichni opilí. Pijí už od rozbřesku. 
Ženské jsou pro ně podřadné bytosti. Ženským se tak třeba 
nepodává ruka.

Kde to přesně bylo?
Patnáct kilometrů od hranice s Běloruskem a asi sedmdesát 
od těch polských. Západní Volyň. Bažiny, hluboké lesy. 
Ve vesnici, kde jsme byli, projela tři otlučená auta za den.

To je tam, co byli čeští Volyňáci?
Ano i tam byli. Většinou byli vybití, nebo se odstěhovali.

Film jste točili digitálně?
Ne, na negativ.

Na film. Průběžně jste tedy vozili volat negativ domů?
Ano, kurýr ho vozil autem každý druhý, třetí den do Pra-
hy do laboratoří České televize, což byl ale právě kvůli 
celním předpisům obrovský problém. S tím jsem se nikdy 
jinde nesetkal. Ani v Tunisu. Když to vysvětlím, tak to bylo 
o tom, že kupříkladu dejme tomu vytočíš ze sto dvacítky 
jen osmdesát metrů. To se normálně stává. A když se to 
stane, tak zakladač zbytek materiálu jednoduše utrhne, 
aby se na něj mohla další den točit úplně jiná scéna třeba 
v úplně jiné dekoraci. A do Prahy jede jen těch naexpo-
novaných osmdesát metrů. Tedy mělo. Protože tohle tam 
absolutně nefungovalo, a to protože při dovozu negativu 
všechny naše plechovky na hranicích zvážili. A při vývozu 
samozřejmě váha té které očíslované krabice nesouhlasila, 
protože měla vážit třeba 2,5 kg a v tu chvíli měla 1,7.

Co jste dělali?
Nakonec to dopadlo tak, že se zkrátka materiál neposlal, 
než se celá kazeta dotočila. Tím se volání opozdilo o dalších 
několik dnů a s Vláďou Smutným jsme tak v čase neviděli 
denní práce, takže jsme netušili, jak jsme co natočili a vů-
bec. To bylo tedy hodně nedobře. Celní správa na Ukrajině, 
to je stát ve státě. Ti si opravdu dělají, co chtějí. Tam se ti 
může stát, že když se jim na hranicích nelíbíš, klidně si tě 
tam nechají i tři dny. Tahle situace třeba nastala, když nám 
z Prahy vezli nějaký grip, který jsme nutně potřebovali. 
Řešilo se to velmi těžce, až nakonec musela zasáhnout 
naše ambasáda v Kyjevě. Taky jsem byl rád, že jsem mno-
ho z těch věcí nevěděl. Produkce mě chránila, všichni mě 
chránili. Vybudovali okolo mě ochrannou hradbu, abych 
se mohl výlučně na svoji práci soustředit jen jako režisér.

Když jsi narazil na české velvyslanectví, bylo vám ku 
pomoci? Oni o vás určitě věděli.

Samozřejmě. Oni o nás samozřejmě věděli, stejně tak i náš 
konzulát ve Lvově. Z jejich strany se nám dostávalo veliké 
pomoci, protože některé věci se bez nich zkrátka vyřešit 
nedaly. Ale já měl podporu i z ukrajinské strany. Ne přímo 
od nějakých institucí, ale od lidí, se kterými jsem se tam po 
dobu všech obhlídek a příprav seznamoval a kteří měli vliv. 
Bez toho to taky nefunguje. Bože… Kolik jsem jen musel 
vypít vodky… To by snad jeden nepřeplaval…

Na tyto sedánky jsi jel sám?
Většinou jsem byl na to sám. První stakan do sebe musíš 
hodit už u snídaně.

Musíš to vydržet.
Musíš to vydržet. Je to součástí jejich kultury, jejich vzor-
ce chování a jednání. Když odmítneš, můžeš je obrovsky 
urazit. Oni ti to prominou jen ve dvou případech. Buď jsi 
vyléčený alkoholik, nebo těžce nemocný člověk. Potom 
opravdu pít nemusíš. Ale jakmile jsi v normě… Naštěstí 
vodka nezpůsobuje vlastně žádnou kocovinu…

Na Ukrajinu potřebujeme víza?
Občané Evropské unie nepotřebují víza na Ukrajinu.

Když jste měli místní komparz, což jste určitě měli, jak 
se s ním na place pracovalo?

Většinou jsou to neuvěřitelně chudí lidi, snad jen se zá-
kladním vzděláním. Jejich život je strašně trudný a bez bu-
doucnosti. Nebylo vůbec jednoduché s těmi lidmi pracovat.

Jako že neposlouchali?
To ani ne. Jen mnoho věcí vůbec nechápali.

Měli jste ve vašem štábu i další lidi, říkal jsi, že osvět-
lovače jste najímali místní, ale třeba i maskéry a kos-
tyméry.

Výpomoci vždycky byly místní.

Byli na úrovni toho, na co jsme zvyklí?
Za nás osvětlovací posádku tvořil jen hlavní osvětlovač 
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nou spoustu podkladů, musíš dodat věci, nad kterými ti 
zůstává úplně rozum stát, vůbec nechápeš, proč to vlastně 
chtějí.

Můžeš přiblížit nějaké problémy…?
Nepamatuji si to. Vytěsnil jsem to. Nechci si to pamatovat. 
Byly okamžiky, kdy jsem si myslel, že se půjdu oběsit.

Stát to chce?
Stát to chce. Šlo o státní peníze, šlo o grant. Kdyby byl 
ukrajinský koprodukční vstup v tzv. tvrdých penězích, 
nebo kdyby šlo o čistý servis, pak by ty problémy byly 
násobně menší. Já jsem jinak kvůli grantu letěl do Kyjeva, 
abychom spolu s mým koproducentem Igorem Savychen-
kem před komisí společně projekt osobně prezentovali. 
Což se ukázalo jako zcela zásadní, je důležité tam být 
osobně, považuje se to logicky za plus, když vážíte tak 
takovou cestu a vydáte na ni prostředky.

Před komisí jste mluvili také anglicky? Ta komise byla 
schopna?

Ano. Taky. Respektive já. Igor mluvil většinou ukrajinsky. 
Na tom slyšení bylo ale zajímavé to, že bylo zcela veřejné. 
Kdokoli z ulice může přijít, sednout si do sálu a poslouchat.

Byla přítomna veřejnost?
Byla. Odehrávalo se to v sále jednoho multiplexu v kině, 
který byl zcela zaplněný. Komise pak seděla jenom v první 
řadě. My jsme stáli s mikrofonem před plátnem, na který 
jsme promítali doprovodné fotografie.

