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Ochranná asociace  
zvukařů — autorů, z.s.

INZERCE

Národní 973/41, 110 00 Praha 1, IČ:  26630192, 
+420 602 744 314, oaza@oaza.eu ,  

www.oaza.eu,  ID datové schránky:  yfrjv7t

Ochranná asociace zvukařů — autorů, z. s. (OAZA) vznikla v roce  
2003 jako profesní organizace sdružující na principu dobrovolného  

členství mistry zvuku. Od roku 2006 vystupuje OAZA již jako  
kolektivní správce majetkových autorských práv mistrů zvuku na základě 
oprávnění, které jí bylo uděleno Ministerstvem kultury České republiky.

Co dělá Ochranná asociace zvukařů — autorů, z.s.
Základním a hlavním posláním OAZA je vyvíjet veřejně prospěšné  

činnosti při ochraně a správě práv zvukařů — autorů (tzv. mistrů  
zvuku) jakožto ochranná organizace autorská — kolektivní správce.

OAZA však plní také další cíle činnosti, jimiž jsou především  
osvětová a vzdělávací činnost, motivace a podpora mládeže  

a talentů v oblastech zvukové tvorby a dalších příbuzných  
oblastech, spolupráce s profesními organizacemi a sdruženími  

autorů, vědeckými a odbornými ústavy, s vysokými školami  
a dalšími kulturními institucemi a pracovníky v oblasti kultury,  
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí  

včetně lektorské činnosti, činnost sociální podpory pro autory  
a jiné nositele práv. Dále se také OAZA angažuje v oblasti 
podpory původní tvorby českých autorů podporou mnoha  

kulturních a jiných akcí.

OAZA již sdružuje více než 700 českých  
mistrů zvuku
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Činnost a aktivity FITES podporují

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/2022)
 na složenku do zprávy pro příjemce taktéž čitelně vypište své jméno
a letopočet roku, kterého se platba týká
 pro platbu složenkou je adresa příjemce: Český 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 SYNCHRON, který shrnuje dění v au-
diovizuální oblasti za první polovinu roku 2022.

24. února jsme se probudili do nové reality. Po 
77 letech míru prožíváme válečnou situaci v Evropě. Na 
Ukrajinu vtrhla armáda Ruské federace „odnacifi kovat“ 
Ukrajince. Západní svět je proti této invazi sjednocen, 
Evropa i USA umožňují pobyt uprchlíkům, poskytují ma-
sivní vojenskou, fi nanční i sociální pomoc. Pomáháme 
bránící se zemi, bránící i celou Evropu.

České fi lmové školy přijaly, kromě již stávajících, další 
ukrajinské studentky a studenty, kteří k nám uprchli před 
válkou. Se svými pocity a názory se dva z nich svěřili také 
SYNCHRONU.

Máme novou vládu a nového ministra kultury, pana 
Martina Baxu. Při nástupu do své funkce mimo jiné řekl: 
Byl bych rád, aby Ministerstvo kultury bylo vnímané jako 
rezort 21. století. Aby se zvýraznilo i to, že kultura je dů-
ležitý sektor ekonomiky nebo sociální soudržnosti. Aby 
byla vidět naše podpora kulturně-kreativním odvětvím, 
roli fi lmu, herního průmyslu, či designu.

Věřme, že kolegy ve vládě a členy Parlamentu České re-
publiky přesvědčí. Z audiovizuální scény se těmito směry 
pracuje kontinuálně. Věříme, že pan ministr bude práci 
v tomto odvětví společně s námi realizovat. A o tom všem 
se dočtete v tomto vydání. 

Redakce

1

SYNCHRON, profesní časopis audiovizuálních tvůrců
a výkonných umělců, režisérů, kameramanů, producentů, 
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o nás trápí…
Stále držíme slovo, které jsme členům FITES dali. 
Synchron je zase ve vašich rukou a doufám, že 

uznáte a vidíte námahu i snahu po co nejobsažnějším 
odborném vkusném obsahu, který je dílem nejen našich 
členů, ale i ostatních audiovizuálních tvůrců. Tím na-
bádám i vás, abyste přispěli svými nápady k obsažnosti 
a kvalitě dalších čísel.

Jako členové FITES máte také povinnost zkontrolovat 
a dostát svého závazku, řádně a pravidelně platit členské 
příspěvky, ze kterých je částečně hrazen každý výtisk 
Synchronu.

Není žádným tajemstvím, že se nám nedostává do-
statek fi nancí na další naše základní aktivity a je jen na 
členstvu tuto situaci zvrátit. Proto apeluji na každého 
člena, pomozte! 

 MgA. Jaroslav Černý
Předseda Českého fi lmového 

a televizního svazu FITES

C

 Slovo předsedy 
FITES

synchron 1_2022 VNITŘEK 80 stran 210 × 280 mm FINAL TISKdata.indd   1 23.06.22   2:16



Zprava Ivan Biel — místopředseda FITES, ministr kultury ČR Martin Baxa, 
Jaroslav Černý — předseda FITES, Martin Vadas — místopředseda FITES

Foto: MK

Byl bych rád, aby ministerstvo kultury bylo vnímané jako 
rezort 21. století. Aby vedle tradičních oblastí živého umění 
či památkové péče byla vidět naše podpora kulturně-krea-
tivních odvětví, role fi lmu, herního průmyslu či designu.

Aby se zvýraznilo i to, že kultura je důležitý sektor eko-
nomiky nebo sociální soudržnosti, což se ukázalo v době 
covidu. Je třeba říkat, že nejsme jen dotační agentura pro 
živé umění a pro památky.

Martin Baxa v dubnu aktuálně: k Novele autorského 
zákona, neúspěšné dovolbě členů Rady České televize 
a zvyšování poplatků veřejnoprávních médií.

Novela autorského zákona prochází legislativním 
procesem v Poslanecké sněmovně. Jde o transpozici ev-
ropského práva, kterou musí Česká republika přijmout, 
jinak bude vystavena sankcím EU. Minulá administrativa 
bohužel neprovedla transpozici včas.

Proces dovolby členů Rady České televize nedopadl při 
posledním hlasování úspěšně a nyní musí započít znovu. 
Zvyšování poplatků veřejnoprávních médií není v tuto 
chvíli na pořadu dne. 

Ve složení Jaroslav Černý, Martin Vadas a Ivan Biel ve 
dne 26. 5. 2022 jsme navštívili pana ministra kultury Baxu 
a projednali podmínky obnovení spolupráce Českého 
fi lmového a televizního svazu FITES se zaměřením na 
akce TRILOBIT, ceny Františka Filipovského v Přelouči, 
vydávání časopisu Synchron a pořádání Čtvrtletníků. 
Projednali jsme situaci veřejnoprávní České televize, její 
fi nancování, možnosti podpory její nezávislosti a důvě-
ryhodnosti. Volbu do Rady České televize, kde se FITES 
angažuje a navrhuje odborně zdatné kandidáty, kteří by 
byli zárukou tak potřebné nezávislosti médií na politicích.
Vážnou kapitolou bylo jednání o digitalizaci audiovi-
zuálních děl a důsledné dodržování metodik DRA.

FITES nadále podporuje uznání rovnocenných profesí 
jak fi lmových zvukařů, střihačů, tak i kameramanů. 

Jaroslav Černý, předseda

Ministr kultury Martin Baxa
s nástupem do funkce 
mimo jiné řekl:

Setkání zástupců FITES 
s ministrem kultury 
26. května 2022

31  2022
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Editorial

Slovo předsedy FITES

Nová vláda, nový ministr kultury Martin Baxa

Shrnutí CEN TRILOBIT 2022

Ceny AČK — Marek Jícha

Setkání FITES, ARAS, APA s Michalem Klímou, 
vládním zmocněncem pro média a dezinformace

Dopis platformy „Svobodu mediím“ senátorům 
a senátorkám k novele mediálního zákona

Široká audiovizuální obec naléhá na PSP  
k projednání a schválení NOVELY  
AUTORSKÉHO ZÁKONA

Podpora autorských práv

Milan Fridrich, programový ředitel ČT

ČT v čase — porovnání let 2010—2021 
finance a výroba vypracovala ČT

ZACHRAŇTE FILMOVOU LABORATOŘ ČESKÉ 
TELEVIZE

HROZÍ ZKÁZA FILMOVÝCH LABORATOŘÍ  
V PRAZE?

Názory kandidátů FITES k procesu volby 
v PSP — Vlastimil Venclík, Jan Svačina,  
Antonín Dekoj, Kameel Machart

VÁLKA NA UKRAJINĚ — Ukrajinší studenti  
na českých filmových školách

POČÍTAČOVÉ HRY JAKO SOUČÁST AUDIOVIZE

— Program a podpora narativních videoher  
Kreativní Evropa

— Jak a proč vznikla katedra Herního  
designu na FAMU

— UTB — Ateliér Game design

— Creatoola hledá nové talenty pro  
českou animaci, hry a vizuální efekty

— Počítačové hry a audiovize

— Vývoj teorie a metod pro výzkum  
herního průmyslu FSV UK

Proč nepoužívat duplikační pozitivy — 
Marek Jícha

Zamyšlení nad jednou absurditou — 
Jiří Šimunek

Něco jako „příliš inovativní toastová linka“ 
na české filmy?

Kolik nás stojí výlety generálního ředitele  
NFA Michala Breganta na filmový festival  
v Cannes?

Vystříhejme se osobních motivací 
v problematice digitalizace filmů

APA pořádala filmovou akademii 
pro mladé režiséry

Jan Kuděla, autorská práva filmových 
fotografů

O metodice APF(asociace 
profesionálních fotografů)

Ohlédnutí za půl stoletím u filmu 
o zvuku — prof. Karel Jaroš

O solidaritě tvůrců — Naše solidarita — 
Petr Kaňka

Musíme se všichni propojit, přátelé — 
Ondřej Kepka

Bezpečný film

ŽALOBA NA OCHRANU OSOBNOSTI              
A ŽÁDOST O OMLUVU

Dozvuky 90 let Barrandova — 
Elmar Kloss a Jiří Svoboda

VZPOMÍNKA NA TY, KTEŘÍ NÁS OPUSTILI

— Oba jsme byli posedlí filmem —  
režisér Otakar Kosek

— Dušan Klein, režisér

— Kamarádka Eva, filmová publicistka  
Eva Zaoralová

— Odchodem Vlasty Pospíšilové skončila  
éra trnkovského loutkového filmu —  
Jiří Kubíček

— Příspěvek o Vlastě Pospíšilové —  
Šárka Váchová

— Vlastička — David Filcík
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kinematografi e“. Jindy dostala dokonce 200 Citrónů celá 
poslanecká sněmovna Parlamentu ČR: za neudržitelný par-
tajní, u našich západních sousedů nemyslitelný a skandální 
systém (pseudo) volby mediálních rad. Bylo to velké haló, 
zařizovala to pro kolegy ke smyslu ceny velmi vstřícná, 
empatická a kulturymilovná poslankyně Kovářová. A jak 
vidíme, vitaminy pro sněmovnu dávají jakýs takýs smysl 
teprve teď, kdy se o změně zákona o mediálních radách 
začíná vážně jednat…

Udělení této ceny letos přineslo mnoho mediálních 
reakcí, veskrze chápané jako cenu nespravedlivou 
vůči celé České televizi. Bylo to tak?

To je naprosté nepochopení smyslu té ceny. Nedali jsme ji 
dílům, nehodnotili jsme dopředu jejich kvalitu nebo ne-
kvalitu, „nepodarky“ se povedou každému a dobře víme, že 
kdo nic nedělá, nic nezkazí. Ale udělili jsme ji za strašlivě 
jednostranný dramaturgický plánu hrané seriálové tvorby 
na tento rok (napadlo mě, že kdyby to takto mělo pokračo-
vat, měla by si ČT zřídit místo hrané tvorby „krimikanál“ 
jako Prima). Když z dejme tomu šesti seriálů je jich pět 
kriminálních, tak něco není v pořádku (kdyby ČT nabídla 
mezi šesti seriály pět sitkomů, zarazí nás to úplně stejně). 
Úplný nesmysl vyplodila v Babišových novinách kolegy-
ně Spáčilová, když nás nazvala partou jasnovidců, kteří 
dopředu vědí jak co dopadne a Citrón by prý od nás dostal 

i Shakespeare, protože psal horory. Proboha! Shakespeare 
je přímo prototypem žánrové pestrosti od pastýřské hry 
přes třeskutou řachandu, lyrickou komedii až po fi lozo-
fi cké tragédie. A první povinností média veřejné služby 
je vlastně něco podobného: nabízet v umělecké tvorbě co 
největší rozmanitost (žánrovou, stylovou, tematickou). 
Jinak ovšem to, že kritizovaný pochopí kritiku jako veskrze 
„nespravedlivou“, je běžné. A dokonce to bývá i neklamné 
svědectví, že se kritika trefi la. Brát kvůli tomu v přímém 
TV přenosu členům poroty slovo považuji od veřejnoprávní 
moderátorky za neprofesionální a nevkusné, i když to 
mohlo na druhé straně působit i jako vítané oživení pře-
nosu. Ale česká televize jinak přece posbírala letos téměř 
všechna ocenění za hranou, dokumentární i animovanou 
tvorbu. ČT měla producentskou, a tím i kreativní účast 
snad ve všech letos oceněných dílech. Takže pro mne se 
stala hlavním vítězem TRILOBITU — a důkazem, že za-
tím plnila své poslání. Citrón je — jak známo — potravina 
kyselá, avšak zdravá, vitaminem C nenahraditelná… Je pro 
nás synonymem kritiky. I kritika je nepříjemná, kyselá, ale 
dlouhodobě ozdravná. A nutná. Jsem dlouhodobě přesvěd-
čen, že nebýt v lidské společnosti a myšlení prvek kritiky, 
možná bychom dosud lezli po stromech... 

eny TRILOBIT udílené Českým fi lmovým a televiz-
ním svazem FITES za mimořádná audiovizuální 
díla byly vyhlášeny 22. 1. 2022 na slavnostním cere-

moniálu, který se poprvé uskutečnil v areálu evropského 
laserového výzkumného centra ELI Beamlines Fyzikálního 
ústavu AV ČR v Dolních Břežanech. Ceremoniál vysílala 
živě ČT art. Jedny z nejstarších fi lmových cen již po pěta-
třicáté poukázaly na díla s výraznou uměleckou kvalitou 
a s etickým a společenským přesahem.

Záštitu nad udílením Cen TRILOBIT 2022 převzala hejt-
manka Středočeského kraje paní Mgr. Petra Peckova.
 
O udělení cen rozhoduje porota, kterou jmenuje Výkonný 
výbor FITES.

POROTA CEN TRILOBIT 2022 
PRACOVALA VE SLOŽENÍ:

PhDr. Jan Svačina — předseda poroty

Prof. PhDr. Vladimír Just, CSc. — 
místopředseda poroty, mluvčí poroty

další členové:
MgA. Ivana Kačírková,

MgA. Ivo Popek, 
prof. MgA. Marek Jícha, 
Ing. MgA. Roman Vávra,

Bc. Jan Beznoska 

51  2022

TRILOBIT 2022

C
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tomto vydání jsou uvedena všechna oceněná díla, 
jejich autoři a texty zdůvodnění poroty, proč je 
cena udělena. 

Otázky pro místopředsedu poroty, kritika, prof. Vladimíra 
Justa položila Jana Tomsová.

Když byste měl shrnout českou audiovizuální pro-
dukci za hodnocený rok, jak se vám i kolegům porot-
cům jevila? Co soudíte o kreativitě a zodpovědnosti 
tvůrců, producentů, vysílatelů, jak mohou těmito 
díly ovlivnit, potěšit a kultivovat společnost?