Jak dlouho jednání trvalo?
To slyšení? Myslím, že to bylo tak okolo 30 minut, možná 
trošku déle… Jo, a ještě se to vysílá živě do všech chodeb 
celého komplexu, kde zatím čekají všichni další konku-
renti na to, až na ně přijde řada. Líbilo se mi to. Nebylo to 
jako tady v Čechách, kdy má před naší komisí jeden pocit, 
jakoby seděl na potítku u maturity.

Za jak dlouho ses dozvěděl, že vám grant dají?
To si nepamatuju.

Otázka je směrována na to, jak rychle umějí rozhodovat.
Myslím si, že to šlo celkem rychle, protože mají stejně 
jako u nás nějaké dané termíny, tedy, že přihlášky jsou 
do tehdy a do tehdy, veřejná slyšení jsou tehdy a tam, 
a rozhodnutí spolu s oznámením jsou také do tehdy a do 
tehdy. Ale opravdu si to teď nepamatuju. Dva měsíce? 
Tak nějak.

Jestli bys mohl mluvit například o tom, jaké bylo natá-
čení na Ukrajině, například zdali místní členové štábu, 
komparz byli k natáčení k dispozici na omezený počet 
hodin, nebo na „dvacet pět“ hodin, o regulích, které re-
álně ovlivní natáčení.

My jsme se řídili naší pracovní dobou. Pracovní doba u fil-
mu je dvanáct hodin hrubého času, někdy jsme se dostali 

samozřejmě do přesčasů, kdy pracovní den trval čtrnáct, 
někdy dokonce i šestnáct hodin. Ale to se stávalo jen málo 
kdy, protože my jsme točili v březnu a dubnu, kdy jsme byli 
omezeni délkou denního světla. Ukrajinský štáb pracoval 
ve stejných směnách jako my.

Velká válečná scéna byla na Ukrajině?
Vypálení vesnice Kozáky? Ne, to se točilo v Čechách. Kon-
krétně ve vojenském újezdu Boletice. V civilním prostoru 
si to ani neumím představit. Možná by to ani nepovolili.

Tam to bylo směřované, jaké tam byly regulace?
Regulace byly dány vojenskými předpisy, které se hlavně 
týkaly vstupu a pohybu oprávněných osob…

To směřovalo k Ukrajině.
Aha, pardon… Ne… V ukrajinských lokacích jsme nějakými 
zásadními regulemi a omezeními sužováni nebyli. Ale 
kupříkladu se musely striktně dodržet požární předpisy ve 
scéně, kdy hoří chalupa v první kapitole s názvem Marta.

Chceš něco říct speciálně k natáčení na Ukrajině?
Klidně k tomu můžu říct, že to bylo jedno z nejtěžších 
natáčení, které jsem kdy v životě realizoval.

Co bylo těžké v natáčených scénách?
Ne, nešlo až tak o jednotlivé scény, i když některé byly 
opravdu náročné. To ne. Těžké to bylo v mém osobním 
pocitu. Ze všeho, z toho smutného místa, z těch místních 
lidí, z toho, jak a čím žijí, z jejich zvyků, z jednání… Ale 
lidi z ukrajinského štábu byli perfektní a jejich stavba či 
osvětlovači přesně věděli, co mají dělat atd. Producentsky 
to fungovalo. Produkčně to většinou fungovalo, protože 
někdy je problém v tom, že vám neříkají pravdu. Kupříkla-
du jsem chtěl pro jeden záběr za tři dny silný propeler, ptal 
jsem se, jestli je to možné. A oni, že jasně, že ano, máme 
ho, dodáme. Nedodali. Protože žádný takový na Ukrajině 
prostě neexistuje. Oni to věděli. A neřekli.

Když ses to dověděl… Co bylo?
Co by bylo? To jsou prostě Ukrajinci. Oni dokáží naslibovat 
hory doly jen proto, aby nevypadali jako amatéři. Radši 
se tváří tak, že nic není problém. Pak si musíš poradit, 
jak umíš.

Musíš si poradit. Jak sis poradil?
Chtěl jsem tam mít záběr, jak se rákosí ohýbá pomalu až 
k zemi. Tak ho tam zkrátka nemám. Doteď mně to štve.

Také jsi točil v Polsku.
Polsko, to je Evropská unie, to je jiná kategorie. Tam to 
šlo všechno úplně perfektně.

I s produkcí, hledat produkci?
V Polsku nebyly vůbec problémy. Leda s pár výtečníky 
z komparsu, kteří se mně opili přímo na place. Takže na-
táčecí den pro ně okamžitě skončil.
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nárista potřebuje dramaturga. Musí mít možnost tu svoji 
látku konfrontovat s někým, kdo jí není tak zatížený. Kdo 
se na ni dokáže podívat z úplně jiného úhlu.

Malinká odbočka u tohoto programu. Financuje ho vláda 
Polska?

Pokud vím, tak dostávají grant z Polského Filmového 
Institutu, ale jsou financováni také tím, že platíš jen za 
přihlášení svého scénáře. A nakonec i z toho, že když se 
film natočí, tedy že je skutečně nakonec realizovaný, tak 
potom musíš doplatit několik tisíc eur a pak také uvést 
logo ScriptEastu do závěrečných titulků s textem, že scénář 
vznikal právě za jeho přispění.

Mají nějakou evropskou podporu?
To si myslím také. Ano. Určitě.

To byla jenom taková odbočka, ale je to úžasné.
Dariusz Jablołoński je hodně schopný člověk.

Řekni nějaké jeho dílo.
Produkoval třeba film s názvem Pokłosie. Dostal se pak 
kvůli němu do sporu právě s Polským Filmovým Institu-
tem. Možná to nakonec dokonce hrozilo soudním sporem. 
Institutu se film nelíbil, dotýkal se totiž jednoho z velkých 
polských tabu a tím je polský antisemitismus.

Ještě mi řekni, film už je hotový, postprodukce zde, 
v Česku, a teď vyrážíš do světa. Tzn., že ty máš někoho, 
kdo ti řekne: Teď uděláme tyhle festivaly. Nebo najdeš 
sales agenta?

Bez sales agenta to nejde. Představa, že já sám někde budu 
úspěšně prodávat svůj film, anebo že budu nějakým způ-
sobem určovat festivalovou, marketingovou a „píárovou“ 
strategii na mezinárodním trhu, je nesmysl. To prostě 
nefunguje. Poučil jsem se hned na svém prvním filmu, na 
Mazaném Filipovi. Neměl jsem sales agenta a film se tak 
prodal jen do velice málo teritorií. U předchozího filmu 
Postel to bylo pravda trošku jinak, tím, že byl vybrán 
v Cannes do sekce Critic’s Week na sebe přitáhl zaslou-
ženou pozornost, ale já bohužel s Oskarem Reifem do 
Cannes cestovat z mnoha důvodů nemohl a tím byla šance 
promeškána. Ona by tedy byla promeškána asi tak jako 
tak, protože já jsem tehdy jako producent teprve začínal 
a o tom, jak to chodí, jsem nevěděl zhola nic. Ale i díky 
té úplně první zkušenosti, že Postel zafungovala už jako 
hotový film, jsem se právě u Mazaného Filipa dopustil 
chyby, když jsem se mylně domníval, že svůj film nemůžeš 
na trhu dopředu nabízet a prodávat jako toho pověstného 
zajíce v pytli. Než jsem pochopil, že všichni prodávají 
právě zajíce v pytli, že nikdo neví, co z toho nakonec 
vzejde. Takže u Tobruku jsem už volil správnou strategii. 
Dva roky před natáčením jsem se poprvé vypravil na trh 
do Berlína. Protože nejdůležitější je se s těmi lidmi osobně 
seznámit. Představa, že jen někomu pošleš mail se scéná-
řem, on si ho přečte a napíše ti zpátky, že to je super, že 
to je bomba, je naivní. Většinou, když už vůbec, ti třeba 
odepíšou: Děkujeme, ale váš scénář není přesně tím, co 

my hledáme. A myslím, že to napíší, aniž by to vůbec 
četli. Hodí to do koše. Ať už do toho skutečného nebo do 
toho digitálního. Takže zpátky do Berlína… Pamatuji si 
doteď, kdy jsem vůbec poprvé vstoupil do budovy jmé-
nem Martin-Gropius-Bau, středobodu všeho. Obrovská 
třípatrová budova, stovky stánků, tisíce lidí. Hučí to tam 
jako v úle, jeden mluví přes druhého, máš pocit, že se 
všichni znají a jistotu, že ty neznáš nikoho. Úplně mě to 
přibilo k zemi. Říkal jsem si, co mám dělat? Co mám jen 
dělat? Jak vůbec začít? Ale existuje jedno dobré přísloví. 
Když nevíš, jak začít, tak prostě začni. A já začal tím, že 
jsem se obrátil na patě, vrátil se do hotelu a v oficiálním 
katalogu, kde jsou uvedeny všechny akreditované společ-
nosti, jsem začal hledat ty, které bych s Tobrukem vůbec 
mohl oslovit. Vynechal jsem ty nejprestižnější a pak taky 
ty, co dělají béčkové akční filmy a tak podobně. Trvalo 
celý den, než jsem dal dohromady, co si tak pamatuju, 
asi okolo čtyřiceti společností, které bych mohl oslovit. 
No… A ten další den jsem se tam vrátil a začal je obchá-
zet. Jenže… Jenže problém je v tom, že ti lidé mají dávno 
dopředu naplánovaný itinerář všech svých schůzek. Kaž- 
dá z nich je tak okolo dvaceti, třiceti minut maximálně. 
A najednou se tam zjevíš ty, bez ohlášení a chceš se vnutit. 
Uff… Musíš se připravit na to, že často musíš nechat svoji 
sebeúctu plavat dolů proudem. Taky musíš znát pravidla 
takzvaného pitchingu, tedy způsobu, jak svůj projekt máš 
vůbec prezentovat. Má to svoje pevná pravidla a hlavně 
strukturu. Když to neumíš, vyhodnotí tě jako amatéra 
a pak nemáš šanci. Nicméně po týdnu jsem se vracel do 
Prahy s celkem osmnácti osobními kontakty. S těmi jsem 
pak pokračoval za pár měsíců na trhu v Cannes. Ale tam 
už jsem měl všechny schůzky domluvené dopředu. Tak to 
šlo další dva roky. Počet zájemců se postupně snižoval, až 
nakonec zbyli dva. A s jedním z nich jsem nakonec Tobruk 
podepsal. Na závěr, obecně… Sales agentů samozřejmě 
na trhu působí hodně. Jsou jich desítky, stovky. A stejně 
jako u produkcí se dají rozlišovat podle kvality. Otázka 
zní, kdo to umí, kdo je fakt dobrý. A tak i mezi nimi máš 
onen pověstný top ten. Pak top twenty a tak dále. Na-
konec se dopočítáš k těm, kteří fungují jen z podstaty 
a jejich možnosti jsou vlastně nulové. Je opravdu těžké 
zaujmout ty nahoře.

Tyto náklady nejsou zadarmo, tzn. tvůj rozpočet, který jsi 
dal veřejně na vědomí, obsahoval položky i na tyto věci?

Jistě. Náklady spojené s pobytem na trhu za účelem 
vyhledání možných koproducentů nebo sales jsou regu-
lérními, uznatelnými náklady už ve fázi vývoje.

Jak to bylo se sales u Nabarveného ptáčete?
Ptáče zastupuje francouzská společnost Celluloid Dreams 
se sídlem v Paříži. Vede ji úžasně charismatická a silná 
žena jménem Hengameh Panahi. Celluloid nepatří mezi 
top ten, ale mezi top five. Popravdě… Mám jednoho z nej-
lepších sales agentů na světě vůbec. Ale shodou okolností 
Celluloid Dreams nepatřil mezi sales, které jsem dlou-
hodobě oslovoval v souvislosti s ptáčetem, a to proto, že 
na mě byli právě moc vysoko a tím pádem nedosažitelní.
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Slávek Mikovec a jeho zástupce. Ale všichni ostatní, tedy 
lidé od agregátů a osvětlovači byli Ukrajinci. A byli skvělí. 
Opravdoví profesionálové. Uměli to. Taky výborná stavba, 
rekvizitáři super, tohle všechno fungovalo dobře.

Určitě jsi měl místního asistenta režie.
Ne.

Měl jsi českého? Ale jak jste mluvili s lidmi?
Já s nimi mluvil rusky. Jsem ještě generace, která ten ja-
zyk ovládá, i když jsem na začátku měl problémy, než se 
mně mnoho slovíček a obratů zpětně vybavilo. A když 
jsem měl opravdu problém, měl jsem k ruce překladatelku. 
Ale ohledně té ruštiny… Vždycky jsem se jim omluvil, že 
neumím ukrajinsky, což oni mi vždy prominuli. Víš, oni 
Rusy fakt nemají rádi, těžce je nemají rádi. A mají k tomu 
zatraceně dobré důvody.

Ale rusky mluvili?
Oni mluví rusky všichni, samozřejmě.

I ti mladší?
Ti mladší už tolik ne. Ale já jsem většinou pracoval s těmi 
staršími.

Neuvědomuji si, do jaké míry je rozdílná ukrajinština 
s ruštinou. Je to jako čeština a polština?

Možná tak nějak. To nevím, nejsem lingvista, ale je to 
opravdu jiný, zcela svébytný jazyk. Rusky se kupříkladu 
řekne děkuji „spasibo“, ale ukrajinsky „ďakujem.“

Stalo se, že ti do komparzu přišel někdo s českými ko-
řeny?