To jsou vlastně dvě otázky v jedné. Co se týče kreativity 
a zodpovědnosti, covidová doba myslím paradoxně vedla 
k větší soustředěnosti a v ideálním případě dokonce až 
jakémusi výbuchu nashromážděné invence. Ale to celko-
vé shrnutí je trošičku problém — u tak 
enormního množství bezmála dvou 
set děl se nikdy nevyhnete jistému 
zjednodušení. I s tímto rizikem můžu 
snad konstatovat, že letos se rozhodně 
neopakovala častá situace minulých roč-
níků a vlastně celých desetiletí, že by 
totiž celkově dokumenty co do kvality 
i umělecké a občanské odvahy výraz-
ně převyšovaly hranou tvorbu. Letos 
to bylo přinejmenším vyrovnané. Vý-
mluvné je, že o nejvyšší cenu hlavního 
TRILOBITA se tentokrát nerozhodovalo 
mezi dokumentem a hraným filmem, 
ale mezi dvěma hranými díly. Jedním 
byl dokonce seriál z dílny České televize — OCHRÁNCE. 
A druhým strhující polsko-česko-francouzské drama NE-
ZANECHAT STOPY na motivy skutečné události v Polsku 
z roku 1983 o nepotrestané policejní zvůli a sadistické vraž-
dě mladého studenta, i o slepé komunistické spravedlnosti 
a schopnosti diktátorů cokoli, včetně vražd, totálně vygu-
movat z dějin a z lidské paměti. I přesto, že šlo o vynikající, 
a dnes v době masového vraždění ruské válečné mašinerie 
na Ukrajině, kousek za našimi humny, možná dvojnásob 
aktuální film, i přesto byl dlouho mým favoritem spíš ten 
nenápadný, neokázalý český seriál. Neefektní, hluboký, 
a v mnohém směru dodnes nepřekonaný desetidílný opus 
o nejednoznačnosti mravních otázek dneška a ošidnosti 
rychlých soudů (otázek, jež si musí řešit nejen titulní po-

stava smolného školského ombudsmana, ale sám pro sebe 
každý divák). Hlasování v porotě bylo pořád na vážkách, 
i já jsem si nebyl jistý, zda je případné udělit hlavní českou 
cenu z větší části polskému snímku (námět, scénář, větši-
na herců); jenže tenhle důvod do značné míry padl, když 
zásluhou pohotové rešerše odborníků jsme se dopodrob-
na seznámili s nikoli bezvýznamnou, nýbrž po technické 
stránce realizačně neodmyslitelnou, vysoce kreativní účastí 
českého koproducenta — resp. České televize — na tomto 
filmu, včetně „historizujících“ záběrů. Připomínám, že děj 
se odehrává v období násilného puče a zásahu armády gene-
rála Jaruzelského v období velkých dělnických demonstrací 
a mítinků Solidarity. Mimochodem — o tomto vítězném 
filmu TRILOBITU u nás téměř nikdo neví ( jakmile se o něm 
v nejbližších měsících doslechnete, všeho nechte a běžte 
na něj!). A proto jsem byl rád, že zase jednou TRILOBIT 

prokázal své nezastupitelné poslání — 
poukázat cenami na mimořádné kvali-
ty, estetické, občanské i etické, které by 
jinak dost možná zapadly.

Vedlejší, rozhodně nikoli hlavní ar-
gument, proč jsem tak dlouho urputně 
hájil Ochránce, byl ryze praktický. Vní-
mal jsem, že když už jsme jednomysl-
ně odhlasovali udělení „zcela zvláštní“ 
kritické ceny Citrón pro veřejnoprávní 
televizi, docela by se mi líbilo, kdyby-
chom tu kyselost Kavčím horám přece 
jen hlavní cenou pro seriál trošičku 
osladili.

Na to jsem se právě chtěla zeptat. Porota uděluje 
tuto kyselou „ozdravovací cenu“, tak nějak jste ji 
nazval , je to Citrón, cena kritická, a uděluje se 
již několik let. V každém roce, ukazuje se, se najde 
dílo, které podněcuje k zamyšlení, jak audiovizuální 
scénu alespoň pouzdravit.

Tady vás a mnohé další musím malinko opravit — ne- 
udělujeme to nějakému nepodařenému „dílu“ (ne že by 
taková díla v množství větším než malém i letos nebyla), 
ale nějakému jevu, který škodí, popř. ochuzuje, omezu-
je, zplošťuje, ohrožuje) audiovizi. Proto tu cenu dostávají 
i vrcholní politici. Například jistý nejmenovaný premiér 
a poté prezident za „nikoli nepodstatnou nepodporu české 

Shrnutí Cen TRILOBIT 2022
— jež zhodnotily audiovizuální 
scénu předchozího roku

 otázky pro Vladimíra Justa

V
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MOJE SLUNCE MAD

Oceněný fi lm líčí osudy české studentky, která se při-
vdala do afghánské rodiny žijící v Kábulu, kde poznává 
život patriarchální společnosti pevně svázaný rodinnými 
a náboženskými tradicemi. Sledujeme nikoliv černobíle 
zobrazený střet západní a muslimské kultury, kdy strach 
z jinakosti vede k nenávisti a agresivitě. Navzdory scénám 
vzájemného nepochopení i krutosti je snímek i příběhem 
o lásce a naději, naivitě, omezenosti i toleranci a hledání 
osobního štěstí. Je vyprávěn hravě, s lidskostí a ironic-
kým humorem, v úchvatné výtvarné i fi lmařské kvalitě.

CENU TRILOBIT 2022

obdržel Miroslav Bambušek
za scénář a režii hraného fi lmu

LIDI KRVE

Porota TRILOBITU tradičně preferuje netradiční, origi-
nální básnické myšlení, které u fi lmu nemůže být jiné 
než myšlení v obrazech. Proto nemohl ujít její pozornosti 
celovečerní hraný debut dramatika a divadelního režiséra 
Miroslava Bambuška. Hra barev a rozpoutaná vizuální 
imaginace tu není jen mechanickým naplněním surrea-
listických pouček. Odkrývá zasuté vrstvy společenského 
nevědomí, kam jsme většinově vytěsnili stíny minulosti, 
jakým je i trauma z nikdy nepotrestaných českých pová-
lečných zločinů na německých civilistech.
 

 

CENU TRILOBIT 2022

obdržela autorka námětu, scenáristka 
a režisérka Adéla Komrzý (uprostřed) za fi lm

JEDNOTKA INTENZIVNÍHO ŽIVOTA

Empatie, lidskost, respekt a otevřenost — to jsou princi-
py, s nimiž lékaři paliativní péče přistupují k pacientům 
na konci jejich životní cesty. Podobně pojala svou autor-
skou dokumentární esej i Adéla Komrzý. Díky tomu není 
její fi lm pochmurnou zprávou o posledních dnech nevylé-
čitelně nemocných, ale poselstvím naděje naplnit život do 
poslední chvíle a dožít ho důstojně. Názorně ukazuje, že 
paliativní péče je daleko více než péče o tělo nevyléčitelně 
nemocných, je totiž péčí o jejich duši.

CENU VLADISLAVA VANČURY 2022

obdržel hudebním skladatel, dirigent, herec, 
mág i labužník života Jan Klusák

ZA CELOŽIVOTNÍ DÍLO,

jímž přispěl ke kultivovanosti české audiovizuální i diva-
delní tvorby a k jejímu mezinárodnímu věhlasu.

71  2022
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HLAVNÍ CENU TRILOBIT BARRANDIEN 2022

získali producenti Aneta Hickinbotham a Leszek Bodzak
a režisér Jan Pawłov Matuszyński za fi lm

NEZANECHAT STOPY

Porota oceňuje tento polsko-francouzsko-český kopro-
dukční fi lm pro skvěle umělecky uchopené zobrazení 
praktik totalitní moci. Příběh marného boje o spravedl-
nost a důstojnost je inspirovaný skutečnými událostmi 
z komunistického Polska 80. let dvacátého století. Pojed-
nává o zdánlivé bezmoci běžných lidí, kteří se, ač právě 
oni komunistický režim pomáhali svrhnout, spravedlnosti 
nedočkali. Zároveň je fi lm výpovědí o aroganci a cynismu 
diktátorských režimů napříč prostorem i časem.

CENU TRILOBIT 2022

získal David Sís 
za režii dokumentárního fi lmu

SNY O TOULAVÝCH KOČKÁCH

Cena byla udělena za výraznou poetickou formu fi lmové 
dokumentace života a tvorby původem českého výtvar-
níka, autora knih pro děti, ilustrátora, grafi ka a tvůrce 
animovaných fi lmů Petra Síse. Ten žije od osmdesátých let 

minulého století v New Yorku, kde vytvořil velké množství 
ojedinělých výtvarných děl. Dokument jeho sourozen-
ce, režiséra Davida Síse, představuje oba bratry v dialogu 
o poezii, kráse a cestě hledání prostoru pro svobodnou 
uměleckou tvorbu. Podobně jako jejich „rozpohybovaná“ 
kočka, která v animovaných sekvencích prochází Sísovými 
obrazy a ilustracemi.

CENU TRILOBIT 2022

obdrželi za scénář Tomáš Feřtek, Matěj Podzimek 
a Michal Reitler, a za režii Tereza Kopáčové 
a Tomáš Mašín, tvůrci televizního seriálu

OCHRÁNCE

Desetidílný původní český seriál se scenáristicky i realiza-
cí — včetně citlivé práce s herci, kteří tu podávají vesměs 
nadstandardní výkony — vymyká domácí i zahraniční se-
riálové konfekci. Zdánlivě neřešitelný kulatý čtverec umění 
a masovosti na Kavčích horách vyřešit umějí. Recept ten-
tokrát spočíval v napínavé nejednoznačnosti jednotlivých 
kauz i charakterů. A v preferenci postoje nejodvážnějšího, 
kterým je havlovská slušnost.

CENU TRILOBIT 2022

získala Michaela Pavlátová za výtvarnou 
složku a režii animovaného fi lmu
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Korespondence

ako redakční elév ostravského televizního studia 
jsem byl členem FITES již v roce 1968. Tehdy nás 
věrchuška zakázala hned na počátku „času k drže-

ní huby“ (Maulhaltenzeit — svérázný překlad z toporné 
němčiny pojmu „stoptime“ z dílny báječné dvojice Skou-
mal-Vodňanský). Pozorně samozřejmě sleduji činnost 
FITES i v posledních třiceti letech a vždy mě potěší, když 
ucítím závan originality a pevného názoru, který kdysi 
pomáhal posouvat televizní práci dopředu nejen v profe-
sionálním, ale i společenském slova smyslu. Velmi mě proto 
potěšil televizní přenos 22. 1. z předávání cen TRILOBIT 
na ČT artu.

Dobrá, briskní, jednoduchá a dokonalá profesionální 
práce. Vtipná a jako vždy dokonale připravená Světlana 
Witovská (i když se do role průvodkyně dostala vlastně 
náhodou). Rychlý spád, dynamika, vtip, jednoduchost, 
neotřelá myšlenková úroveň. Zaujalo mě i zajímavé IT-
-vědecké vysílací prostředí v Dolních Břežanech (sídlo 
mimořádně výkonného laseru, který „…nebude používán 

k vyhlazování vrásek, ale k vědecké činnosti…“, jak se 
vyjádřila patronka přenosu hejtmanka Petra Pecková). 
Mám jenom jednu malou výtku: Podle mě si Hlavní cenu 
TRILOBIT pro letošek zasloužil Špaljové a Etzlerův skvělý 
dokument „Nebe“, v němž je podíl českých tvůrců při vší 
úctě mnohem výraznější, než v jinak skvělém polsko-fran-
couzsko-českém koprodukčním projektu „Nezanechat 
stopy“.

Myslím, že i cena Citron udělená veřejnoprávní Čes-
ké televizi za dramaturgický plán na rok 2022 se stále se 
opakujícím mimořádně početným podílem detektivních 
seriálů kopírujících přemíru žánrově podobných „děl“ ve 
světových televizích, je v tomto případě namístě. Každému 
co jeho jest. 

Milan Švihálek, člen FITES, 
emeritní dramaturg ČT, 

78 let

ředání Cen AČK se konalo ve středu 2. března 2022 
v 18.30 hodin v kině Lucerna pod záštitou pana 
ministra kultury ČR Martina Baxy.

Slavnostní večer uváděla moderátorka Jitka Novotná. Prezi-
dent Asociace českých kameramanů Marek Jícha promluvil 
k válečné situaci na Ukrajině, která započala právě v době 
konání této akce:

„Položme si otázku, zda můžeme promítat naše fi lmy 
a radovat se z úspěchů dosažených poctivou a mnohdy 
i tvrdou prací dnes, v době, kdy nedaleko od našich vý-
chodních hranic v sousední Ukrajině umírají lidé bránící 
svoji zemi proti agresorovi? Je to etické? Může se člověk 
radovat z profesních úspěchů kameramanské práce vzniklé 
v míru, v demokracii, když jsou nyní tyto hodnoty fl a-
grantně pošlapávány? Domníváme se, že ano, že naopak 
musíme. Naši profesní kolegové, ukrajinští kameramani 

a kameramanky dnes natáčejí. Natáčejí podobné zábě-
ry, tak jako naši otcové natáčeli v pražských ulicích roku 
1968, před Československým rozhlasem a na Vácavském 
náměstí. V záběrech, tehdy jako dnes, byly zarámovány 
ruské tanky. Pojďme naše letošní udílení Cen Asociace 
českých kameramanů přejmenovat. Pojďme je změnit na 
protestní. Protestujeme dle vyššího principu mravního 
naší demokratickou existencí, naším stále ještě svobod-
ným světem proti násilí, zlobě, křivosti a manipulacím. 
Existence nominovaných snímků, ale i všech ostatních, 
které vznikly v roce 2021, nám ukazuje, jak má svobod-
ný svět vypadat. Pojďme uctít našimi cenami demokracii 
a svobodu. Pojďme takto podpořit naše ukrajinské sousedy, 
kteří v těchto dnech žít klidným a demokratickým živo-
tem nemohou. Jsme s nimi na jedné lodi. Na lodi, která se 
jmenuje SVOBODA. Ať žije Ukrajina a její i naše svoboda!“ 

J

P

27. SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ CEN 
ASOCIACE ČESKÝCH KAMERAMANŮ
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CENU MOC BEZMOCNÝCH

získali Adéla Špaljová a Tomáš Etzler
za fi lm

NEBE

Brilantní, hluboce lidská zpráva o životě lidí s handicapem 
v současné Číně názorně dokazuje, že podstata každého 
systému se projevuje v jeho vztahu k těm nejbezbranněj-
ším. Dlouholetá znalost prostředí umožnila reportérovi 
s buldočí odvahou Tomáši Etzlerovi, za vydatné pomoci 
spolurežisérky a střihačky Adély Špajlové, zaznamenat 
příběh skupinky takových lidí. Lidí se štěstím, že se dostali 
do církevního hospicu, kde obětavé pečovatelky čelí tlaku 
nelidského režimu. Osobní příběhy se ve fi lmu prolínají 
s nemilosrdnými pohledy do temných zákoutí navenek 
úspěšné, a i u nás leckým obdivované totalitní velmoci.

ZCELA ZVÁŠTNÍ CENA — CITRÓN

adresátem této kritické ceny 
se stala Česká televize

ZA DRAMATURGICKÝ PLÁN HRANÉ 
SERIÁLOVÉ TVORBY NA ROK 2022

Televize veřejné služby nemá za peníze koncesionářů dělat 
to, co jim komerční kanály poskytují za své. Proto nemá 
smysl bojovat o téhož diváka a na tomtéž hřišti, na kterém 
se mezi sebou utkávají televize existenčně závislé na po-
čtu uhranutých diváků —například bezduchými imitace-
mi zahraničních kriminálních seriálů. Dramaturgickému 
výhledu na rok 2022 však právě takové seriály dominují. 
Předloňský Most či nedávný Ochránce jsou názorné pří-
klady dlouho vyhlížených vlaštovek, které nové jaro na 
Kavčí Hory ani letos nepřinesou. 

pořadatel generální partner

vřelé poděkování patří partnerům, sponzorům a podporovatelům

Ceny TRILOBIT 2022 
se uskutečnily pod 
záštitou hejtmanky 
Středočeského 
kraje paní Mgr. 
Petry Peckové.

hlavní mediální partner

Chystáme 
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Cenu za nejlepší kameru dokumentárního fi lmu získal kameraman MIROSLAV JANEK za fi lm režiséra Petra Záruby 
JAN JEDLIČKA: STOPY KRAJINY. Cenu předali členové prezidia Asociace českých kameremanů pan kameraman Martin 
Čech a kameraman Jiří Myslík.
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Cenu za vynikající televizní dílo získal kameraman MARTIN ŠÁCHA za televizní seriál režiséra Jana Hřebejka BOŽÍ MLÝ-
NY. Cenu předali generální ředitel výroby ČT pan Václav Myslík a pan Tomáš Srovnal z postprodukční společnosti PFX.

Porota udělila Cenu AČK za kameramansky přínosné dílo fi lmu LIDI KRVE kameramanu JAKUBU HALOUSKOVI 
a MIROSLAVU BAMBUŠKOVI. Cenu od pana Slavomíra Mikovce z fi rmy AXIUS a Vidu Gunaratny z AČK převzal za 
nepřítomného kameramana s omluvou prezident Asociace českých kameramanů Marek Jícha.
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Cenu AČK za celoživotní dílo převzal pan kameraman VLADIMÍR SKALSKÝ. Cenu mu předali pan profesor Rudolf 
Adler, který přednesl laudacio, dále člen dozorčí rady DILIA pan scenárista Marek Epstein a prezident Asociace českých 
kameramanů prof. Marek Jícha.
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Slavnostní večer uváděla moderátorka Jitka Novotná. Prezident Asociace českých kameramanů Marek Jícha promluvil 
k válečné situaci na Ukrajině, která započala právě v době konání této akce.

Uznáni OOA-S získala posluchačka FAMU NELISA ALCALDE za snímek HONNEY BUNNY DURACELL, cenu — 
skleněnou kameru — sklářskou práci od výtvarníka Manto — předal syn výtvarníka Dorian Manto, peněžitou odměnu 
20 000,- Kč předala paní ředitelka OOA-S Eva Štěpánková a bezplatný pronájem kamerové techniky v hodnotě 30 000,- Kč 
ze společnosti BIOFILMS RENTAL předal pan Martin Klimpar.
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Přítomni za audiovizuální obec: 
Jaroslav Černý, předseda FITES, Jana Tomsová, 
členka v. v. FITES, Alena Derzsivá, členka 
Rady ARAS, s vědomím a stejným stanoviskem 
za APA, předsedou APA Vratislavem Šlajerem

HLAVNÍ TÉMA JEDNÁNÍ: 
zvýšení poplatků pro ČT.