Ne, takoví lidi tam nežijí.
 
Jak jdou cesty tvého filmu v zahraničí? Poprvé jsi dostal 
zahraniční ocenění za scénář v Cannes. Což jistě po-
mohlo. Když jsi obsazoval velké zahraniční herce, bylo 
to pro ně jakési razítko kvality?

Ano. Bylo to důležité. Já nepotkal scenáristu, který by ti 
řekl, že jeho scénář není dobrý. Každý ti tvrdí, jak je výbor-
ný. Jenže to je samozřejmě vždycky nesmírně subjektivní 
názor, který očekává každý. Ale když tvůj scénář nezávisle 
ocení porota složená výhradně jen a jen z profesionálů, je 
to jiná písnička. To ocenění, které jsi zmínila, se v mém 
konkrétním případě jmenuje Zvláštní ocenění poroty Ceny 
Krzysztofa Kieslowského. Jinak celé to organizuje polská 
společnost ScriptEast. Což je myslím docela vtipná pře-
smyčka na slovo striptýz.

Proč?
No protože svůj scénář svlékneš donaha, ukážeš ho všem 
a zároveň ho necháš podrobit kritice.

ScriptEast je instituce, kterou vymysleli Poláci pro Can- 
nes?

Ne. ScriptEast je mezinárodní scenáristický program, za-
měřený na autory ze střední a východní Evropy. Ale vedou 

ho Poláci, jmenovitě Dariusz Jablołoński, který je jinak 
velmi schopným producentem a dnes už i režisérem. Ka-
ždopádně se do programu každý rok snaží dostat, pokud 
vím, až čtyři sta scénářů. Ale z tohoto počtu se vybere jen 
dvanáct, a těm se dostane té služby, doslova a do písmene 
služby, že každý ten scenárista má po dobu sedmi mě-
síců z celého světa přidělené profesionální dramaturgy, 
se kterými po celou tu dobu na svojí látce pracuje. Těch 
dvanáct scenáristů je jinak rozděleno do dvou skupin, 
z nichž každá má svého hlavního mentora. Celý program 
pak začíná prvním společným setkáním a týdenním po-
bytem na zámečku, který je asi hodinu cesty od Varšavy 
a který se jmenuje Sterdyń. První večer se tam koná takový 
seznamovací večírek a hned druhý den se začíná pracovat. 
Je to opravdu skvělé, se svými dramaturgy nepracuješ jen 
při osobních setkáních, ale o své nápady a jejich poznámky 
se můžeš kdykoli podělit, můžeš kdykoli zavolat, napsat, 
vše probrat. Jinak takovým mezistupněm je pak druhé 
společné setkání v rámci festivalu v Berlíně, aby potom 
vše vyvrcholilo v Cannes, kde je mezinárodní porota, často 
složená ze slavných režisérů a producentů, v mém případě 
byla v této porotě Agniezska Holland nebo třeba bývalý 
prezident Universal Pictures Sandy Lieberson. Většinou 
se to děje v nějakém soukromém klubu na pláži. No a na 
to navazuje pak celá odpolední party…

Ty jsi měl tu vítěznou, nebo jsou třeba tři vítězové?
Ne, vítěz je jen jeden a někdy, výjimečně, se uděluje ono 
zvláštní ocenění poroty. Což byl můj případ. Vítězem se 
stal polský scenárista a režisér Bartek Konopka. A teď si 
uvědomuji, že ani nevím, jestli ten film pak vůbec natočil. 
Takže Nabarvené ptáče skončilo, řekněme, jako druhé. Ale 
i tak je ta cena prestižní, je důležitá, protože o ní rozhodují 
respektovaní lidé z oblasti filmové tvorby a průmyslu. Mně 
to strašně pomohlo.

To byl rok 2017?
Ne… To bylo před sedmi lety.

Mně to nepřišlo, že by to bylo tak dávno.
Roku 2012 začal program a 2013 to vyvrcholilo.

Jak ses cítil, když jsi pracoval se zahraničními 
dramaturgy? Jaké národnosti ti přidělili?

Měl jsem jenom Američany. Tři.

Bylo to pro tebe povzbuzující?
Bylo to s nimi úžasné. Dodnes si píšeme a vše okolo ptá-
čete neustále sledují. Víš, ve srovnání se spoustou jiných 
scenáristických seminářů, které třeba trvají dva, tři dny 
v průměru, a kdy k ničemu pořádně často ani nevedou,  
je účel a náplň ScriptEastu opravdu unikátní.

Tobě to změnilo některé scény?
Samozřejmě. Oni přinesli do příběhu další nápady, další 
vjemy, podrobovali ho někdy až opravdu bolestné kritice. 
Bylo to skvělé. Zvlášť při tom počtu všech mých verzí, 
kterých bylo dohromady sedmnáct. Myslím, že každý sce-
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jako „píárový“ specialista pro anglického distributora, 
společnost Eureka. A i když samozřejmě u toho Steve 
nemůže být osobně, tak si nikdo z těch novinářů nedovolí 
přetáhnout vymezený čas.

Protože jinak by se to „rozplizlo“ a nikdo by nedal při-
pravený program dohromady.

V tom máš tedy pravdu. Ale když se vrátíme k festivalům, 
pak dalším nesmírně důležitým byl ten v Torontu. My tady 
v Čechách ho moc jaksi až tak nevnímáme, ale festivalu 
v Torontu, který jinak navazuje okamžitě na Benátky, se 
říká „Brána do Ameriky.“ V této zeměpisné šířce a délce je 
to ten nejdůležitější festival ze všech. I tam záleží samo-
zřejmě na tom, do jaké sekce tvůj film vyberou. A ptáče 
bylo zařazeno hned do druhé nejprestižnější s názvem 
Special Screenings, kam, pokud mám správné informace, 
se český film taky předtím nedostal. Je ale nutné dodat, že 
některým českým filmům se v posledních letech podařilo 
se probojovat do jiných sekcí. Jinak Toronto se odlišuje 
od Benátek ale hlavně tím, že je na něj napojený trh, na 
který se sjedou snad všichni distributoři a sales agenti. 
Je to obrovská akce.

Jsou k festivalům zváni herci?
V Benátkách jsme byli všichni. Ale jen tam. Ovšem třeba 
teď Stellan Skarsgård uváděl film na švédském festivalu 
v Göteborgu, stejně jako předtím právě v Torontu, kam 
jsem z Benátek nestíhal, protože jsem tam musel zůstat až 
do konce, Harvey Keitel uváděl film na festivalu v Londýně, 
Udo Kier v Petrohradu…

Nikdy tento tvůj film nejede na festivaly sám. Nebo se 
stane, že nejsi ani ty, ani Stellan?

Ano, je tam sám. Takhle je to na většině festivalů, že je 
uveden bez mojí přítomnosti, nebo bez přítomnosti herců. 
To jinak nejde, to nelze stíhat.

Co další festivaly?
No, teď jsem před časem zažil docela bizár, když jsem byl 
na festivalu v Zürichu, který se jmenuje Black Movie, a kte-
rý je docela dost hodně alternativní.

Řekni něco víc.
No… Hlavní festivalové kino bylo ve čtvrti, kde se nor-
málně prodávají drogy. Na premiéru jsem tam jel tramvají 
s přidělenou holkou z guest servisu. Žádná limuzína jako 
v Benátkách. To kino se jmenovalo Spoutnik, muselo se 
k němu vystoupat po prošlapaných špinavých schodech 
z přízemí, kde na zemi sedělo dobrých dvanáct černých 
dealerů. Ale kino samotné bylo úžasné, jakož celé to pro-
středí, atmosféra, skvělí diváci.

Pro kolik lidí bylo kino?
Asi jen pro sto dvacet lidí. To je malý festival.

Diskutují diváci?
Vždy. A většinou se to protáhne.

Přibliž něco z atmosféry.
Je to samozřejmě vždy po projekci a říká se tomu Q&A, 
což je zkratka pro Questions and Answers.

Řekni, Václave, když diskutuješ s diváky v různých čás-
tech světa, vidí tvůj film různě? Je mezi nimi nějaký 
rozdíl?

V podstatě minimální. Třeba i na festivalu v indické Kal-
katě byly reakce vlastně úplně identické a otázky taky. 
Jen v Americe směřovala první otázka, snad pomalu bez 
výjimky vždy k tomu, jestli jsem v úvodní scéně tu fretku 
opravdu upálil a pak jestli jsem neublížil ostatním zví-
řátkům.

Takže osud tvého hlavního hrdiny nebyl pro americké 
publikum to nejdůležitější?

Ale ano, byl. Jen na něj v diskusi přišla řada až po těch zví-
řátkách. Když už jsem u té fretky. Já se nakonec dostal do 
situace, že jsem musel kvůli ochráncům zvířat a taky růz-
ným cenzurním komisím, které třeba určují i přístupnost, 
nechat vyrobit video ukázku, s jejíž pomocí jsem pak nade 
vší pochybnost dokazoval, že k žádné újmě fretky nedošlo, 
že byl použit model a k tomu skvělé triky Viktora Müllera 
a všech dalších lidí v UPP. U nás v Evropě nefunguje to, co 
v Americe, kdy každý film dostane oficiální štempl, tedy 
ten známý titulek ve znění, že žádnému zvířeti nebylo 
ublíženo. My nemáme žádnou evropskou zastřešující in-
stituci, která by při natáčení hlídala, jakým způsobem se 
zachází se zvířaty. Každá země to má jinak a u nás ti třeba 
nezbývá nic jiného, než vlastně v závěrečných titulcích 
vydat něco na způsob čestného prohlášení. Já se ale po 
celou dobu natáčení jistil. Všechny scény se zvířaty se 
dokumentovaly. Bylo absolutně evidentní, že to přijde 
na paškál, že bude nutné to někdy někomu dokazovat. 
Takže první otázka v Americe byla fretka.

A ty další otázky?
Samozřejmě lidi ten příběh analyzovali, rozebírali, o čem 
to je, ptali se, jak jsem si vybral herce, co mi dala kni-
ha, atd. Taky mnoho otázek bylo o technických nebo 
o výrobních aspektech. Tedy co, kdy, kde, jak. Ale právě 
ty o významu a obsahu toho filmu, byly stejné. Křížem 
krážem celým světem.

Ještě mám pár otázek, máš ještě chviličku?
Ještě mám tak deset minut.

Tento rozhovor nevyjde do Oskara, ani do Českých lvů…
Máme po Oskarech, když tady spolu mluvíme.

Jestli bys mohl říct větu k Oskarovým kláním.
To je opravdu těžké… To, že se ptáče dostalo na Oskarový 
shortlist považuji až za zázrak. A taky za velký úspěch.  
Já vím, že to působí neskromně, ale tak to zkrátka je…

To je úplně správně.
No… U některých lidí, to způsobilo nepřejícnost a závist… 
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Našli tě oni sami?
Ano. Stalo se tak řízením osudu nebo náhodou, můžeš si 
vybrat. Ale jak se říká, náhoda přeje připraveným.

Ta se stala kde?
Takové vyprávění by trvalo moc dlouho. Omlouvám se. 
Každopádně když se to stalo, ani jsem tomu v první chvíli 
nemohl věřit.

Jaké to bylo?
Úžasný, krásný pocit, protože víš, že tvůj film bude v dob-
rých rukou. Víš, že mnoho věcí přebere a bude řešit sales 
agent, který na rozdíl od producentů udržuje a rozvíjí 
styky v úplně jiném oboru, do kterého spadají filmoví 
distributoři, televizní společnosti, filmové festivaly a tak 
dále. My jako producenti se samozřejmě zaměřujeme na 
naše kolegy, kteří by nám pomohli náš projekt zafinanco-
vat, a na to, abychom si k tomu navíc vybudovávali další 
tak specifický okruh, prostě nezbývá čas a energie. Také 
distributoři sami si zvykli na to, že nabídku dostávají 
právě od sales agentů. Ale nejde jen o distribuční pro-
deje, kdy samozřejmě každá země, každé teritorium se 
odlišuje. Sales tak řeší dobu a druhy užití na jednotlivých 
médiích, finanční zálohy a splátky, pevnou cenu nebo 
částečnou s možnými podíly na výnosech… A taky, jak 
už jsem jednou zmiňoval, zásadně navrhuje a finálně řídí 
celou festivalovou, marketingovou a „píárovou“ koncepci 
a strategii, tedy vše, co tak zásadně ovlivňuje budoucí 
možné prodeje.

Dává návrhy, domlouváte se spolu?
Jasně. Vše spolu probíráte. Ale exekutiva už je výhradně 
jen na něm, včetně třeba všech přihlášek na zahraniční 
festivaly. Ty domácí jsou ve tvých rukou.

A tobě dává report.
Ano. Ve smlouvou přesně stanovených termínech.

Takže tě oslovil top five sales agent jako první. 
Jak přesně?

Došlo to mailem. Hengameh mně v něm mezi jiným na-
psala: Hurá! Konečně film!

Ona ho viděla kde?
V Paříži. Ale jak už jsem naznačil, nechci to moc rozvádět, 
na to nemáme čas, musíme zůstat u toho, že šlo o souběh 
mnoha věcí a komunikace mezi mnoha lidmi.

Jestli bys teď pro tento časopis řekl, a jestli je můžeš 
i vyjmenovat, pak které festivaly jsi se svým filmem  
doteď objel?