Resumé z jednání:
M. Klíma: Projednávání navýšení poplatku pro ČT bylo 
odděleno od projednávání novely zákona o volbě do Rad 
veřejnoprávních médií.

V současné době není v PS většinová politická vůle 
pro navyšování poplatků.

Ozývají se dokonce hlasy mezi některými poslanci, 
že by se neměly zvyšovat nikdy.

Argumenty ze stran politiků jsou — ČT má šetřit, 7 mld. 
jsou stále velké finanční prostředky.

Pro jednání avd. obce s poslanci k jejich porozumění 
závažné situace o navýšení poplatků pro ČT by měl mít 
materiál rozsah nanejvýš polovinu strany. Velmi názorné, 
nejlépe grafické, stálé snižování hodnoty financí v rozpoč-
tu ČT, a proti tomu objem služby veřejnoprávní televize, 
která i přes relativní hodnotu peněz dosud narůstala, ale 
již není z čeho.

(A. Derzsiov, poznámka k tomuto — ČT říká, že přesto, 
že situace je neudržitelná, stále vyrábí. Z toho pro nás, avd. 
obec, vyplývá, že se děje na úkor něčeho — tedy i pracovních 
podmínek a honorářů všech uměleckých profesí, které se na 
výrobě podílejí a nejsou zaměstnanci!)

Jednání o zvýšení poplatku i o 15 Kč se předpokládá 
v příštím roce, ale aby vůbec došlo k projednávání příští 
rok, je nutné vytvořit společenský tlak. Ne ze strany ČT, 
ale ze strany veřejnosti, které je třeba situaci vysvětlovat.

A. Derzsiová: vč. všech uměleckých profesí, na které to 
dopadá nejvíc. Společně — profesní organizace.

Doporučení — jednat a vysvětlovat zejména! šéfům ko-
aličních stran, hledat a apelovat na jednotlivé poslance 
koaličních stran ochotných naslouchat a porozumět.

Proč nebyli schváleni členové Rady?
Všem nám to není úplně jasné. Byla vyjednána podpora, 
byl konsenzus. Zítra nebo pozítří bude vyhlášená nová 
nominace k volbě.

Názor na znovukandidování stejných osobností?
Dobrá otázka, ale po pravdě, nevím. Vzhledem k tomu, 
že na těch předešlých nominantech byla shoda, tak by se 
asi měli nominovat ti samí, ale sám nevím, jak k tomuto 
přistupovat… 

Alena Derzsiová, ARAS, 
Jaroslav Černý a Jana Tomsová, FITES,  

14. 4. 2022

Setkání FITES, ARAS, APA 
s Michalem Klímou,  
vládním zmocněncem pro 
média a dezinformace
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Cenu za vynikající fi lmové dílo ZPRÁVA režiséra Petera Bebjaka převzal pan kameraman MARTIN ŽIARAN. Cenu pře-
dal generální ředitel Barrandov Studia, a. s., pan Petr Tichý, dále předseda odborné poroty Ondřej Kepka a prezident
Asociace českých kameramanů prof. Marek Jícha. 
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názorových proudů veřejnosti. Riziko představuje situace, 
že při počtu šesti členů Rady ČRo by poměrně snadno 
mohla nastat situace, že při absenci jednoho či dvou členů 
bude rada neusnášeníschopná nebo by její rozhodování 
záviselo na pouze dvou, třech osobách.

2. Navrhovaná úprava neřeší kontrolu hospodaření 
zvláštním orgánem s jasně vytyčenými pravomocemi. 
Konkrétně není řešena dozorčí komise, jakož ani žádný 
jiný konkrétní způsob kontroly hospodaření ČT. Tato 
téměř nejkontroverznější a nutno připomenout nejkriti-
zovanější Achillova pata ČT není v návrhu řešena. Rov-
něž není řešen opakovaně kritizovaný stav, kdy Rada ČT 
a Rada ČRo nemá možnost samostatně zadávat studie 
a audity a nahlížet do všech dokumentů a pořizovat ko-
pie. Kontrola hospodaření tedy není v návrhu účinně 
řešena a prakticky není možná. Chybí ustanovení, podle 
něhož členové rady anebo dozorčí komise by měli právo 
nahlížet do všech účetních dokladů, účetních záznamů 
a dalších písemností ČT, které mají vypovídací schopnost 
o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech a o těchto 
skutečnostech požadovat ústní nebo písemné informace 
od příslušných zaměstnanců ČT.

3. Jako poměrně diskutabilní se jeví otázka přezkumu 
rozhodování komor Parlamentu o volbě či odvolání členů 
mediálních rad ve správním soudnictví. Zavedla by se tak 
soudní přezkoumatelnost politického rozhodnutí správní-
mi soudy, což by samo o sobě představovalo poměrně velký 
zásah do výkonu poslaneckého a senátorského mandátu, 
který může mít i ústavní rozměr. Není rovněž domyšleno, 
zda by to nevedlo k neustálým soudním sporům o tom, kdo 
je a kdo není platným členem rady s případnými dopady 
do legitimity rozhodování rady i do případných nároků 
na náhradu ušlé odměny člena rady.

Nedávné případy opakovaných soudních přezkumů 
opatření vlády či ministerstva zdravotnictví v rámci pan-
demie a rušení těchto opatření by měly vést k úvaze, aby 
tento princip, tzn. soudní přezkum, pokud by byl zaveden, 
byl velice důkladně promyšlen, aby ve svých důsledcích 
nevedl k zablokování činnosti mediálních rad, případně 
i médií veřejné služby jako takových. Zvláštní pozornost 
si zasluhuje navrhovaná přezkoumatelnost rozhodnutí 
komory Parlamentu ve věci mediálních rad a rozhodnutí 
mediálních rad samotných. V prvním případě by bylo tře-
ba vyjasnit, zda rozhodnutí komory Parlamentu nemůže 
přezkoumat pouze Ústavní soud.

4. Vyřešit střet zájmů do důsledků je neobyčejně obtížné, 
protože v široce koncipovaném znění by za střet zájmů 
mohl být napaden kdokoliv, kdo jedná v zájmu jakékoliv 
skupiny, a to i v případě, že toto jednání je všeobecně žá-
doucí pro naplňování veřejné služby. Průhlednější by bylo 
takové nastavení, kdy jednání radního je transparentně 
viditelné a je jasné, koho skutečně zastupuje. V navrho-
vaném novém znění se zatím nepodařilo dobře funkčně 
nastavit, takže i nadále by mohla pokračovat praxe, kdy 
v mediálních radách jsou členové nominálně za určitou 
společenskou organizaci, ale ve skutečnosti reprezentují 

určitou politickou stranu či směr, jsou de facto za jednotlivé 
politické strany zvoleni. Tento systém se jeví jako netrans-
parentní a lze jej řešit právě např. v bavorském modelu, kdy 
politické strany také mají zastoupení v radách, ale nikoli 
výhradně či většinově, protože vedle nich jsou v radách 
dále zastoupeni přímo zástupci v zákonu jmenovaných 
relevantních společenských organizací. V tomto systému 
je pak zřejmé, jakou zájmovou skupinu či politickou stranu 
člen rady zastupuje.

5. Co se týče rozhlasových a televizních poplatků, je zřej-
mé, že současný stav je nadále neudržitelný. Televizní a roz-
hlasové poplatky by neměly být závislé na každoročním 
schvalování a měly by být pravidelně aktualizovány podle 
nároků na veřejnou službu a pravidelně upravovány podle 
míry inflace. Při každoročním schvalování by byl rozpočet 
ČRo a ČT ve stálé nejistotě.

Zároveň je třeba zdůraznit, že navrhovaná valorizace 
rozhlasových a televizních poplatků musí jít ruku v ruce 
se zvýšenou kontrolou hospodaření. Právo kontrolovat 
hospodaření médií veřejné služby „zvenčí“ by mělo při-
padnout NKÚ, další možností je specifikovat, jak a kam 
by měla být směrována kontrola dozorčích komisí. Tady je 
třeba mít na paměti, že otázka kontroly hospodaření se při 
projednávání navrhované novely může stát klíčovou zvláště 
s ohledem na návrh odejmout Poslanecké sněmovně právo 
schvalovat každoroční zprávy o hospodaření.

6. Takříkajíc před závorku je třeba vytknout, že předklá-
daný návrh novely se nijak nevěnuje nejproblematičtější 
okolnosti na dnešním postavení rad ČRo a ČT, a sice, že 
jsou rozpočtově závislé na subjektech, které mají kontro-
lovat. Důvodem je patrně úvaha, že by to znamenalo vznik 
zvláštní kapitoly ve státním rozpočtu, což by se mohlo jevit 
jako komplikace. Jako protiargument lze připomenout, 
že už nyní má Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 
samostatnou kapitolu státního rozpočtu a nezdá se, že 
by to představovalo zásadní problém, ba spíše naopak.

Jsme přesvědčeni, že Senát navrhovanou novelu projed-
ná se vší odpovědností a při vědomí zásadní role, kterou 
majı ́média veřejné služby v demokratické společnosti, 
a potřeby posílení jejich nezávislosti. Věříme, že naše při-
pomínky a náměty vezmete v potaz a velmi rádi o nich 
s Vámi budeme diskutovat. 

S úctou
17. ledna 2022 v Praze

Za Platformu Svobodu médiím!
Adam Černý, Hana Marvanová, Nataša 

Slavíková a Martin Vadas

O Platformě Svobodu médiím!
Iniciativa Svobodu médiím! představuje Platformu pro nezávislost a plura-
litu sdělovacích prostředků. Platformu tvoří řada profesních a občanských 
organizací a osobností, které mají za cíl společnými silami chránit svobodu 
slova a prosadit změny posilující nezávislost a svobodu médií, bez nichž 
nemůže fungovat demokratická společnost a právní stát.
Kontakt: svobodumediim@seznam.cz
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ážené senátorky, vážení senátoři, 
velice vítáme, že horní komora Parlamentu České 
republiky se rozhodla aktivně vstoupit do tolik po-

třebné, ale bohužel odkládané debaty o legislativě týkající 
se médií veřejné služby, která již řadu let volá po úpravě 
reflektující neblahé zkušenosti zvláště s výsledkem volby 
členů Rady ČRo, ČT a koneckonců i ČTK.

Nyní připravovaná novela, kterou na zasedání Stálé ko-
mise Senátu pro sdělovací prostředky dne 30. 11. 2021 před-
stavili zástupci Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, se 
jeví jako možný základ pro diskusi, jejímž výsledkem by 
měl být návrh, který si získá podporu obou parlamentních 
komor a který odstraní zjevné nedostatky dosavadní právní 
úpravy a zároveň stanoví právní rámec garantující kvalit-
ní, nezávislé fungování médií veřejné služby na finančně 
spolehlivém základě pod kvalitní, nezávislou kontrolou. 
Jsme si vědomi, že navrhovaná novela má vědomě ome-
zený dosah, protože se zabývá pouze zákony týkajícími se 
Českého rozhlasu a České televize a například se nevěnuje 
České tiskové kanceláři, jejíž práce sice není veřejnosti tak 
viditelná, ačkoli je ve značné míře tak či onak přítomna 
v celé řadě tištěných i elektronických médií.

Stejně je zřejmé, že zásadní pozornost by si zasloužil stav 
českých médií jako takový, protože se na něm negativně 
projevují dopady takřka monopolního postavení technolo-
gických společností ovládajících sociální sítě. Tyto dopady 
se projevují v zásadním úbytku zisků z reklamy producentů 
informací, které lze shrnout do rovnice „média, která jsou 
ekonomicky slabá, jsou politicky zranitelná“. K tomu se 
patří připomenout manipulativní techniky obřích tech-
nologických společností, které dokazuje řada nedávných 
odhalení. V českém prostředí je navíc patrný razantní úpa-
dek regionálních médií a v posledních měsících i výrazný 
pokles nákladu tištěných médiích. Pevně věříme, že Senát 
a Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky budou 
i těmto palčivým problémům věnovat svou pozornost.

NYNÍ KONKRÉTNĚ K NÁVRHU  
PROJEDNÁVANÉ NOVELY:

1. Mnoho let se mluví o odpolitizování mediálních rad, 
ale navrhovaná novela toto do všech důsledků nezajiš-
ťuje, protože i nadále budou rady voleny výhradně poli-
tiky, i když nově nikoli jen Poslaneckou sněmovnou, ale 
i Senátem. Tím se návrh novely podstatně liší od mnoha 
desetiletími osvědčeného tzv. „bavorského modelu“, který 
v mediálních radách dozírajících na plnění poslání médií 
veřejné služby zajišťuje širší zastoupení zájmů veřejnosti, 
tedy vedle politických stran zastoupených v parlamentu 
i vyváženou účast organizací reprezentujících nejrůznější 
zájmy veřejnosti.

Důsledkem je, že podle navrhované novely by neby-
ly zastoupeny významné regionální, politické, sociální 
a kulturní proudy rovnoměrně. Toto slovo se navrhuje ze 
zákona vypustit. Co nejširší názorové plurality se dosa-
huje tím, že kandidáty na členy mediálních rad navrhují 
organizace a sdružení představující kulturní, regionální, 
sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdě-
lávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy. Tady je 
třeba mít na paměti, že v Poslanecké sněmovně a v Senátu 
nejsou všechny tyto proudy zastoupeny, protože tam jsou 
výhradně reprezentanti politických stran. Volba členů rad 
ČRo a ČT tak nadále zůstává v rukou politiků a mediální 
rady by byly stále voleny podle momentálního politického 
zastoupení v Parlamentu, tedy podle politického klíče. 
Zároveň je zachována v navrhované novele většinová volba 
v obou komorách Parlamentu, která z principu nemůže 
zajistit potřebnou pluralitu názorů a zájmů jednotlivých 
skupin veřejnosti.

Opětovné zvolení členů rady je omezeno na čtyři po 
sobě jdoucí volební období, což v praxi znamená možnost 
znovuzvolení téměř bez omezení. V návrhu zpracovaném 
Platformou Svobodu médiím!, který byl základem pro 
poslanecký návrh předložený do Poslanecké sněmovny 
v listopadu 2016, je omezeno opětovné zvolení na dvě po 
sobě jdoucí volební období. Totéž nepřiměřeně dlouhé 
období se navrhuje i pro dozorčí komisi.

Dále je třeba upozornit, že snížení počtu členů me- 
diálních rad ještě ztíží možnost zastoupení nejrůznějších 

Dopis platformy SVOBODU MÉDIÍM! 
senátorům a senátorkám  
k novele mediálního zákona

V
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DÁLE STEJNÝ DOPIS Českého filmového 
a televizního svazu FITES, z.s.
Odeslán:

171  2022

Vážený pan
MgA. Pavel Svoboda, Ph.D.
předseda podvýboru pro kulturu
Sněmovní 4
118 26 Praha 1

Kdo: Český filmový a televizní svaz FITES, z. s.
Korunovační 164/8, 170 00 Praha 7

Věc: podpora novely autorského zákona

datum: 6. 6. 2022

Vážená paní
Ing. Markéta Adamová Pekarová
předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR
Sněmovní 4
118 26 Praha 1

Kdo: Český filmový a televizní svaz FITES, z. s.
Korunovační 164/8, 170 00 Praha 7

Věc: podpora novely autorského zákona

datum: 6. 6. 2022
___________________________________________________________________________________________________________

NA VĚDOMÍ :
Komu: Vážená paní

Ing. Věra Kovářová
místopředsedkyně Poslanecké sněmovny PČR
Sněmovní 4
118 26 Praha 1

Kdo: Český filmový a televizní svaz FITES, z. s.
Korunovační 164/8, 170 00 Praha 7

Věc: podpora novely autorského zákona

datum: 6. 6. 2022
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Široká audiovizuální obec naléhá na PSP 
k projednání a schválení 
NOVELY  AUTORSKÉHO ZÁKONA

16 synchron

Český filmový a televizní svaz FITES, z. s.
Korunovační 164/8

170 00 Praha 7
info@fites.cz

IČO: 00417530
č.ú.  2200428617/2010

Komu: Vážený pan
Mgr. Martin Baxa
ministr kultury České republiky
Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1

Kdo: Český filmový a televizní svaz FITES, z. s.
Korunovační 164/8, 170 00 Praha 7

Věc: podpora novely autorského zákona

datum: 6. 6. 2022

Vážený pane ministře,

v zastoupení uměleckých tvůrců v oblasti kinematografie a audiovize se na Vás obracíme
s prosbou o podporu přijetí novely autorského zákona (ST: 31), která je projednávána ve II. čtení
Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.
FITES podporuje návrh č. 821 předkládaný místopředsedkyní PSP ČR Ing. Věrou Kovářovou,
který je zaměřený proti tlaku výrobců audiovizuálních děl a producentů. Návrh představuje
úpravy licenčních smluv do nového občanského zákoníku. Současná česká praxe jednorázových
odměn se neztotožňuje s evropskou právní kulturou, protože český autor se reálně musí vzdát
svých práv ve prospěch výrobců audiovizuálních děl nebo producentů, paradoxně po celou dobu
jejich trvání, tedy jak tomu zcela absurdně bývá, i po své smrti.
Právní úprava o možné dodatečné odměně, kterou již autorský zákon obsahuje, je pro běžného
tvůrce zcela nereálná a neodpovídá podmínkám běžného života. I z tohoto důvodu pokládáme
navrhovanou úpravu za adekvátní reakci a zhodnocení 20tileté aplikační praxe autorského
zákona.