Teď, když tady sedíme, tak ptáče dolétlo, nebo dolétne 
na čtyřicet pět. Já samozřejmě nemohu být všude. To 
zkrátka nejde. I tak jsem za poslední měsíce po celém 
světě nacestoval něco okolo sto třiceti tisíc kilometrů. Co 
se tedy ale festivalů týče… Nejdůležitější byl samozřejmě 
hned ten první v Benátkách, zařazení do hlavní soutěže 
a v jejím rámci samotná světová premiéra. Českému filmu 

se to předtím nepodařilo dvacet pět let. Benátky jsou 
vůbec nejstarším filmovým festivalem na světě a spolu 
s Cannes a Berlínem patří mezi ty nejprestižnější. Dostat 
se tam je těžké pro všechny. Konkurence je obrovská. Do 
hlavní soutěže se každý rok přihlásí až třeba dva a půl 
tisíce filmů z celého světa a vybere se jich ve finále jen 
dvacet. Už to je obrovský úspěch, protože to v důsledku 
znamená, že na každý z nich se upře pozornost celé svě-
tové filmařské a divácké obce. Filmoví novináři, kritici, 
recenzenti začnou okamžitě zjišťovat, o čem ty vybrané 
filmy jsou, kdo v tom hraje, kdo to režíroval, začnou o tom 
psát… To je ale jen začátek. Víš, když zdoláš tuhle první 
metu, tak tě hned čeká další. A tou je, jak vlastně bude 
tvůj film přijat. Uspěje, neuspěje? Zaujme, nezaujme? 
Sklidí úspěch, nebo tě vypískají? Naštěstí se uskutečnily 
vždy ty první varianty a díky tomu se o ptáčeti spolu 
s filmem Joker snad mluvilo pomalu nejvíc. Třeba víc 
než o dalším soutěžním filmu o Dreyfusově špionážní 
aféře s názvem ‘J’Accuse od Romana Polańského, který 
byl nakonec i oceněný zvláštní cenou poroty. Já se je-
nom nemohl zbavit pocitu, že se tomu tak stalo hlavně 
kvůli jménu režiséra, protože z mého pohledu by si to 
zasloužily jiné filmy. Francouzská akademie taky po-
tom na Oskary vyslala úplně jiný film, konkrétně příběh 
z předměstí současné Paříže sužované gangy jménem 
Bídníci. No… Takhle to ale zkrátka chodí. Nicméně o ptá-
četi se opravdu mluvilo, já jsem jenom za první dva dny 
v Benátkách udělal čtyřicet sedm rozhovorů pro různá 
světová média. Oni si tě vyhledají sami, ty je nemůžeš 
nahánět. Bylo by to trapné a pro tebe úplně zničující. 
Jinak sjednávání a průběh všech těch rozhovorů jde přes 
tvého profesionálního publicistu. V mém případě to byl 
skvělý profesionál, Angličan, Charles McDonald, který 
třeba před tím v Cannes pracoval pro Kena Loache.

Toho taky sežene sales agent?
Ano. Taky. Honorář na takového publicistu je zahrnutý 
v předem odsouhlasených nákladech. Všechno, co se týče 
médií, novinářů, tiskovek se filtruje jen přes něj. V Be-
nátkách pak v těch nejvypjatějších dnech včetně českých 
novinářů. Ty si nemůžeš do jím stanoveného programu 
naplánovat nějakou vlastní schůzku nebo interview. Po-
kud chtěl kdokoliv rozhovor, musel kontaktovat Charle-
se. Taky při všech rozhovorech vše osobně kontroloval 
a řídil. Každý z novinářů měl jím přesně vymezený čas. 
Kupříkladu to vypadalo tak, že Charles mně řekl: „ To-
hle je redaktorka z BBC, důležitý rozhovor, třicet minut. 
Jdi na to.“ V devětadvacáté minutě se jí objevil za zády 
a slušně, nicméně nekompromisně řekl: „Last question.“ 
Tečka. Žádné, že by měla ještě třeba další otázky. Ne. Ale 
já se se stejným přístupem setkávám i teď, kdy dělám 
rozhovory právě s anglickými novináři před nadcházející 
filmovou premiérou v Londýně a následném uvedení do 
kin. Takže než jsem třeba zrovna včera dělal po Skypu 
a po telefonu tři rozhovory, tak jsme byli všichni dopředu 
obeznámeni, že každý z nich bude trvat přesně minut. 
V tomto konkrétním případě to ale už nemá na starosti 
Charles, ale další člověk jménem Steve Hills, který pracuje 
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je opravdu jako mezi potokem a oceánem. Producentství 
je úplně jiná práce, tak rozdílná, tak úplně jiná. Charakte-
rizovat fi lmového producenta… Teď nevím, kdo to přesně 
byl, ale kdysi jeden z velkých mogulů Hollywoodu řekl, 
že opravdu dobrý producent je génius, který se nějakou 
čirou náhodou dostal zrovna k fi lmu, protože opravdu 
dobrý producent rozumí fi nancím, obchodu a marketin-
gu, zároveň má právnické vzdělání, zná a miluje všechny 
druhy umění…

A ještě musí být takový, aby uměl ovlivnit lidi, které po-
třebuje k vytvoření fi lmu… Charisma.

Musí mít charisma, musí pro fi lm opravdu hořet, bojo-
vat za něj. Ale mezi tím vším musí taky znát, jak se fi lm 
vůbec vyrábí, jaké jsou posloupné fáze a činnosti, co ob-
nášejí technologie a jejich postupy, jak se tvoří a posu-
zují rozpočty, jaké jsou u fi lmu jednotlivé profese a jaká 
je přesná náplň jejich činnosti. Proto vždycky říkám, že 
předpokladem toho, aby byl jeden dobrým producentem, 
je být před tím právě produkčním, protože u téhle profese 
se právě tohle naučíš.

Přesně tak. Myslím, že to je trochu problém v branži, 
i televizní, když producent žádá o granty, soukromé 
peníze… Děkuji za tato slova. Už úplně končíme. Jenom 
bych ještě měla takovou otázku osobní. Ty sis vybral 
knížku Nabarvené ptáče sám?

Ne, tu mi doporučil můj kamarád výtvarník Jiří David 
z bývalé výtvarné skupiny Tvrdohlaví.

A řekl: Přečti si ji.
Ano.

Řekl ti, přečti si ji, byl by z toho dobrý fi lm?
Ne.

Ty jsi ji četl a řekl sis, teď to vidím.
Ano. Už na čtvrté stránce. Už na ní jsem pochopil, že by 
to mohl být fi lm. Ještě jsem to ani nedočetl.

Václave, děkuji ti.
Bylo mně potěšením.

TYTO OTÁZKY JSOU POKLÁDÁNY
NA KONCI KVĚTNA T.R.