Vážený pane ministře, dovolte nás požádat o spravedlivý pohled na popsanou problematiku.

S úctou

MgA. Jaroslav Černý
předseda Výkonného výboru FITES

jaroslav.cerny@fites.cz
Na vědomí:
Vážená paní
Ing. Věra Kovářová
místopředsedkyně PSP ČR
Sněmovní 4,
118 26 Praha 1
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Otázky položila Jana Tomsová

Kde a jak vzniká vysílací schéma a která kritéria 
jsou pro tvorbu programu České televize ta nejdů-
ležitější? Kdo v systému ČT formuje smysl a cíl te-
levizního programu?

Tvorba programu České televize má několik fází: dlouho-
dobou, střednědobou a pak krátkodobou. V té dlouhodo-
bé se definují finanční a programové cíle ČT jako celku. 
Na základě finančních možností a programové strategie 
management rozhodne, kolik peněz je na výrobu nových 
premiérových pořadů, kolik na nákup akvizice, kolik na 
autorské honoráře (reprízné) z programových archivních 
fondů. Z toho v divizi Program vznikají střednědobé tří-
leté programové plány — zadání pro producenty, aby zna-
li poptávku po nové výrobě, a pak roční rozpočty, které 
z nich vycházejí. Tříleté plány mají k dispozici kreativní 
a výkonní producenti a na jejich základě shromažďují 
projekty pro vývoj. Na tomto základě se vyrábí do předem 
daných programových oken, kam směřuje premiérová 
tvorba (původní televizní filmy, seriály, dokumenty, cyk-
ly, publicistika nebo zábava), a to se doplňuje zahraniční 
a domácí akvizicí a archivem, tedy pořady ČT již v minu-
losti odvysílanými. Programová okna odpovídají zacílení 
jednotlivých kanálů České televize. Každý má své speci-
fikum. ČT1 je rodinný kanál silně orientovaný na domácí, 
českou tvorbu. ČT2 je zaměřený na poznání a edukaci, 
jeho hlavním žánrem je dokument, dokumentární cyklus 
nebo publicistika zahraniční i domácí provenience. ČT art 
je kulturní a umělecký kanál a tak jako ČT3 retro kanál 
vytěžují archivní fondy o pořady, které svým charakterem 
neodpovídají zaměření jiných kanálů ČT. Jasný profil pro 
dětského diváka má potom ČT Déčko. Takto rozvrstvená 
programová nabídka představuje službu, jež může oslovit 
společnost napříč generacemi, pohlavními, sociálními 
a vzdělanostními skupinami.

ČT přitom musí zohlednit několik věcí. Musí plnit zá-
konné požadavky, veřejnoprávní poslání definované Ko-

dexem ČT, a také vnímat společenské a divácké požadavky 
a nálady, protože — jak je v Kodexu psáno: „Divák je na 
prvním místě." Tím hlavním kritériem pro ČT při tvorbě 
a skladbě programů je tedy úspěšná a široce zacílená služba 
starající se o všechny žánry. V další rovině se samozřejmě 
analyzuje, jaká je veřejná hodnota jednotlivých pořadů, 
tedy jak jsou s nimi diváci spokojeni, jak hodnotí origina-
litu, inovativnost, jak je pořad zaujal, jak byl relevantní, 
sledovaný atd. To je standard, který používají všechny 
zavedené veřejnoprávní instituce napříč Evropou. Samotná 
sezónní a denní skladba jednotlivých kanálů je tvořena 
útvarem „Skladba programů“, který je ve stejnojmenné 
divizi, a celistvost, rozmanitost a úspěšnost této skladby 
analyzuje útvar VPA (Výzkum programu a analýzy), kte-
rý je v divizi Korporátní vztahy. VPA rovněž zpracovává 
obsáhlý materiál pro Radu ČT s názvem „Měření veřejné 
hodnoty“, kde se program podrobuje maximální kontrole 
z hlediska společenské užitečnosti opět s ohledem na roli 
České televize v rámci České republiky i pro jednotlivé 
občany. V měřitelných ukazatelích na základě oficiálních 
Nielsen-Admosphere pro Asociaci televizních organiza-
cí (ATO) dosáhla loni Česká televize skvělých výsledků.  
ČT díky všem svým kanálům dosáhla rekordního podílu 
32,34 % na televizním trhu, což je nejvyšší výsledek od 
roku 1998. Z hlediska spokojenosti diváků pak dosáhla 
hodnoty 8,5 z 10 možných, což je nejvíc ze všech tv skupin.

Můžete, prosím, vysvětlit aktuální systém prvního 
vyhodnocení a vyřazení námětů evidovaných ČT 
z hlediska potřeby programů?

Systém „prvního vyhodnocení“ není v kompetenci ředi-
tele Programu. Je v pravomoci ředitelství vývoje pořadů 
a programových formátů, kde jsou kreativní producenti, 
dramaturgové a jiní pracovníci, kteří si osvojují náměty 
a dále s nimi pracují. Program vstupuje do procesu až ve 
chvíli, kdy konkrétní kreativní producenti nějaký námět 
zpracují, vyvinou spolu s tvůrci, a pak jej představí v rámci 
tzv. „nabídky potenciálních projektů“ v rámci pitchingu. 

S ředitelem programu ČT  
Milanem Fridrichem  
o tvorbě vysílacího programu
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V tomto okamžiku ponecháváme stranou 
zcela elementární argumentaci
— ochrana vlastnictví jako takového
autorská práva a jiná práva duševního vlast-
nictví požívají ochranu srovnatelnou s právem 
vlastnickým k hmotným statkům,
— ochrana duševního vlastnictví v meziná-
rodním a v evropském kontextu
vysoký standard ochrany ve vyspělých zemích, 
vázanost České republiky mezinárodněprávní-
mi předpisy a právem EU.

Rádi bychom spíše poskytli argumenty pode-
přené nikoliv tím, že nám nějaká mezinárodní 
smlouva, evropská směrnice, či vnitrostátní 
Ústava a Listina základních práv a svobod 
ukládá zavést určitý stupeň ochrany nebo ze-
souladnit nějaké předpisy (přičemž v opačném 
případě by Českou republiku stihla sankce/
hrozba arbitráží/apod.), nýbrž argumenty po-
depřené vědomím, že respekt k autorským 
právům je pro náš stát (a pro jeho vnitrostátní 
subjekty) prospěšný a že se v celospolečen-
ském měřítku vyplatí.

Proč má autorské právo smysl?

— není to tak snadné, aby se někdo mohl stát 
autorem; lidé schopní něco nového vytvořit, 
si zasluhují úctu 
prvek tvůrčí jedinečnosti není obsažen v každém 
výtvoru; aby dílo vůbec mohlo být chráněno 
a aby vznikla autorská práva náležející tvůrci 
díla, je třeba naplnit relativně přísná kritéria 
ochrany

— demokratický charakter autorských práv
přitom kdokoliv má možnost se o autorskou 
tvorbu pokusit, nejsou kladeny sebemenší pře-
kážky pro vstup do odvětví, ani nejsou klade-
ny žádné formální požadavky na osobu tvůrce 
(vzdělání, věk, formuláře, členství v profesních 
sdruženích apod. nehrají žádnou roli, nijak 
nepodmiňují vznik zákonné ochrany)

— podpora duševních a inovativních činností
ke vzniku nového díla je třeba předchozího 
dlouhodobého úsilí, vzdělávání, obětí, investic 
bez rychlé návratnosti;
možnost postupného získávání dodatečných 
finančních zdrojů z licenčních odměn pro auto-
ra napomáhá ke zhodnocení předchozího úsilí 
a investic

— ochrana vědeckých děl — podpora vzdělání 
a inovací;
ochrana uměleckých děl — podpora vzniku 
nových kulturních hodnot
kvalitní díla by nepochybně vznikala i bez au-
torskoprávní ochrany, nicméně pouze v omeze-
ném množství (dělo se tak v minulosti, do 19. 
stol.)

— garance kvality a původnosti
předmětem autorskoprávní úpravy není jen 
licencování děl a získávání licenčních odměn 
(toto ostatně není ani ústředním bodem), nýbrž 
také a především spravedlivé přiznání autorství 
tvůrci, jeho ochrana před přivlastněním jinými 
osobami, ochrana před napodobováním/pla-
giátorstvím a jiným klamáním či nepoctivostí 
dotýkajících se díla

— vysoká míra autonomie autora
podstata autorskoprávní ochrany spočívá v tom, 
že především autor sám má možnost rozhod-
nout, jak bude s jeho výtvorem nakládáno;
autorovi je garantován jakýsi „monopol“ nad 
jeho vlastním dílem, tedy není nijak omezen 
v tom, aby své dílo zcela zpřístupnil veřejnosti 
pro jakékoliv užití,
nebo naopak aby dílo zcela znepřístupnil, či 
poskytl pouze omezenému okruhu uživatelů 
dle své volby
(s výjimkou zákonných výjimek, kdy autor je ve 
výkonu svých práv omezen a je povinen strpět 
užití třetími osobami na základě zákonných 
licencí; zde ovšem se jedná o zásahy s charakte-
rem vyvlastnění, za něž autorovi přísluší určitá 
forma náhrady)

Autorské licenční odměny? 
Jaké je jejich opodstatnění

— konstrukce dodatečných autorských odměn 
je dosti spravedlivá — odměňována jsou pouze 
úspěšná díla
praxe je taková, že tvůrce v okamžiku vzniku 
díla obdrží pouze minimální honorář za zho-
tovení, příp. vytvoří dílo zcela bez odměny, tzv. 
„do šuplíku“ (u jiných „výrobků“ je zpravidla 
ihned zaplacena celá odměna);
teprve v okamžiku, kdy je o dílo zájem a je ve 
větším měřítku licencováno a užíváno, získává 
autor postupně po menších částkách dodatečné 
odměny za užití díla

— užití zajímavých děl pomáhá podnikatelům 
k dosažení lepšího výdělku
příklady z praxe:
za pronájem hotelového pokoje vybaveného 
televizním přijímačem s možností sledovat 
audiovizuální díla lze inkasovat vyšší sazbu 
oproti nevybavenému pokoji;
knižní publikace s ilustracemi známého au-
tora umožňuje umístění vyššího nákladu na 
trh; apod.

— autorské odměny jsou založeny na výchozí 
myšlence, že tam, kdy užití děl dopomáhá ke 
zvýšení příjmu třetí osoby, je spravedlivé, aby 
se autor drobnou částkou podílel na úspěchu 
díla

Dodržování autorských práv? 
Proč má smysl

— rovné podmínky soutěžitelů na trhu
v zájmu poctivých soutěžitelů je třeba mít mož-
nost účinného zásahu proti „černým pasažé-
rům“;
dodržování práva by se mělo vyplácet, poru-
šování práva by mělo být i po finanční stránce 
nevýhodné;
jinak by poctivý podnikatel užívající autorsko-
právně chráněná díla, který dodržuje autorská 
práva a hradí licenční odměny autorům, byl 
znevýhodněn oproti nepoctivému podnikateli 
snižujícímu své náklady neuhrazováním li-
cenčních odměn

Kolektivní správa autorských práv? 
Je vůbec potřebná a pracuje efektivně?

— kolektivně je spravováno pouze několik 
typů užití vyjmenovaných zákonem
v zásadě si veškerá autorská práva vykonávají 
autoři sami (v rámci tzv. individuální správy 
autorských práv);
pouze tam, kde to má smysl, je (v celém civi-
lizovaném světě) zavedena kolektivní správa, 
tj. tam, kde najednou figuruje velké množství 
uživatelů nebo velké množství autorů

— hospodárná agregace autorů a jejich nároků 
na odměny
tam, kde by autor samostatně nestihl evidovat 
a licenčně zúřadovat užití díla u všech uživate-
lů, a kde by navíc prakticky tutéž činnost vůči 
stejnému okruhu uživatelů konali i další autoři,
namísto velkého množství oprávněných po-
žadavků jednotlivých autorů obstará věc vůči 
uživateli pouze kolektivní správce;
absolutní výše dílčích odměn hrazených jed-
notlivými uživateli není přitom vysoká (řádově 
koruny až desítky korun připadající na jednot-
livé položky), nicméně v souhrnu za všechny 
autory má smysl a výběr se stává pro autory 
hospodárným oproti stavu, kdy by jej hodlali 
realizovat samostatně

— zamezení neúměrného obtěžování uživatelů
namísto komunikace s velkým množstvím 
uživatelů přichází podnikatel do styku pou-
ze s jejich společným zástupcem (kolektivním 
správcem příslušným pro daný obor děl);
pravidla u kolektivního správce platí za srovna-
telných podmínek vůči všem uživatelům stejně, 
spravedlivě a předvídatelně

— činnost výkonných útvarů kolektivních 
správců podléhá široké kontrole jak samot-
ných autorů (všichni kolektivní správci jsou 
demokraticky spravovanými občanskými 
sdruženími), tak i státních úřadů (Minis-
terstvo kultury, ÚOHS, možnost soudního 
přezkumu) 
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3,7

ČT V ROCE 2008
4 kanály

135 Kč měsíční poplatek

0,6 % podíl poplatku na průměrné mzdě v ČR

5,79 mld. Kč příjem z poplatků

1,73 mld. Kč komerční výnosy

plán z roku 2011 (varianta B)

2011 2014 2017 20202012 2015 2018 2021 20232013 2016 2019 2022 2024

skutečnost + plány 2022–2024

ČT V ROCE 2020
7 kanálů

135 Kč měsíční poplatek

0,38 % podíl poplatku na průměrné mzdě v ČR

5,64 mld. Kč příjem z poplatků

0,73 mld. Kč komerční výnosy

Vysílání programů v HD
HbbTV, Dětský web, ČT edu
Přechod na DVB-T2

3,2

3,63,7

3,2 3,1
2,7

2,3 2,2 2,0
1,6 1,4 1,4

0,8 0,7 0,7

2,7

1,6
0,9

Stav finančních prostředků při variantách neomezování činnosti ČT (mld. Kč)

Celkové náklady přepočtené 1 hodinu
výroby pořadů (v tis. Kč)

Počet vyrobených hodin
na zaměstance

2008 2011 2020 2008

5,4

2011

5,8

2020

6,1416
341391
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Tam se diskutuje a v součinnosti manažerů programů, 
vývoje a výroby se stanovují priority pro následující sezonu 
nebo rok z hlediska výroby, potřeb programů a fi nančních 
možností.

Do jaké míry v programových požadavcích k vývoji 
tvorby programů zohledňujete fi nanční náročnost 
tvorby?

To je individuální. Každé programové okno má svůj aproxi-
mativ nákladu, ale projekty se posuzují na základě širších 
kritérií — společenská hodnota, originalita, přínos pro 
diváka atd. Aproximativ přitom neznamená, že každý 
projekt musí stát stejně, anebo že když je některý fi nančně 

náročnější, tak ani nevstoupí do schvalovacího procesu. 
Vše se posuzuje individuálně a v kontextu všech projektů, 
které do ČT přicházejí.

Určitě máte další argumenty k tvorbě programů, 
které byste mohl předložit odborné veřejnosti, a kte-
ré my, odborná veřejnost, dosud neznáme.

Program České televize je odrazem jejích možností. Snaží-
me se jej dělat poctivě a co nejužitečnější pro diváka, který 
je plátcem televize. Z druhé strany se ale snažíme maxi-
málně otevírat dveře zkušeným tvůrcům i těm začínajícím, 
aby vznikaly věci pozoruhodné, zajímavé a inspirativní, 
které obohatí českou audiovizuální sféru. 

PŘÍJMY ČT KLESAJÍ, ALE PŘESTO TOHO 
DĚLÁ VÍCE NEŽ PŘED 10 LETY

◊ Při zachování stejných nominálních příjmů se rozsah 
služeb poskytovaných ČT významně zvyšuje.

◊ Reálná hodnota poplatku klesla vlivem infl ace mezi 
lety 2011 a 2021 ze 123 korun na 102 korun, tedy o 17 %.

◊ ČT bude hospodařit se stejným objemem prostředků o 9 
let déle, než byly záměry předchozího managementu 
z roku 2011. Porovnání plánů předchozího managementu 
a skutečnosti + plánů do r. 2024:

ČT VYRÁBÍ LEVNĚJI

◊ ČT vyrábí levněji a efektivněji. Celkové náklady přepo-
čtené na 1 hodinu výroby pořadů klesly mezi roky 2011 
a 2020 o 13 %. Počet vyrobených hodin na zaměstnance 
stoupl o 5 %.

ČT JE RELEVANTNÍ — ÚSPĚCHY 
VE SLEDOVANOSTI

◊ Česká televize je relevantní. Od roku 2012 dosahuje sta-
bilních výsledků sledovanosti. Za posledních 10 let se 
celkem šestkrát stala nejsledovanější televizí v zemi, z toho 
čtyřikrát v posledních čtyřech letech. Do té doby, od počátku 
měření sledovanost v roce 1997, ani jednou.

◊ Hodnota podílu na sledovanosti za rok 2021 32,33 % je 
nejvyšší pro skupinu ČT od roku 1998. Česká televize 
se ziskem 31,59 % v roce 2021 poprvé v historii ovládla 
i hlavní vysílací čas. Deset nejsledovanějších pořadů 
roku 2021 odvysílala právě Česká televize.

◊ ČT zásadně posílila vysílání pro děti. Podíl mezi dětský-
mi diváky se mezi lety 2011 a 2021 zdvojnásobil. Česká 
televize je suverénně nejvyhledávanější TV skupinou 
mezi dětmi.

ČESKÁ TELEVIZE V ČASE
Porovnání let 2011 a 2021
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ZACHRAŇTE FILMOVOU LABORATOŘ ČESKÉ TELEVIZE !!!

FO
TO

: J
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Ý

Studenti Ateliéru kamera FAMO s vrchním 
technologem fi lmové laboratoře panem 
Tomášem Hejdukem (vpravo)
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◊ Zpravodajství roste. Události České televize jsou co do 
sledovanosti z dlouhodobého hlediska jedinou rostoucí 
a divácky suverénně nejdůvěryhodnější hlavní večerní 
zpravodajskou relací v zemi. Průměrný počet diváků 
Událostí mezi lety 2011 a 2021 narostl o 300 tisíc. V roce 
2021 každé jejich vydání v průměru sledovalo 1,03 mil. 
15+, což je nejvíce za posledních patnáct let.

◊ Tematické kanály České televize jsou ve špičce evropských 
veřejnoprávních kanálů. ČT24 se řadu let umisťuje na 
prvním místě evropského žebříčku. I stanice ČT sport 
a ČT:D se pravidelně umisťují na předních příčkách.

KVALITA A ŠÍŘE PROGRAMU ČT

◊ ČT má o tři nové úspěšné kanály více než v roce 2011. V roce 
2013 byly spuštěny kanály ČT:D a ČT art. V roce 2020 
vysílání úspěšně doplnil sedmý kanál ČT3.

◊ ČT vyrábí výrazně více pořadů. Objem vlastní tvorby v roce 
2021 činil 38 tisíc hodin. Oproti roku 2011 se jedná o ná-
růst o 8850 hod, tedy o 24 hodin/den.

◊ ČT vysílá více premiér. V roce 2021 odvysílala Česká televi-
ze 18 398 hodin premiérové tvorby, ve srovnání s rokem 
2011 to je nárůst o 2993 hodin.

◊ Podíl premiérového vysílání patří k nejvyšším v Evropě. 
Česká televize má vyšší podíl premiérové tvorby než 
například německá televize ZDF, norská NRK, dánská 
DR nebo španělská RTVE, a je na srovnatelné úrovni se 
švédskou televizí SVT a holandskou NPO.

◊ ČT klade důraz na vzdělávání. Česká televize mezi lety 
2011 a 2021 navýšila objem čistě vzdělávacích pořadů více 
než trojnásobně. V roce 2011 ČT odvysílala 1228 hodin 
čistě vzdělávacích pořadů, v roce 2021 3999 hodin.

◊ V roce 2020 Česká televize spustila nový edukativní web pro 
žáky základních a studenty středních škol ČT edu, který 
si brzo našel své pravidelné návštěvníky. V roce 2021 ho 
využilo každý měsíc více než 130 tisíc unikátních uživa-
telů. Žáci a studenti zde mají k dispozici více než devět 
tisíc výukových videí a téměř 1500 různých pracovních 
listů, které byly za rok 2021 staženy cca 380 tisíckrát.

◊ Zvýšila se podpora jazykového vzdělávání. Kontinuálně 
roste počet hodin vysílání v duálním systému, jejich 
počet se zvýšil z pouhých 22 hodin v roce 2011 na 7314 
hodin v roce 2021.

◊ Kvalita tvorby vzrostla. ČT založila producentské skupiny, 
její pořady dostávají ocenění na světových i domácích 
festivalech, včetně mnoha Českých lvů.

DŮVĚRYHODNOST A HODNOCENÍ 
PLNĚNÍ VEŘEJNÉ SLUŽBY ČT

◊ Důvěryhodnost České televize roste. Vyšší důvěru veřej-
nosti než v současné době měla ČT naposledy na podzim 
2015. Podle poslední vlny veřejnoprávního trackingu 
České televizi důvěřuje 73 % obyvatel. Podle nezávislé-
ho mezinárodního výzkumu univerzity v Oxfordu a in-
stitutu Reuters je Česká televize nejdůvěryhodnějším 
médiem v České republice a v celoevropském kontextu 
je na úrovni BBC či France Télévisions.

◊ Za vedení Petra Dvořáka bylo nastaveno komplexní měření 
veřejné hodnoty po vzoru BBC a holandské NPO. Meto-
dika měření prošla řadou odborných posudků a stala se 
inspirací i pro další evropské vysílatele (např. ÖRF nebo 
RTVS). ČT vedle sledovanosti vyhodnocuje řadu kvali-
tativních parametrů, ve kterých významně převyšuje 
ostatní vysílatele na českém trhu.

◊ Česká televize si udržuje vysokou míru spokojenosti diváků. 
Index spokojenosti diváků ČT dosahoval v roce 2021 hod-
noty 83 %. Jde o nejvyšší hodnotu za 9 let srovnatelného 
měření. Stejné hodnoty vykazoval index i v letech 2020 
a 2019. Hodnocení ČT je dlouhodobě lepší než u kanálů 
konkurence. Vnímaná originalita pořadů ČT činila v roce 
2021 56 % a míra zaujetí diváků 77 %. Nejvyšších hodnot 
kvalitativních parametrů dlouhodobě dosahují zejména 
specializované kanály ČT2, ČT sport, ČT art a ČT3.

◊ Česká televize jako první v ČR zavedla v roce 2014 pomoc 
rodičům pro vyhodnocování vhodnosti pořadů pro děti 
a mládež (labelling) a od roku 2020 nasazuje k jednotli-
vým pořadům i upozornění na závadné prvky.

◊ Česká televize navyšuje podíl pořadů pro sluchově handi-
capované. Podíl pořadů s titulky narostl mezi lety 2011 
a 2021 o 24 procentních bodů. Do roku 2012 neupravova-
la ČT žádné pořady audiopopisem (v roce 2021 21,2 % 
pořadů; zákonný limit 10 %) a neplnila v celku vysílání 
zákonný podíl pořadů s titulky (2021: 85,3 %; zákonný 
limit 70 %).

ON-LINE PROSTŘEDÍ

◊ ČT je nejsledovanější na internetu. Z hlediska celkového 
času stráveného sledováním videoobsahu byla ČT v roce 
2021 jednoznačným lídrem, když na ní připadlo téměř 
53 % veškerého přehraného obsahu. Následovala TV 
Prima (38,1 %), TV Nova (9,1 %) a Stanice O (0,2 %).

◊ ČT působí na internetu daleko intenzivněji. Návštěvnost 
stránek ČT se zvýšila významně, například home page 
ČT navýšila mezi lety 2011 a 2021 počet svých reálných 
uživatelů o 175 %, web ČT24 pak dokonce o 318 % (v prů-
měru o 30 % každý rok). V roce 2021 přišlo na hlavní web 
ČT v průměru více než 3,3 milionu reálných uživatelů za 
měsíc a na web ČT24 více než 1,7 milionu uživatelů. 

22 synchron

synchron 1_2022 VNITŘEK 80 stran 210 × 280 mm FINAL TISKdata.indd   22 23.06.22   2:16



Filmové laboratoře Filmového studia Barrandov za plného provozu

Filmové laboratoře Studia Barrandov a.s. krátce po jejich uzavření v roce 2014
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HROZÍ ZKÁZA FILMOVÝCH 
LABORATOŘÍ V PRAZE?
Filmové laboratoře jsou 
v Praze více než 100 let

Daniel Souček

ednou z neopominutelných součástí výroby filmu 
byla od provopočátku práce filmových laborato-
ří. První kdo v Praze vyvolával kinematografický 

filmový pás byl sám první kameraman Jan Kříženecký. 
První laboratoře v Praze byly na počátku minulého století 
zbudovány z koupelen, fotokomor nebo v jednoduchých 
dřevěných boudách na dvorcích. Naexponovaný negativní 
filmový pás, který se po naexponování vyjmul z filmové 
kamery, bylo nutno vyvolat, tedy chemicky zpracovat ve 
fotografických roztocích. Z vyvolaných negativních filmů 
bylo nutno vyrobit také filmové kopie, které sloužily pro 
následný umělecký střih. V našich krajích se této pracovní 
kopii, která se stala prvotní předlohou pro další práci, ří-
kalo „serviska“. Po dokončení uměleckého střihu se podle 
takto spojených částí prvotních pozitivů zrcadlově vybraly 
části negativu, které se podle této předlohy spojily. Po do-
končení střihu negativu a následném určení kopírovacích 
podmínek se vyráběly kopie pro filmovou distribuci do 
kin. Laboratoře se zabývaly i výrobou reklamních dia-
pozitivů, titulků, kopírovacích triků a zpočátku rovněž 
obarvováním černobílých filmových kopií. Správně vyvo-
lat a vykopírovat film byla alchymie s přísně střeženým 
know-how, podobně jako když kameraman určoval správ-
nou expozici filmu v kameře. Nejstarší filmové laboratoře 
vznikly nejdříve ve spojení s prvními stálými pražskými 
kiny, a to zejména pro vlastní výrobu distribučních kopií, 
a to včetně výměny tehdy používaných celostránkových 
titulků, které se vyměňovaly u importovaných zahranič-
ních filmů pro českou verzi.

U těchto laboratoří byly později založeny první české 
filmové výrobny a kameramani zde volali kromě titulků 
i své vlastní první kratičké filmové pokusy. Vyvolání ne-
gativu probíhalo zejména v noci hned po natočení filmu. 
V prvopočátcích se výroba filmu počítala na dny anebo 
maximálně na týdny, protože filmy byly krátké a jednalo 
se o jednoduché scény nebo jednoduché exteriérové záběry. 
Laboratorní zpracování probíhalo více méně amatérsky. 
Kratší kusy naexponovaného filmu se nejdříve navinovaly 

na dřevěné vyvolávací rámy s rolnami, které se postupně 
ručně ponořovaly do nádob naplněných vývojkou, vodou 
a ustalovačem.

V desátých a následných letech 20. století však nové 
režijní směry a zájem publika vyžadovaly stále náročnější 
a tím také delší filmové záběry. Prodlužování délek filmu 
si vynutilo vznik profesionálního zpracování. Díky této 
skutečnosti došlo i svým způsobem k překotnému vzniku 
profesionálních filmových laboratoří, kde vyvolávání filmu 
převzali samostatní filmoví laboranti, kteří byli zodpovědní 
za správné vyvolaní a vykopírování filmu. Laboratoře se tak 
zvětšily a v té době přesunuly z bezpečnostních požárních 
důvodů do půdních bytů anebo do těsné blízkosti prvních 
filmových atelierů. Stejně jako se měnily (vznikaly nové) 
laboratoře, docházelo k zásadním změnám i při laborator-
ním zpracování filmů. Z původní technologie, kdy se filmy 
ručně ponořovaly do lázní na rámech, se přešlo na systém 
dřevěných bubnů, na které se v temných komorách film 
navíjel. Bubny se otáčely ručně a spodní stranou se pono-
řovaly do nádob s fotografickými roztoky. Tyto způsoby 
vyvolávání filmu však byly jednoduché a daly se provozovat 
i v prostorech, které k tomuto účelu nebyly původně určeny. 
Dodržování vyvolávacích podmínek a stability procesů 
ale bylo stále velmi problematické. Vše probíhalo jen na 
základě zkušeností pracovníků v laboratořích. Manipulace 
s kinematografickým filmem probíhala v raných dobách 
filmu ještě za slabého svitu oranžovo-červeného světla, 
protože se používal pouze orthochromatický film necitlivý 
k červené složce spektra.

Postupně narůstající délky filmů byly předurčeny k ply-
nulému strojnímu zpracování. Vyvolávání na bubnech 
přestávalo stačit a následně se začaly vyvíjet a vyrábět (a sa-
mozřejmě i používat) speciální vyvolávací stroje, kde film 
procházel jednotlivými lázněmi kontinuálně bez zastavení. 
Stejný systém vyvolávání se používá dosud. Zpracování 
filmu se tak začalo centralizovat do velkých filmových 
laboratoří, které poskytovaly profesionální služby pro 
různé producenty najednou.

J
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V Národním technickém muzeu lze nalézt staré tablo s postupem výroby nitrátního fi lmu, pravděpodobně 
ještě z původní výstavy Interkamera, které obsahuje podrobný postup výroby kinematografi ckého fi lmu
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Nadšené tváře zahraničních studentů při návštěvě Filmových laboratoří České televize. Přijeli studovat do Prahy na FAMU 
kameramanské umění založené na práci s fi lmovou surovinou, která je ve světě stále více aktuální a žádanou technologií.
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ČIŠTĚNÍ A OCHRANA STARÝCH  
FILMOVÝCH MATERIÁLŮ

Dnes se filmové laboratoře věnují krom vyvolávání filmové-
ho negativu a výroby duplikačních zabezpečovacích kopií 
pro filmové archivy, také péči o staré filmové archivní ma-
teriály, které s časem podléhají různým druhům degradací.

FILMOVÝ MATERIÁL

Vývojáři filmu na konci 19. století si uvědomovali, že ne-
mohou pro kinematografii použít promaštěný papír, se 
kterým někteří vynálezci prováděli svoje první kinemato-
grafické pokusy, a potřebovali najít takový materiál, který 
by splňoval specifické podmínky pro film. Hledali tenkou 
fólii, která bude průhledná, nebarevná, pružná, pevná a ne-
bude měnit svoje vlastnosti. Samozřejmostí bylo, že musí 
být pro uživatele bezpečná. Díky pokusům se sekvenční 
fotografií se ukázala jako nejlepší záznamové médium 
transparentní pružná podložka vyrobená z nitroceluló-
zy s vrstvičkou emulze (suspenze) obsahující halogenidy 
bromidu stříbrného rozptýleného v želatině. Spolehlivý 
průchod filmového materiálu kamerou a projektorem, ale 
také snadná výroba libovolného množství distribučních 
kopií, byly zajištěny díky vyraženým perforačním otvorům 
do filmové podložky.

Filmová podložka byla nejdříve složena z čisté nitro-
celulózy či přesněji nitrátu celulózy. Nitrát celulózy byl 
vyráběn esterifikací celulózy působením různých nitrační 
směsí (např. kyselina dusičná, kyselina sírová a voda). Tato 
podložka více méně splňovala požadavky pro film, i když 
se v čase její vlastnosti měnily (film žloutnul, křehnul, 
měnil svoji velikost a pod.). Co ale od začátku tento ma-
teriál nesplňoval, byla bezpečnost při zpracování. Jednalo 
se o vysoce hořlavý materiál, který při větším množství 
dokonce vybuchoval.

Od roku 1922—1924 se výrobci materiálů snažili po-
stupně tyto negativní vlastnosti omezovat, a to mimo jiné 
přidáváním monoacetátu celulózy a posléze diacetátu celu-
lózy (1909—1950) či acetopropionátu celulózy (1920—1945), 
eventuálně jejich různou kombinací. Takto upravené slo-
žení filmové podložky sice částečně minimalizovalo ne-
bezpečné vlastnosti původní nitrocelulózové podložky, 
ale přidávaly se další negativní vlastnosti jako je žloutnutí, 
křehkost, minimální pružnost a pevnost (praskání).

V 50. letech 20. stol se přešlo na výrobu podložky z ne-
hořlavého triacetátu celulózy (1930 do současnosti), který 
v roce 1955 plně nahradil použití nitrocelulózy či jejich 
kombinací. Tyto bezpečné filmové podložky se označovaly 
jako Safety film.

DEGRADACE FILMOVÝCH  
PODLOŽEK

Fotografické materiály mají vždy degradační projevy podle 
druhu podložky. Problémem je, že dnes přesně neznáme 
vlastní složení starých filmových (hořlavých) podložek. 
Mechanismus degradace však mají stejný, protože do-
chází k hydrolýze esterové vazby s následnou hydrolýzou 

celulózové makromolekuly. Dalším problémem filmových 
podložek bylo jejich smršťování. Při výrazném smrštění 
již film nebylo možné promítat, čistit ani kopírovat na 
klasických kopírovacích strojích.

NITRÁTOVÝ SYNDROM

Nitrátový syndrom je degradační proces projevující se sa-
movolným rozkladem podložky až na kyselinu dusičnou, 
která je prchavá a udělá agresivní prostředí. Film v tomto 
stavu může začít doslova téct a po otevření krabice může 
být výbušný. Teplota samovznícení klesá na pouhých 30-40 
stupňů Celsia. Napadený film se musí okamžitě izolovat 
od ostatních filmů.