Distribuce i fi lmové festivaly světa se zastavily v důsled-
ku pandemie koronaviru, jak rychle proběhlo světové 
zastavení exploatace Nabarveného ptáčete?

To tedy věru proběhlo velmi rychle. Vše a všude se po-
sunulo v průběhu jen několika málo týdnů. Ale použil 
jsem sloveso: posunulo. Což je důležité, kinopremiéry 
po celém světě se nezrušily, ale právě odložily, většinou 
až na podzim. Konkrétní termíny v tuto chvíli ale stále 
ještě nevím. Jedinou výjimkou jsou USA, kde je takzvaný 
release day stanoven na 17. července. Ohledně festivalů 
to šlo taky rychle, ale stejně jako v případě distribuce 
i u nich jsou naplánované nové termíny. Některé dokonce 
až na příští rok, ale podle pořadatelů se i tak s uvedením 
Nabarveného ptáčete počítá.

Různé země světa vydávaly mimořádná opatření v pohy-
bu osob různě od března a pokračují různě i v této době 
(v květnu). Mohl by jsi shrnout, jak se tato výjimečná 
světová situace odrazila na tvém fi lmu Nabarvené ptáče?

Jako příklad uvedu, že jsem měl původně v polovině 
července cestovat na festival do Jeruzaléma. Nový termín 
je teď na konci srpna, ptáče tam sice na plátno vyletí, ale 
kvůli omezením tamní vlády pro vstup do země se nebudu 
moci osobně zúčastnit. Což mě tedy opravdu mrzí, mám 
v Izraeli hodně přátel a těšil jsem se, že je všechny po delší 
době osobně znovu potkám.

Jak vidíš budoucnost svého fi lmu ve světové exploataci 
ještě pro tento rok? Jaký názor mají tvoji zahraniční 
spolupracovníci v „sales“?

No k stavu uvedení fi lmu do jednotlivých distribucí jsem 
se vlastně už vyjádřil v předchozí odpovědi. Ale co se týče 
sales… Ano, tam mě korona bacila po hlavě… A nejen mě… 
Oproti původním předpokladům se ceny prodejů kvůli 
pandemii pochopitelně výrazně zmenšily. Nu což…

Jak vidíš pokračování distribuce v Česku?
Tak i když ptáče už má dávno svůj distribuční kino cyklus 
za sebou, je o něj stále zájem. Samozřejmě že ne v multi-
plexech. Ale i nadále ho chtějí programovat a nepravidelně 
hrát jednosálová kina po celé republice. 

V Lucerně, 
v příjemném prostředí kanceláře 

producenta tohoto výjimečného 
fi lmového díla.
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Není to hezké… Snažíš se tomu samozřejmě vyhýbat, jak 
jen to jde.

Jen mluv otevřeně.
Mluvím otevřeně. Jenom říkám, že jsme v Čechách. To, že 
se ptáče dostalo mezi posledních deset, je opravdu obrov-
ský úspěch. Nepodařilo se to desítky let. Já s tím opravdu 
ani nepočítal. Do kategorie nejlepší zahraniční film byl 
přihlášen rekordní počet filmů, z každé země ten nejlepší. 
Ale vůbec mě nepřekvapuje, že se ptáče nedostalo mezi 
posledních pět, ten film je hodně jiný, hodně těžký. Filmy 
od konkurence byly fakt dobré, to bezesporu. Taky jsem 
už od začátku věděl, že zvítězí Parazit.

To jsi měl takový pocit?
No, dalo se to na devadesát devět procent předpokládat. 
Parazita předcházela obrovská pověst a s tím spojené 
neuvěřitelně silné „píár“. Oskarová kampaň je rovnice, 
kam průběžně dosazuješ neuvěřitelnou spoustu proměn-
ných. Jen jednou z nich je kvalita samotného filmu. Byly 
doby, kdy stačila sama o sobě. Ale to už je dávno pryč. 
Takže stejně jako u áčkového festivalu potřebuješ znovu 
mít opravdu dobrého publicistu. Toho ale pro Oskarovou 
kampaň, na rozdíl od Benátek nezajišťoval sales agent, 
ale americký distributor, společnost IFC. Ale platíš ho ty. 
I on ti pak i v tomto případě zařizuje rozhovory, focení pro 
časopisy jako Variety nebo Wrap a tak podobně. Čím více, 
tím samozřejmě lépe. To vše stojí peníze. Hodně. A já jich 
popravdě tedy moc neměl. To je další proměnná v rovnici.

Jaké je mít dobrý rozpočet?
Stojí to všechno strašné peníze.

Takže?
Pokud bych do toho započítal maximum možného, tedy 
úplně vše, včetně celoplošné inzerce ve všech důležitých 
časopisech po celou dobu, tedy asi v průběhu čtyř mě-
síců, když k tomu připočteš vedle zmiňovaných nákla-
dů na skvělé „píár“ náklady na všechny projekce, akce, 
pozvánky, pohoštění a tak dále, pak se klidně dopočítáš ke 
dvěma a půl až třem milionům dolarů. Říká se, že minulý 
rok Netflix do kampaně na film Roma režiséra Cuaróna, 
pozdějšího vítěze, investoval dvacet milionů. Můj rozpočet 
byl osmdesát tisíc.

Úplně chápu.
Právě i proto považuji to, že se ptáče dostalo mezi těch 
posledních deset, za neuvěřitelný úspěch. Ale není vše jen 
o penězích. Je to i o tom, jaké filmy jsou zrovna takzvaně 
trendy, někdy v tom hraje roli mezinárodní politika či si-
tuace tam a onde… Je to o dobrých a nezištných lobbistech, 
myslím tím o lidech, kteří ti opravdu chtějí pomoci, protože 
se jim tvůj film opravdu líbí. Mnoho věcí taky musíš udělat 
sama, být tam, zapůsobit nejen filmem… No prostě… Je to 
hodně práce a stojí to dost úsilí.

Protože už máme málo času… Ještě jenom pár otázek. 
Tvůj názor na exploataci filmu na internetu.

Jako SVOD, VOD? Eh… Já to chápu… Distribučním ka-
nálům tohoto typu, které poskytují streamované filmy, 
patří budoucnost. Ale popravdě řečeno, pro nás jako pro 
filmaře je to fakt průšvih. Když si vezmu, že ptáče je širo-
koúhlým filmem, tedy určeným na velká plátna nejlépe 
v rozměru deset metrů na výšku a dvacet tři metrů na 
délku, zvuk smíchaný v Dolby Atmos, a pak si ho někdo 
v uvozovkách promítne na chytrém mobilu se stereo zvu-
kem… To je peklo.

Řekni mi, když jedeš po světě, určitě se o tom bavíš 
třeba i s jinými kolegy. Co oni na to říkají?