OCTOVÝ SYNDROM

Octový syndrom je degradační proces projevující se roz-
kladem triacetátové podložky až na kyselinu octovou. 
Syndrom se projevuje žloutnutím, mechanickou degra-
dací až v konečné fázi rozpadem celého filmového pásu. 
Přítomnost tohoto syndromu je navíc doprovázena silným 
zápachem po octu. Octový syndrom vzniká zejména při 
nevhodném skladování filmu, tzn. že film byl vystaven 
prostředí s nevhodnou kombinací teploty vzdušné vlhkos-
ti a přítomnosti těžkých kovů (mangan, hořčík, chrom, 
železo atd.), které jsou obsaženy v kovových filmových 
krabicích či v magnetických polevech pro zvukový zá-
znam. Příkladem takto špatného skladování je, když se 
film archivuje společně v jedné krabici s magnetickým 
záznamem zvuku, což se běžně dělo u 16mm filmů. Při 
degradaci acetátů celulózy dochází k hydrolýze esterové 
vazby za současného uvolňování kyseliny octové, proto je 
film cítit po octu a degradační proces byl nazván „octový 
syndrom“. Jedná se o nebezpečnou autokatalytickou reakci. 
Pokud dojde k zahájení tohoto procesu degradace, není 
možné tento jev zvrátit, ale pouze zpomalit nebo zastavit, 
ale pouze na krátkou dobu.

ČIŠTĚNÍ A OCHRANA FILMŮ

Původně se filmové kopie i negativy čistily pomocí pří-
rodního sametu (dnes se běžně nedá tento samet koupit). 
Tato operace byla ale velmi komplikovaná, filmový labo-
rant musel mít velké zkušenosti s tímto čištěním, protože 
hrozilo nebezpečí mechanického poškození až přetržení 
filmového pásu. Tato metoda čištění se postupně nahra-
zovala jinou mechanickou metodou jako bylo zafukování, 
odsávání, používání lepících pásů až po PTR rolny. Daleko 
nejúčinnější bylo čištění chemické či vyprání v čisté vodě. 
Toto vodní či chemické čištění se ale nemohlo nikdy pou-
žít na filmy, které byly vyrážované či tónované. V tomto 
případě by došlo k odstranění či poškození barevných 
tonů na kopii.

Kvalitu mechanického čištění filmu omezovala jedna ze 
základních vlastností filmových podložek, a to její elek-
trická nevodivost. Při mechanickém čištění stejně jako při 
převíjení docházelo k tření a tím ke vzniku elektrického 
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Názory kandidátů FITES
k procesu volby v PSP

RADA, NEBO ZRADA
VLASTIMIL VENCLÍK

Odjakživa mám zásadu, že se nikam necpu a reaguji jen 
na výzvy. Beru je jako projev důvěry a ocenění mých po-
šetilých snah přispět svým skromným podílem ke zlepšení 
toho, co je předmětem výzvy. Tedy instituce, občanské 
soužití, svoboda tvorby.

Tím si samozřejmě limituji prostor své tzv. společenské 
angažovanosti. Vynahradil jsem si to nabízením svého 
díla. Upřímně přiznávám, že poptávka byla a je mnohem 
chudší než nabídka.

V podstatě už je v zárodku utlumila kauza mého škol-
ního filmu, která jakoby předznamenala můj další osud. 
A proto teď na stará kolena jsem se přestal vnucovat.

V posledních několika letech jsem byl FITES několikrát 
vyzván, abych kandidoval do Rady ČT. Jednou jsem byl 
úspěšný a zažil třetinový mandát. Potom již další zbyteč-
né pokusy. Vyskytla se sice nabídka jistého poslance, že 
když mně představí důležitému činiteli ANO, rozhodně 
to vyloučí NE.

Nikdy jsem v tomto směru nehledal protekci nebo pře-
dem souhlasil s tím, že se budu držet nějakých pravidel a při-
způsobovat společensko-politickým požadavkům. Tedy  
rezignovat na vlastní názor a být loajální. Ale v takovém 
pojetí funkce Rady přichází spíš pocit zrady.

Proto jsem se rozhodl již na poslední výzvu ke kandi-
datuře nereagovat. Proč zase shánět lustrační osvědčení 
a vyplňovat další byrokratické-administrativní požadav-
ky. Stejně je rozhodnuto předem. Hledá se přizpůsobivý 
jedinec, který plní stranické zadání. A to nemluvím o tom, 
že v těchto výběrových komisích sedí lidé typu čapkovské 
úvahy: „Nic nezná, ničemu nerozumí. Dali ho do kultur-
ního výboru.“

Vlastimil Venclík

JAN SVAČINA
JAN SVAČINA

Coby kandidát do Rady České televize jsem nepolepšitelný 
recidivista. Kamarádi se mě ptávali, proč mě mají pořád 
doprovázet na pohovory s Volebním výborem Poslanec-
ké sněmovny. Odpovídal jsem, že se chci na vlastní oči 
přesvědčit o existenci „odborníka přes kulturu“ z SPD, 
legendárního poslance Míly Roznera. (Za čtyři léta, kdy 
prý byl členem příslušného výboru, se mi to nepoštěstilo.)

Ve skutečnosti jsem naivně doufal, že je možné racio- 
nálními argumenty narušit hlasovací monolit tehdejší 
vládnoucí koalice ANO — KSČM — SPD. Naivně a marně. 
Jejich odhodlání proměnit Radu ČT k obrazu svému bylo 
stejně nezdolné, jako umanutá snaha jimi navolené skvad-
ry škodit České televizi a jejím koncesionářům.

Po podzimních volbách svitla naděje, že v příští dovolbě 
Rady už budou rozhodovat politici osvícenější. Alespoň do 
té míry, aby nepovažovali radní za pouhou prodlouženou 
ruku svých zájmů, případně za nástroj partajní pomsty. 
Těžko uhádnout, proč to napoprvé nedopadlo. Se staro-
novou osobní zkušeností to však zas tak velké překvapení 
není. Nejen proto, že má-li kandidát vzbudit zájem po-
slanců o to, co si myslí a říká, musel by svůj proslov patrně 
doprovodit zpěvem a tancem.

Zásadním důvodem fiaska všech zúčastněných se zdá 
být trvale nešťastný způsob volby mediálních rad. Příle-
žitost k zákulisnímu piklení a politickému kšeftování se 
zdá být věčně živá a zatraceně svůdná.

Tak snad někdy příště…
Jan Svačina
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statického náboje, který k sobě přitahoval i velmi nepatrné 
mechanické nečistoty obsažené ve vzduchu. Při následné 
projekci (při mnohonásobném zvětšení) pak i tyto okem 
neviditelné prachové části byly současně s obrazem zvět-
šeny a staly se velmi rušivým elementem.

V pozdějších letech se postupně mechanické čištění ne-
čistot na fi lmu přesunulo k čištění pomocí chemických 
látek a ultrazvuku. Film se pomocí ultrazvuku rozkmital 
a proudem použité nepolární kapaliny byly nečistoty z fi lmu 
odplaveny. Tato kapalina musela ale mít specifi cké vlast-
nosti. Musela být inertní k vyvolanému či nevyvolanému 
fi lmu, musela se ihned a beze zbytku z fi lmu odpařit.

Daleko nejúčinnější, ale zároveň velmi rizikové, bylo 
praní fi lmu. Tady se využívala vlastnost fi lmové emulze, 
která v alkalickém prostředí nabobtnává, zvětší svůj povrch 
(vypne se jak bubínek), a mechanické nečistoty se tak 
dostaly na povrch a proudem vody se snadno odstranily. 
Nebezpečí bylo v tom, že emulze v tomto stavu byla velmi 
náchylná k mechanickému poškození a v případě poruchy 
stroje pak docházelo k zničení obrazu na fi lmovém pásu. 
Mokré čištění se však nedalo použít u tónovaných kopií 
a hlavně u virážovaných kopií.

OPRAVA MECHANICKÉHO 
POŠKOZENÍ FILMU

Filmový pás bylo velmi jednoduché mechanicky poško-
dit. Při manipulaci se objevovaly rysky a rýhy, a to jak 
na emulzní, tak na podkladové straně. Toto mechanické 
poškození pak bylo v kopiích viditelné. Aby se minimalizo-
valy tyto kopírovací efekty, tak se postupně v laboratořích 
vyvinuly různé záchranné mechanismy.

PREZERVACE FILMŮ — DEZINFEKCE 
FILMU — ODPLÍSNĚNÍ FILMU

Film může být napaden také houbami a plísněmi, které 
napadají emulzi fi lmu, kde může dojít až k úplnému jejímu 
zničení. Je to dáno tím, že základem emulze je želatina, 
která se může použít i jako živná půda pro kultivaci plís-
ní. Bylo a je proto třeba fi lmy proti plísním prezervovat. 
V historii se zkoušelo mnoho metod jak fi lm ochránit, ne 
všechny však byly funkční. Jako nejúčinnější se ukázala 
metoda mokrá — chemická, kde se pomocí speciálního 
antifungicidního roztoku plíseň zabije, vypere a fi lm se 
naprezervuje.

Objevily se i metody tzv. suché, kdy se napadený fi lm 
vystavil alfa a beta záření v jaderném reaktoru. Zářením se 
archiváři pokoušeli zničit narostlé plísně. Bohužel se tato 
metoda nesetkala s příliš velkým úspěchem, protože plísně 
a houby jsou extrémně odolné vůči jakémukoliv záření 
(toto se velmi prokázalo při havárii jaderného reaktoru 
v Černobylu, kde se následně vyskytly i další modifi kované 
kultury hub a plísní). Bohužel se navíc při této metodě 
zanechaly zbytky ze sporů a plísní v kotoučích fi lmu, ne-
vyčistily se, ani se nevypraly, a nadále docházelo k další 
degradaci emulze. 

PRVNÍ FILMOVÉ LABORATOŘE 
NEJEN V PRAZE

1898 Jan Kříženecký, koupelna bytu v Sokolské 
ulici v Praze, později kůlna na dvorku
1910 — 1912 Sascha-Filmfabrik, zámek Velké dvory 
u Přimdy, laboratorní zařízení později převezl 
majitel Alexander Kolowrat do Vídně
1910 — 1911 První pražská výroba kinematografi ckých
obrazů A. Pech, Riegrovo nábřeží č. 20, Praha II, 
později Kinofa
1911 — 1914 Kinofa Antonín Pech, sklepní prostor 
Riegrovo nábřeží č. 20 Praha II, laboratoř byla přesunuta 
do posledního patra v paláci Lucerna, vybavení fi rmy 
později převzala společnost Lucernafi lm
1911 — 1914 Illusion-fi lm, dvorek kina Illusion na 
Václavském náměstí č. 22, laboratoř byla přesunuta 
do posledního patra, později vybavení fi rmy převzala 
společnost Pojafi lm
1912 — 1914 ASUM, poslední patro Paláce Passage 
na Václavském náměstí, vybavení fi rmy později 
převzala společnost Pragafi lm (některé prameny 
uvádí též adresu fi rmy v Dřevní ulici)
1915 — 1918 Lucerna-fi lm, poslední patro v paláci 
Lucerna, vybavení fi rmy později převzala společnost 
Bratři Deglové
1917 — 1921 Praga-fi lm, poslední patro v kopuli 
České banky ve Vodičkově ulici, vybavení fi rmy 
později převzala společnost Bratři Deglové
1918 — 1919 Excelsiorfi lm, byt v posledním patře 
v ulici Na Perštýně č. 12
1918 — 1932 Bratři Deglové, poslední patro v paláci 
Lucerna (původní laboratoř Lucerna-fi lmu)
1918 — Pojafi lm, poslední patro paláce Koruna na 
Václavském náměstí (původní laboratoř Illusion-fi lmu), 
laboratoř později přesunuta do bytu Aloise Jalovce 
ve Vodičkově ulici č. 36.
1918 — 1931 Weteb fi lm company, zahrada ve 
Vodičkově ulici č. 20
1919 — x Pronax Prokůpek a Naxera, Jungmannovo
náměstí č. 2. n, Karlín
1920 — 1923 Filmový ústav v Klicperově ulici č. 13 na 
Vinohradech (kameraman Josef Brabec)
1921 — 1930 AB laboratoře u atelieru v Korunní ulici, 
vybavení fi rmy později přesunuto do laboratoří na 
Barrandově
1926 — 1929 Kavalírka, laboratoře u atelieru (atelier 
vyhořel v roce 1929)
1931 — 2014 Barrandov — první profesionální 
laboratoř — staré haly, pravé křídlo hlavní budovy
cca 1929 HERA fi lm
GRAFO fi lm
Favorit fi lm
1931 Filmové Ateliery Baťa Zlín
1953 — 1979 Filmové laboratoře Československé 
televize
1979 — ???? Filmová laboratoř České televize
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poplatků. Ano, jejich výše byla stanovena před dlouhými 
čtrnácti lety, reálná hodnota již delší dobu neodpovídá 
skutečným potřebám obou médií a bez jejich valorizace 
hrozí, že média veřejné služby budou schopna plnit svoji 
roli jen ve stále menším měřítku. Za málo peněz málo muzi-
ky… Jistě stojí za zvážení i stanovení principu automatické 
valorizace těchto poplatků, aby se média veřejné služby 
jednou provždy vymanila z politického klinče, do kterého ji 
sněmovna dostane pokaždé, když infl ace z reálné hodnoty 
poplatků ukousne další sousto.

Příspěvky části kandidátů se také dotýkaly personálních 
kroků, z nich zejména ty v Českém rozhlase lze s notnou 
dávkou eufemismu označit za méně šťastné a často zoufalé.

A kolotoč otázek a odpovědí se roztáčel také nad zcela 
detailními rozbory programového schématu veřejnopráv-
ních médií.

Jakkoli jsou výše uvedené okruhy důležité, je třeba na 
rovinu říci, že v kompetenci členů Rady České televize 
a Českého rozhlasu není stanovování výše koncesionář-
ských poplatků (to je v rukou zákonodárců), ani dílčí per-
sonální záležitosti (to mají v pravomoci generální ředitelé), 
ani rozhodování o detailech programových schémat (opět 
se jedná o pravomoc výkonných orgánů obou institucí). Co 
naopak je v rukou členů rad a čeho se kandidáti téměř ne-
dotkli, je defi nování Kodexu České televize (resp. Českého 
rozhlasu), který následně schvaluje sněmovna…

Kodex je klíč
Co by se tedy hodilo říci ke Kodexu České televize, pokud 
by na to byl před parlamentním výborem dostatek času? 
Je to zcela fundamentální dokument, z něhož se ty další 
odvíjejí. Jeho současná podoba by si ale jistě zasloužila 
po desítkách let a zkušeností v zásadních pasážích pře-
hodnotit.

Jak tedy dnes fungují kodexy veřejnoprávních médií, 
zvláště v oblasti, která politiky extrémně zajímá, tj. v ob-
lasti zpravodajství a publicistiky? Nejfrekventovanější 
hodnotou je zde tzv. „vyváženost“ měřená např. časem 
v diskusních pořadech. Ona problematická „vyváženost“ 
je — zvláště v případě Kodexu České televize — taxativně 
defi nována jako přesný zrcadlový odraz stranických pomě-
rů v parlamentu. Vyváženost mezi opozicí a koalicí je pak 
v Kodexu ČT stanovena striktním poměrem „fi fty—fi fty“. 
Jedná se tedy vlastně o časové kvóty jednotlivých stranic-
kých skupin. K tomu pak existují následné nástroje, jak 
naplňování kvót měřit, kontrolovat, hodnotit a vynucovat…

Může to na první pohled budit dojem spravedlnosti. 
Prakticky to ale vypadá také tak, že reprezentanti jednot-
livých stranických názorů často nemají k danému tématu 
co říci a jejich jediným puvoárem je skutečnost, že repre-
zentují stranu, která ještě nevyčerpala svůj časový limit 
na obrazovce. A to je přece jen trochu málo… Přestává být 
často důležité, co říkáte, resp. zda vůbec máte co k tématu 
sdělit; důležité je, z jaké jste strany. A že to někteří politici 
s gustem a zcela beze zbytku využívají, se denně přesvěd-
čujeme. Divák je pak často smutným svědkem slovních 
vodopádů nekompetentních stranických chrličů. Pravdi-

vého obrazu skutečnosti však nedocílíme matematickým 
zprůměrováním lži a pravdy, faktů a mýtů.

Jen s velkým sebezapřením si představuji situaci, která 
by reálně mohla nastat, pokud by po některých parlament-
ních volbách vznikla široká „duhová“ koalice — a vně vlády 
ponechala nějakou extrémistickou partaj reprezentující 
desetiprocentní voličský podíl. Pak by diváci byli odsouzeni 
k bizarnímu divadlu, v němž by opoziční extrémistická 
pidistrana vyžadovala poloviční zastoupení ve vysílacím 
čase zpravodajství a publicistiky — a to zcela dle litery 
televizního kodexu. To by teprve byla jízda…

Posun od kvót k relevanci
Jak tedy upravit zmíněné kodexy, aby média veřejné služ-
by mohla lépe plnit své nezastupitelné poslání? Pro mne 
je to o významném posunu od kvót k relevanci ( jakkoli 
se může tento termín zdát široký). Výsledkem by mělo 
být věrnější vystižení společenské skutečnosti, zastavení 
blábolení, rozvázání rukou editorů a redaktorů. A to i za 
cenu, že by vyšší míra redakční volnosti byla vykoupena 
zvýšenou měrou odpovědnosti, vyššími nároky na novi-
nářské a editorské sebevědomí a také tlakem na schopnost 
žurnalistů svá rozhodnutí hájit a obhájit.

Garantem zmíněné relevance nechť je pak sbor členů 
rad, nikoli však na základě srovnávání excelových tabulek 
a se stopkami měřícími na vteřiny čas politiků ve vysílání, 
ale na základě smyslu pro společenskou odpovědnost, na 
základě zvyklostí, dobrých mravů, precedentů — a s vy-
sokými nároky na profesionalitu žurnalistického stavu.

Vzejde-li ze sněmovny nová akceschopná Rada České 
televize, měla by se nad inovací kodexu zamyslet. Česká 
žurnalistika i diváci a posluchači by si to zasloužili. 

Kameel Machart, 
nakladatel a výtvarník, kandidát do Rady ČT 

s nominací FITES a podporou AČK
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CO VŠECHNO SE HONÍ HLAVOU, 
ROZHODNETE-LI SE ZÚČASTNIT 
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ČLENA 

RADY ČESKÉ TELEVIZE
ANTONÍN DEKOJ

Takovému rozhodnutí u mne předcházela padesátiletá 
zkušenost televizního zaměstnance, sledujícího snahy 
o postupné utváření podoby televize, po jaké jsme řadu 
let přes hranice pošilhávali. Princip nezávislosti na státu, 
ekonomické a z toho vyplývající politické, se mi vždy velice 
líbil. Daleko méně se mi líbí, jak desítky let hledají měnící 
se politické reprezentace vůli použít jinde v demokratic-
kých zemích vyzkoušený a fungující model také v Česku.

Jakou televizi vlastně chceme mít? Často se ozývají 
kritické hlasy, že je málo „veřejnoprávní“. Známe vůbec 
obsah tohoto pojmu? Kritika praví, že vysílá pořady, které 
prý patří na komerční televize, ale ony mají požadovanou 
velkou sledovanost. Také bych si přál programy s vyšším 
podílem koncertů vážné hudby, divadelních představení 
všeho druhu, dokumentů přírodovědných, historických 
i nové vědecké obory představujících. Jak to spojit s poža-
dovanou vysokou mírou sledovanosti? A nemá většinový 
divák třeba jiné požadavky, než mám já? Líbilo by se mi, 
kdybychom a ne kdyby jsme slyšeli z úst redaktorů jen 
správnou češtinu, odpoledne bych si odřekl pořady s vul-
garismy, které většina lidí nepoužívá ani po dvaadvacá-
té hodině, a v neposlední řadě si přeji, aby zpravodajství 
neztratilo vysoký kredit a přinášelo ověřené nestranné 
informace ze všech koutů světa. Publicistika by měla být 
ušetřena napadání mocnými a měla by zachovat odvahu 
kriticky, avšak ověřeně a s plnou odpovědností zveřejňovat 
nešvary, které kdekoliv zjistí.

Proč o tom všem přemýšlím? Vraťme se k výběrovému 
řízení. Na Českou televizi, obdobně je tomu u Českého 
rozhlasu, dohlíží Sněmovnou PČR zvolení radní. Položme 
si otázky, zda členem rady má být ten, který s danou insti-
tucí má z minulosti nějaké nevyřízené účty, zda je pravým 
uchazečem ten, který nezná vysílané pořady, protože te-
levizi nesleduje, zda je možné stát se radním jen s cílem 
veřejnoprávní médium zrušit či privatizovat?

Domnívám se, že člen rady má zastupovat nejen veřej-
nost, jak praví známé klišé. Dal bych přednost vytvoření 
článku mezi veřejností a daným médiem, článku fungují-
cím oběma směry, neboť obě strany mají své starosti a své 
požadavky. Považuji za nepřijatelné, aby se členy rady 
stávali jedinci, kterým chybí schopnost empatie pro obě 
strany, kteří nehledají způsoby, kterak instituci zlepšit 

a mimo jiné dlouhodobě zajistit její fi nanční stabilitu — 
není přece třeba zvyšovat poplatky, stačí jejich valorizace. 
Jsou správnými adepty ti, kteří ohromují poslance vzletný-
mi frázemi o potřebných změnách a nekončící kritikou? 
Televizi za cokoliv chválit se přece nenosí. Jsem přesvěd-
čen, že tito a priori kritici jsou vlastně jen pouhými vyslanci 
politických stran dle předem dohodnutého klíče.

Snad není nesplnitelné přání, aby současné složení 
Sněmovny PČR hodnotilo předpoklady a skutečný zájem 
kandidáta o co nejlepší plnění veřejné služby Českou tele-
vizí a zvolilo lépe, než tomu bylo zpravidla dosud. Zkusme 
tomu věřit.

Antonín Dekoj

KODEX ŽÁDÁ ZMĚNU 
KAMEEL MACHART

Na slyšení kandidátů do Rady České televize a Českého 
rozhlasu před volebním výborem sněmovny 23. února 2022 
jsem se snažil připravit zodpovědně, v očekávání nelí-
tostného grilování. Výsledný dojem z této procedury ale 
nakonec nebyl podobný situaci na potítku před maturitní 
komisí, spíše šlo o překvapivě vstřícnou a kultivovanou de-
batu (a to i od těch členů volebního výboru, od nichž bych 
se toho pramálo nadál). Padaly věcné dotazy, otevírala se 
důležitá témata. Neměl jsem pocit promarněného času…
Paragrafy hovořící o poslání obou rad si do lidské řeči pře-
kládám jako pokus defi novat funkční clonu mezi zájmy 
koncesionářů a interesem politiků, mezi médiem veřejné 
služby a výkonnou i zákonodárnou mocí. Členové rad pro 
mne představují silný prvek občanské kontroly bdící nad 
plněním veřejnoprávního poslání České televize a České-
ho rozhlasu, nikoli tedy reprezentaci skupinových zájmů 
zaměstnanců, nikoli konkrétní politický proud, nikoli 
lobbistickou skupinu. Důležitější než výsostná odbornost 
a expertní pohled je pro mne společenský kredit, osobní 
integrita a autorita členů rad.

Velké míjení
Při zpětném pohledu je pro mne ale s podivem, okolo ja-
kých témat se nakonec grilování před sněmovním výborem 
točilo (alespoň v té části slyšení, které jsem byl přítomen). 
Převažovaly totiž dotazy týkající se výše koncesionářských 
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mi Ukrajinci a mají něco podobného, tak nejsem jediný 
takový šílenec. Nedávno jsem diskutoval o tom s matkou 
a pochopil jsem, že zaprvé prostě můj organismus šetří 
energii na prožívání toho, co se děje, a na zvládnutí ostat-
ních věcí, jako například studium, a zadruhé, že možná 
jsem takový typ umělce, že když takové věci se stávají, tak 
ztrácím mnoho energii na rozmýšlení a prožívání, ale pak, 
jak bude klid, tak z toho vyplyne nějaký důležitý tvůrčí 
výkon. Dokonce teď si dělám nějaké poznámky — je dů-
ležité si to zaznamenávat, když to prožíváš, nepřemýšlet 
o tom retrospektivně později.

Kdybyste něčemu nerozuměla — pište klidně. 
Děkuji.

S pozdravem
Illia Mashkin

DÁŠA
STUDENTKA FAMU V PRAZE

Setkání se studentkou Dášou, která uprchla 
z války v Doněcku i Kyjevě a našla si FAMU

Speciální stipendijní program tato škola otevřela pro ukra-
jinské studenty v pohnuté době války v jejich domovině.

Sešly jsme se a hovořily odpoledne 9. 5. 2022.
Mladá, sympatická, zdravě sebevědomá, se smyslem pro 

humor, 18letá studentka, Ukrajinka, která již dva měsíce 
žije se svojí maminkou, sestrou a kočkou v Praze.

Je studentkou speciálního stipendijního programu na 
FAMU, řídí spolustudenty v Kyjevě přes internet, pomáhá 
v kontaktním centru pro uprchlíky „Dům dobra“ v Praze, 
pomáhá hledat ubytování pro další uprchlíky z její rodné 
země. Mluví rozhodně a s přehledem.

Na FAMU je nyní spolu s 15 studujícími z Ukrajiny, kteří 
stejně jako ona utekli před válkou.

Česky se začala učit ve svých 14 letech. Viděla fi lm Milo-
še Formana „Přelet nad kukaččím hnízdem“ a tím dostala 
inspiraci stát se fi lmovou režisérkou a studovat na FAMU 
už v roce 2018.

Dáša říká, znám fi lmy Věry Chytilové Sedmikrásky, 
fi lmy Jana Švankmajera a co jsem našla u Miloše Formana, 
to se mi také moc líbilo.

Zvolila ovšem studium na univerzitě v Kyjevě KARPEN-
KO-KARY NATIONAL UNIVERZITY OF THEATHRE, 
CINEMA AND TELEVISION, obor dokumentární fi lm.

24. února byla v Kyjevě s maminkou, sestrou i babičkou. 
Babička se chtěla vrátit do svého bydliště v Doněcké oblasti.

Nejezdily vlaky. Po několika dnech odjela sama, rozhodla 
se, že zůstane s dědečkem v Doněcku.

Dáša, maminka, sestra a kočka se rozhodly odjet do 
bezpečí do Česka, kde měly kontakty.

Muži zůstali na Ukrajině s povinnostmi branců.
Jely 3 dny přes Ukrajinu autem, na hranici nasedly do 

vypraveného vlaku ČD a cestovaly do Prahy.
Rusy nemá ráda, nemají „rovná záda“ jsou „želé“.
Dáša se ve škole podílela na přípravě FAMUFESTu 

a jeho ukrajinské části programu. FAMUFEST probíhal 
na konci března, a pomahala s akreditací ukrajinských 
studentů.

Náš hovor o válce:
Válka je na Ukrajině od roku 2014, říká Dáša. Napadení 

Ruskem jsme cítili už v lednu. Napsala jsem na toto téma 
báseň, to bylo 14 dnů před válkou 14. 2.

Požádala jsem Dášu o možnost publikovat její báseň — 
a zde je:

підіймаю свій жовтий прапор сонячний, наївний
плачу, підіймаю і молюсь
не витримаю долі крик той гнівний
хоча б у часі зупинюсь
я щит, я меч, я воїн у відразливій війні
я рик, я сірник, я останній вартовий на тій стіні
усе змішалось коні, люди, звірі
усе змішалось — вічне і живе
вібрує у повітрі щось естетично збрите світове
голками під нігті
вовчі кігті
у горлянку тонку і слабку
морську хворобу зароби собі в окопі
вкупі ж хитає не гірш
я слізьми зупиняю думки про грохіт
замість пістоля несу цей вірш…

Volodymyr Zelenskyj je první prezident, kterému jsme 
věřili od nástupu do prezidentské funkce a neměli strach, 
že nechá národ osamocen. Prezidenti před ním nebyli tak 
přesvědčiví.

Moje generace Ukrajinců, říká Dáša, je rozhodnější 
v názorech na společnost, než je generace mých rodičů 
a prarodičů.

Mladí Ukrajinci vnímají ostřeji postoje a činy Západu 
vůči válce a pomoci Ukrajině… proč „se nezavře nebe nad 
Ukrajinou?“

Poválečná obnova Ukrajiny bude stát mnoho peněz.
Dáša v současnosti uvažuje, že by zůstala v řádném stu-

diu dokumentárního fi lmu na FAMU, do titulu bc.
Někdy se obávám, že české spolustudenty „obtěžuji“, 

když jsem nervózní ze situace a odbíhám z přednášky zde 
na FAMU… babička zavolá, že je prostřelené okno, oni 
jsou s dědečkem ve sklepě, já jsem v kontaktu se svými 
studenty, kterých jsem “vedoucí“ na univerzitě v Kyjevě.

Kamarádka mne obejme a uklidňuje.
Po hodině a půl se loučíme a Dáša mluví o svojí účasti na 

přípravě koncertu na Pražském hradě na podporu Ukrajiny.
Přeji mnoho sil, odvahy a Vám Dášo, Vašim rodinám, 

studentům a zejména všem, kteří brání Ukrajinu v bojích 
pro nás všechny. 

Jana Tomsová
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VÁLKA NA UKRAJINĚ
Ukrajinští studenti na českých 
fi lmových školách

IRENA KOCÍ
TEPRVE PO VYPUKNUTÍ VÁLKY 

NA UKRAJINĚ JSEM SI NÁRODNOSTNÍ 
PŘÍSLUŠNOSTI NAŠICH STUDENTEK 
A STUDENTŮ TAK SILNĚ UVĚDOMILA

V ateliéru Audiovizuální tvorby na FMK UTB ve Zlíně 
máme kromě většího počtu studentů ze Slovenska jednu 
studentku z Ruska, jednu z Běloruska a jednoho studenta 
z Ukrajiny. Teprve po vypuknutí války na Ukrajině jsem 
si národnostní příslušnosti našich studentek a studentů 
tak silně uvědomila. Byl čtvrtek. V sobotu jsem všem třem 
napsala zprávu, aby věděli, že v tom nejsou sami… Pova-
žovala jsem za samozřejmé vyjádřit jim lidskou podporu 
a nabídnout pomoc.

Studentka z Ruska nejprve asi týden vůbec nereagovala. 
Pak jsme se potkaly ve Zlíně a ukázalo se, že její mlčení je 
způsobeno obrovským studem, nesouhlasem se situací, a že 
je studentka pod tlakem emoční laviny poněkud bezradná. 
Ovšem kolegové i spolustudenti projevovali takovou vlíd-
nost, empatii a pochopení, že se jí relativně brzy podařilo 
vnitřně se srovnat. Nezapomenu na její uskřinutý výraz, 
když opakovala — promiňte. Promiňte. Promiňte. Jako by 
mohla a chtěla omluvit to všechno…

Student z Ukrajiny, její spolužák Illia, ve stejném čase 
překládal v Baťově nemocnici ve Zlíně a dobrovolničil 
v uprchlickém centru v Otrokovicích. S pedagogy jsme 
okamžitě vyhověli jeho potřebě zapojení se do aktivní 
pomoci a vytvořili mu k tomu podmínky, aby nebylo ohro-
ženo jeho studium.

Běloruská studentka má od podzimu 2021 roztočený 
rozhlasový feature, tematizuje v něm „svoje kouzelné 
místo“, které v dětství doma v Bělorusku nejvíc milovala 
a jehož současnou podobu ohledává skrze svoje vzpomínky 
a vyprávění blízkých. O Vánocích natáčela se svou sestrou 
a maminkou, poslala pár ukázek v ruštině. Zní dobře! Je 
to křehounké ohledávání vlastního zdroje imaginace… 
O studentce z Běloruska od vypuknutí války bohužel ne-
mám žádnou zprávu. Snad natáčí dál… Jméno Illii uvádím, 
jména studentek raději ne, když s nimi v Synchronu dál 
nepracujete…

MgA. Irena Kocí, Ph.D.
vedoucí ateliéru Audiovizuální tvorba 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

ILLIA MASHKIN
STUDENT 1. ROČNÍKU UTB VE ZLÍNĚ,

REŽIE A SCENÁRISTIKA

Přepis z e-mailu:
Dobrý den,
prožíváte více než dva měsíce války ve vaší, hrdinně se 
bránící vlasti mimo její hranice.

Jak vy, student audiovize a fi lmu z Ukrajiny, studující 
fi lmovou tvorbu, vidíte a hodnotíte tuto válku, historickou 
etapu, kterou právě prožíváte mimo svoji vlast?

Žijeme v době, kdy se mění geopolitická situace v tomto 
evropském regionu. Chystáte se na umělecké zpracování 
této doby? Nebo ji prozatím jen částečně refl ektujete již 
nyní ve vaší práci při současném studiu?

 Děkuji jménem redakce časopisu SYNCHRON

Jana Tomsová
 

Illiovy odpovědi:
Je to válka za naši nezávislost a svobodu, pro bezpečnost 
Evropy, a nakonec to je boj dobra proti zlu, světla a tmy, 
života a smrti.

Není to první válka za naši nezávislost a není poslední. 
Jediné, v čem je obrovský rozdíl: konečně zvítězíme díky 
tomu, že Západ nám pomáhá poprvé v naší historii.

Geopolitika se změní — ano, protože už znovu jsme 
uviděli, co je Rusko. Evropa uviděla, jaká je cena levného 
plynu a ignorování mezinárodní bezpečnosti.