Některým to nevadí, jiným ano. Jako třeba Davidu Lyn-
chovi, se kterým jsem viděl na Youtubu video, ve kterém 
v tomto ohledu sprostě nadává chytrým telefonům. Ale 
k otázce… Symbolem všeho toho se stal Netflix, který 
distribuuje filmy jako video. Dnes je to jeden z největších 
hráčů, co na trhu vůbec existuje. Taky už Amazon… Netflix 
změnil filmařský svět k nepoznání. Netflix je globální 
společnost a filmy z jejich knihovny může zhlédnout kdo-
koliv a kdekoliv. Klasická kino distribuce, DVD nebo 
Bluray pak hrají druhé housle. Ale sám Netflix někdy 
uvede výjimečně film i v kině, protože taková distribuce 
je třeba podmínkou pro přijetí na leckterý velký filmový 
festival nebo na Oskary. Takže pro Benátky to byl minulý 
rok film Roma a letos pak pro oskarové klání Irishman 
od Martina Scorceseho. Podle regulí americké akademie 
musí být film promítán v Los Angeles minimálně po dobu 
sedmi po sobě jdoucích dnů. Někdo mi říkal, nevím, jestli 
to je pravda, ale já bych tomu věřil, že si tak Netflix to kino 
tam rovnou jen za tímto účelem postavil. Jenže Netflix se 
takhle staví právě jen k několika málo filmům, se kterými 
mají velké soutěžní ambice.

Teď takovou otázku filozoficko-filmově-producentskou. 
Myslíš si, že jsme na nějaké historické hranici? Říkáš, 
my filmaři.

Jsme. Myslím si, že jsme tu hranici už překročili. Všechno 
směřuje k těmto digitálním platformám. Všechno. Moje 
maličkost a ještě pár dalších lidí zůstávají těmi dinosaury. 
Že točí na negativ, dělají filmy a ne televizní inscenace.

Je to jako luxusní operní dům.
Řekněme, že možnost natočit skutečný film je stále jako 
mít možnost zpívat v La Scale nebo v Metropolitní opeře. 
Ale svět se zkrátka změnil a měnit se bude čím dál rychleji. 
Já nad tím brečet nebudu. Já si půjdu dál svojí cestou. Ať 
si o mně říká každý, co chce, mně to je jedno.

Správně. A jestli máš ještě minutečku, úplně na závěr… 
Otázka: Jak ty charakterizuješ filmového producenta? 
Totiž proč kladu tuto otázku? Protože mám stále pocit, 
že od roku 1992, kdy byl zrušený monopol státu na vý-
robu film a vznikl producent jako osoba, přesto i dnes 
kolikrát lidi vůbec nevědí, jaký je rozdíl proti funkci pro-
dukčního, a to i na místech, kde bys ji neočekával.

Jak jsem na začátku našeho rozhovoru zmiňoval svoji 
přednášku v Poněšicích pro studenty produkce, tak rozdíl 
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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 fi lmový 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@fi tes.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
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ster Krumbachová proslula především jako scéno-
grafk a a kostýmní výtvarnice, v mnoha případech se 
však zásadně podílela i na tvorbě scénářů a celkové 

koncepci fi lmů jak československé nové vlny, tak i fi lmů 
tvůrců starší generace (Vávra, Kachyňa, Jasný atp.). Pub-
likace přináší výběr z jejích scénářů a její tvorbu pro fi lm 
a televizi komplexně přibližují studie editora Jana Ber-
narda a další doprovodné materiály. Jako celek publikace 
představuje zatím nejúplnější pohled na scenáristickou 
tvorbu této výjimečné umělkyně.

NĚKOLIK SLOV AUTORA 
JANA BERNARDA KE KNIZE

Osobnost Ester a její nově přístupná pozůstalost pro mne 
byla vysněnou příležitostí podívat se na její tvorbu s Ja-
nem Němcem z druhé strany a doplnit také to, co v jeho 
monografi i tehdy být nemohlo — nebylo to dostupné. Část 
o spolupráci s Věrou Chytilovou je malou náhradou za kdy-
si mnou plánovanou monografi i této režisérky. To ostatní 
bylo z větší části pro mne objevem, zvláště spolupráce 
s Martou Kadlečíkovou a tvorba pro televizi zvláště. AMU 
a jejímu nakladatelství jsem vděčný za ochotu jít do rizika 
vydání scénářů, které se prakticky nevydávají vůbec. I za 
ochotu dát složité knížce sličnou grafi ckou a výtvarnou 
podobu. Snad by se to líbilo i Ester.

VÝSTAVA ESTER KRUMBACHOVÁ
DŮM UMĚNÍ V BRNĚ

24. 11. 2021 — 6. 3. 2022

Monografi cká výstava představující autorčinu dvacet 
let nepřístupnou pozůstalost. Výstava není historickým 
průřezem tvorby Ester Krumbachové (přestože jej refl ek-
tuje), ale spíše rozsáhlou sítí původního materiálu, mno-
ha textů, obrazů a artefaktů, kterými se EK po celý život 
zabývala a obklopovala. 

připravil Jan Bernard

Přeji zdravé vykročení 
do nových dnů roku 
2022!

Pár slov od předsedy 
Jaroslava Černého

rosím za povšimnutí, Výkonný výbor pracuje po 
delší odmlce na vydávání časopisu c, jenž je určen 
především vám všem, kteří patříte do rozlehlé 

rodiny fi lmových a televizních tvůrců.
Od vás vyžadujeme větší úsilí a zapojení do naší prá-

ce, která bude ve prospěch značky FITES. Potřebujeme 
pro naši činnost získat nové sponzory a také zvýraznit 
inzerci v našem časopise, aby mohl nadále vycházet 
vícekrát ročně.

Potřebujeme, aby jste měli řádně zaplacené členské 
příspěvky, tak nutné pro naši tematicky rozvětvenou 
celoroční činnost. Tento apel je namístě, protože stále 
máme mezi sebou pár jedinců-dlužníků, proto v každém 
čísle SYNCHRONU najdete, jako upozornění, složenku 
a bankovní spojení.

Připravujeme další předávání cen TRILOBIT na 
novém místě v obci Dolní Břežany v moderní budově 
ELI Beamlines. Přenos z tohoto svátku všech audiovi-
zuálních tvůrců bude vysílat v přímém přenosu ČT art 
22. 1. 2022 od 20.15 hod.  

P
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časopis audiovizuálních tvůrců

2  2021

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

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

OOA-S — samosprávné společenství výtvarných umělců, architektů a filmařů

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

→ Autorskoprávní aspekt kontraktů

→ Výtvarná umělecká i užitná tvorba je součástí kreativního průmyslu

→ Princip spravedlivého odměnění

→ Autorství architektonických návrhů je chráněno

→ Autorství vizuální podoby filmových děl

→ Digitální restaurování filmů
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