Musím se přiznat, že teď nechci nic dělat: točit, učit 
se, cokoliv… Jediné, čeho strašně chci od prvních dnů vál-
ky — vrátit se domů. Je mi jedno, jestli je to bezpečné, 
nebo ne, ale mám tam blízké — pro ně je důležité, abych 
zůstal tady. Mám ostudu, že nic nechci točit o tom, co se 
děje a co zažívám, ale nedávno jsem promluvil s ostatní-
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V roce 2021 se odehrálo na FAMU přijímací řízení do 
nového magisterského studijního programu her-
ní design. Přihlásilo se 44 uchazečů a uchazeček, 

z nichž pak bylo vybráno a od října 2021 do studia nastou-
pilo 7. Cesta k otevření oboru a založení malé Katedry 
herního designu, sídlící na Praze 1 vedle Studia FAMU, 
nebyla nicméně úplně jednoduchá.
Vše začalo v roce 2016, kdy nový děkan FAMU Zdeněk 
Holý přišel s nápadem takovýto studijní program založit 
a oslovil mne, abych se toho organizačně ujala, jelikož 
jsem na FAMU v té době už několik let o počítačových 
hrách učila a napsala jsem knihu Umění počítačových 
her, která zkoumá estetické kvality a kulturní status 
tohoto nového audiovizuálního média. Bylo přitom po-
třeba vysvětlit a obhájit, a to jak sami před sebou, tak 
i kolegům na FAMU a rektorátu AMU, proč by na fakultě, 
zaměřené primárně na fi lmovou a televizní tvorbu, měl 
herní design vůbec existovat. Mezi některé z argumentů 
mých a kolegů, s nimiž jsem herní design připravovala, 
patřily tyto:
Počítačové hry jsou interaktivní audiovizuální díla, která 
v mnoha ohledech vznikají podobným způsobem jako 
fi lmy. Pracují na nich scenáristé, producenti, zvukaři, 
animátoři, někdy v nich hrají i reální herci, kteří jsou 
režírováni, leckdy je třeba vymyslet esteticky a význa-
mově působivý pohyb kamery v rámci trojrozměrného 
světa atd. I když se jedná o nové médium, které zároveň 
disponuje zcela svébytnými výrazovými prostředky — 
spjatými hlavně s interaktivitou a různými herními me-
chanikami —, existuje velký průnik v tom, jaké profese 
se uplatňují na hrách a na fi lmech. Herní designér má 
pak podobnou roli jako režisér — zjednodušeně řečeno 
vymýšlí celkovou strukturu a příběh hry, to, jak bude 
působit na hráče, koordinuje a řídí ostatní tvůrce po-
dílející se na hře (i když samozřejmě jsou různé rozdíly 
v rozdělení rolí podle velikosti herního studia, typu hry 
atd.). Založit Katedru herního designu, kde bude zároveň 
vyučována herní scenáristika, herní animace a grafi ka, 
zvuk v hrách atd., znamená vytvořit prostor nejen pro 
studenty mířící k tomu, aby se stali přímo herními de-
signéry, ale taková katedra zároveň rozšiřuje užitečně 
vzdělání i studentům jiných kateder FAMU. Hry, které 
se na katedře dělají, pak mohou vznikat v týmech, do 
nichž jsou opět zapojeni studenti jiných kateder.
Ve výsledku tak může nový obor herního design výrazně 
rozšířit profesionální kompetence a znalosti studentů 

FAMU a tím i jejich možnosti uplatnění — po vystudo-
vání mohou mířit nejen do televize a k fi lmu, ale také 
potenciálně do herního průmyslu. Ten je přitom ekono-
micky a růstově v současnosti v lepší kondici než průmysl 
fi lmový. Zatímco globální tržby fi lmového průmyslu 
v roce 2020 jsou odhadovány na 100 miliard dolarů, herní 
průmysl v témže roce dosáhl 180 miliard dolarů. Zatímco 
fi lmový průmysl v České republice je výrazně dotován 
ze státních prostředků, jinak by valná část fi lmové pro-
dukce vůbec nemohla vzniknout, české počítačové hry 
si na sebe z větší části vydělávají samy, jsou globálně 
distribuované po celém světě a vybrané tituly dosahují 
obřích úspěchů (např. hra Beat Saber (2018) měla k říjnu 
2021 4 miliony prodaných kopií, hry Kingdom Come: 
Deliverance (2018) se jen během prvních dvou týdnů po 
vydání prodalo více než milion kusů).
V neposlední řadě pak zavedení oboru herního designu 
na fi lmové škole odpovídá současným trendům ve světě 
na mnoha špičkových školách. Např. podle některých 
žebříčků kvality nejlepší program herního designu v USA 
se nachází na University of Southern California na School 
of Cinematic Arts Faculty, mezi další patří například 
magisterská specializace počítačové hry a transmédia na 
známé pařížské škole zaměřené především na animaci 
Gobelins, či obor game designu na prestižní britské Natio-
nal Film nad Television School, herní design se vyučuje 
také na New York Film Academy, The Los Angeles Film 
School, Vancouver Film School atd.
I přes vysoký zájem studentů z různých oborů FAMU 
a z jiných vysokých škol, založení oboru herního designu 
trvalo nakonec několik let. Umělecká rada FAMU, což je 
orgán, který musí schválit akreditaci nového oboru, měla 
dlouhodobě pochybnosti. V některých ohledech plynuly 
z malé znalosti herního média a z jakési nedůvěry vůči 
hrám, v jiných ohledech bylo toto váhání i pochopitelné. 
U zcela nového studijního programu jsou zapotřebí k jeho 
založení docenti, příp. profesoři z daného oboru — po-
kud ale onen obor v ČR nikde nikdy dřív neexistoval, je 
komplikované někoho s tvůrčí praxí a zároveň požado-
vaným akademickým titulem získat. Vzhledem k inter-
disciplinární povaze herní tvorby a vzhledem k tomu, 
že existují značné průniky mezi fi lmem a hrami, se nic-
méně podařilo i tento problém překonat a v roce 2020 
byl nakonec studijní program herní design na FAMU 
úspěšně založen. 

Helena Bendová

Jak a proč vznikla 
Katedra herního designu na FAMU
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reativní Evropa je program Evropské unie na 
podporu kulturních a kreativních odvětví. Vznikl 
v roce 2014 spojením úspěšných programů MEDIA 

a Kultura, které do té doby fungovaly samostatně. Díky 
tomuto propojení program působí v celém spektru kultur-
ních a kreativních odvětví. Část MEDIA i nadále podporuje 
evropskou kinematografi i a audiovizuální průmysl, pod 
část Kultura spadá podpora mezinárodních projektů v ob-
lasti kulturních a kreativních odvětví. V mezioborové části 
mohou žádat o podporu zpravodajská média a organizátoři 
projektů mediální výchovy a dále inovativní projekty pro-
pojující digitální technologie, kulturu a umění.

Podpora narativních videoher je v části MEDIA progra-
mu Kreativní Evropa relativně novinkou, do programu 
byla zařazena právě až v roce 2014. Stejně jako ostatní 
audiovizuální díla, pro která je program určen, musí video-
hry a žádající společnosti splňovat řadu podmínek, aby se 
mohly o podporu ucházet. Hlavním hlediskem je narativi-
ta, kvalita, inovativnost a mezinárodní potenciál projektu. 
Žadatel musí prokázat zkušenosti v oboru a zároveň použít 
podporu výhradně na vývojovou fázi. Cílem programu 
je tak především investice do inovativních evropských 
projektů a podpora konkurenceschopnosti evropských 
společností na celosvětovém digitálním trhu. Společnos-
ti čerpající podporu z programu Kreativní Evropa musí 

ve svých projektech a aktivitách zohledňovat i priority 
Evropské komise, mezi které patří trvalá udržitelnost, 
rovnost pohlaví a inkluze.

Od roku 2014 získalo podporu 210 evropských videoher 
a rozdělilo si přes 24 milionů eur. V České republice byly 
podpořeny dva projekty. Dokončený je zatím jen jeden 
z nich, a to Someday You’ll Return společnosti CBE Soft-
ware. Ta o podporu žádala v roce 2016.

V současném sedmiletém období 2021—2027 má pro-
gram Kreativní Evropa celkově k dispozici 2,44 miliard 
eur, došlo tak o 63% navýšení oproti předchozímu období. 
Výzva na podporu videoher byla vyhlášena až v letošním 
roce a byla rozšířena o projekty s imerzivním interak-
tivním obsahem. Nově tak mohou žádosti podat nejen 
vývojáři počítačových her, ale i produkční společnosti. 
Evropská komise tím reaguje na nové trendy v oblasti 
audiovizuálního průmyslu. Celková částka vyčleněná pro 
výzvu v roce 2022 byla 6 milionů eur. Maximální částka 
podpory na jeden projekt představuje 150 tisíc eur, zá-
roveň podpora nesmí přesáhnou polovinu rozpočtu na 
vývoj.

Další výzva na podporu vývoje narativních videoher 
a projektů s imerzivním obsahem by měla vyjít opět na 
začátku příštího roku a dále každý rok až do konce pro-
gramového období v roce 2027. 

Moje slunce Mad
Michaela Pavlátová
2021

Nejhorší člověk 
na světě
Joachim Trier
2021

Trine 4
Frozenbyte
Podpořeno v roce 2018.Creative 

europe MeDia
Supporting European 
Stories since 1991
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JSOU POČÍTAČOVÉ HRY 
SOUČÁST AUDIOVIZE?
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Panel Creatoola na Anifilmu, zleva: Roman Hladík, Pavel Zingl, Ondřej Chrást, Radko Sáblík, 
Václav Dvořák, Marek Toušek a na obrazovce Jana Malá

Panel Creatoola na Anifilmu

Foto: ASAF

Foto: ASAF
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Co vás oslovilo věnovat se dál na fi lmové škole no-
vému oboru „herní design“?

Cítíme, že FMK má všechno, co k tvoření her potřebujeme. 
Herní tvorba je především o spolupráci různých profesí 
a naším cílem je studenty propojovat a využívat bohatého 
zázemí. Scenáristika, speciální efekty, kamera, zvuk, UI / 
UX, grafi cký design, animace, ilustrace — to všechno už se 
na naší fakultě studuje, a to všechno má využití i v game 
industry.

Jak vy cítíte svoje kreativní vyjádření sdělením my-
šlenek, názorů v počítačových hrách? Nebo máte 
i další umělecké podněty pro hráče, které jim chcete 
v počítačové hře předkládat?

Osobně vnímám médium digitálních her jako další logický 
i technologický stupeň umění, stejně jako předtím fi lm, 
fotografi e a literatura. Co hry navíc přinášejí je vysoká 
možnost interaktivity a zapojení pozorovatele do děje. 
V rámci studia se hodně zaměřujeme na nezávislou „indie“ 
tvorbu her. Dalším silným tématem je pro nás pak využití 
her pro vzdělávání.

Počítačové hry jsou globálním produktem, díky své 
digitální podobě a distribučním kanálům a slabší 
vazbě na jazyk a kulturní kontext (citace ze Studie 
k hernímu průmyslu v ČR). Vidíte smysl výsledků 
svého oboru studia i v tomto vyjádření? Můžete-li, 
rozveďte.

Dneska už opravdu můžete pracovat do celého světa 
z pohodlí domova a vytvářet produkty, které hrají ti-
síce až miliony lidí. K tomu, aby byl člověk úspěšným, 
ale nestačí jen štěstí, protože konkurence je obrovská. 
Zkušenosti rozhodují, a proto je naším hlavním cílem 
primárně posílení našeho trhu. Více než 60 % herních 
studií v České republice chybí zaměstnanci, a to v kom-
binaci s  raketovým růstem herního průmyslu dává 
našim studentům jedinečnou šanci na uplatnění. 

MgA. Pavel Novák,
vedoucí ateliéru Game Design,

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

nimace, vývoj her a vizuálná efekty (VFX) dnes 
představují jedny z klíčových oborů moderní di-
gitální ekonomiky. Pro svůj další rozvoj nezbytně 

potřebují nové profesionály, kterých se na trhu práce ně-
kdy až zoufale nedostává. Zájem mají producenti a studia 
prakticky o všechny profese počínaje těmi jednoznačně 
tvůrčími a konče softwarovými a IT specialisty. Podle 
průzkumu, který realizovala platforma Creatoola, napří-
klad 2/3 společností z oboru VFX, her a animace naléhavě 
hledá posily.

V oboru animace a vývoje her již dnes přímo působí 
řádově několik tisíc profesionálů. V Česku lze studovat 
tyto obory na 10 vysokých a vyšších odborných školách 
a vzdělání v oboru nabízí také čtyři střední školy. Přesto 
společnosti často zaměstnávají pracovníky ze zahraničí, 
protože zájem českých uchazečů pro uspokojení jejich 
poptávky zdaleka nestačí. Platforma Creatoola provozuje 
aktualizovanou databázi volných míst v oboru animace, 
VFX a her v Česku, na které obvykle najdete nabídku 
okolo 200 různých pracovních pozic! Nedostatek exper-
tů brzdí další rozvoj oboru a přitom se zájemcům nabí-
zí ve všech směrech zajímavá profesní kariéra. „Obory 

animace i počítačových her jsou příležitostí zejména pro 
kreativní lidi, ale i pro systematiky, například produkční, 
kteří pomáhají vše dobře organizovat. Jsou také vhodné pro 
lidi, kteří se chtějí dál rozvíjet. Výhodou je, že tato odvětví 
mají dobrou budoucnost, daří se jim a pracovité a zkušené 
experty také velmi dobře odměňují,“ vysvětluje Marek 
Toušek z platformy Creatoola, která propojuje aktéry 
oboru animace a vývoje her například se vzdělávacími 
institucemi a školstvím.

Členové a ambasadoři platformy Creatoola aktivně 
oslovují žáky a studenty všech typů škol po celé republice 
a nezapomínají přitom ani na jejich rodiče, jimž předsta-
vují animaci jako obor s mimořádnou perspektivou, který 
mnohdy mladí lidé opomíjejí při kariérním rozhodování. 
Další obrovskou příležitostí jsou rekvalifi kace zaměstnan-
ců z oborů ohrožených například nastupující robotizací. 
V neposlední řadě platforma Creatoola propaguje progra-
my dalšího profesního rozvoje a celoživotního vzdělávání, 
které v moderní společnosti získávají zásadní roli. Dále 
propojuje zaměstnavatele, žáky a studenty, profesionály 
z oboru a nové uchazeče, kteří hledají atraktivní práci 
nebo kariérní změnu.

Univerzita Tomáše Bati
KE STUDIU HERNÍHO DESIGNU

Creatoola hledá nové talenty pro českou 
animaci, hry a vizuální efekty

A
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Audiovizuální tvorba a herní produkce, můžete po-
psat rozdílnost v tomto pohledu? Audiovizuální 
tvorba oslovuje diváka: společným zážitkem v kině, 
u televize, pravda, dnes již také na mobilních zaří-
zeních, každý divák sám (to tvůrci fi lmů i tv vidí 
neradi), a počítačová hra: hráč je každý sám.

Po formální stránce je hlavním rozdílem mezi klasickým 
audiovizuálním dílem a počítačovou hrou to, že počíta-
čová hra je interaktivní — vyžaduje tedy aktivní zapojení 
hráče, který tak do různé míry spoluvytváří děj. Z tech-
nického hlediska jsou počítačové hry ve vyšší míře závis-
lé na počítačové technologii, která neslouží jen k tvorbě 
díla, ale také je jeho neoddělitelnou součástí. Na druhou 
stranu je však mezi hrami a klasickými audiovizuálními 
díly mnoho podobného. Zpravidla obsahují příběh, a mají 
tedy scénář. Pokud se odehrávají ve trojrozměrném světě, 
potřebují virtuální osvětlení a kameru. Pracují na nich 
animátoři a zvukaři. Vedoucí tvůrčí pracovníci v herních 
studiích se někdy označují za „režiséry“. Z hlediska recep-
ce je pak hraní her sociálnější aktivitou, než by se mohlo 
zdát. Kromě toho, že mnoho her je designováno pro více 
hráčů současně, i uživatelé her pro jednoho hráče se baví 
s ostatními online i offl  ine o svých zážitcích a předávají 
si rady a zkušenosti.

Co vám ukazují v současnosti asi ještě částečné vý-
sledky výzkumu zakotvenosti herního průmyslu 
v sociálním prostředí?

Herní průmysl je stejně jako každý jiný kreativní průmysl 
závislý na společenském kontextu, včetně vzdělávacího 
systému, sociální a kulturní politice a tak dále. Jako příklad 
můžu uvést nedostatek kvalifi kovaných pracovníků, který 
doléhá i na herní průmysl. Ten se pak často spoléhá na 
pracovníky ze zahraničí, kteří tvoří 29 % jeho zaměstnanců. 
Dalším příkladem zakotvení ve společenském kontextu 
jsou přetrvávající genderové stereotypy. Zažité představy 
o nevhodnosti žen pro technické obory (mezi které se po-
čítačové hry historicky, ale ne zcela správně počítají) se 
odrážejí například v tom, že pouze 13 % zaměstnanců jsou 
ženy. Pozitivní je pro herní průmysl například nepřerušená 
tradice kvalitního technického vzdělání, díky které je v ČR 
mnoho talentovaných herních programátorů.

Jak počítačové hry ovlivňují kulturnost hráčů (mám 
na mysli, jestli vnímají krásu designu počítačové 
hry, a to jak vizuální tak zvukovou), co dalšího se 
míní zakotveností v kulturním kontextu?

České hry kromě inspirace zahraničními hrami a populární 
kulturou také explicitně nebo implicitně čerpají z kultu-
ry lokální. Tvorba studia Amanita Design tak například 
prozrazuje výtvarnou inspiraci československou animací, 
například tvorbou Jiřího Trnky nebo Břetislava Pojara. Ne-
dávná hra Someday You’ll Return od studia CBE Software 
zpracovává prvky z českého folkloru a lidového léčitelství. 
Hráči rozhodně oceňují výtvarné a umělecké kvality her, 

o čemž svědčí právě i mezinárodní úspěch titulů od Ama-
nita Design.

Z hlediska ekonomického kontextu, výsledky zkou-
mání vašeho projektu, je třeba podporovat vývoj 
i realizaci počítačových her — herní průmysl z ve-
řejných národních zdrojů?

Veřejná podpora herního průmyslu je v západním světě 
běžná a má řadu podob, od daňových úlev po adresné gran-
ty. Podpora může mít dva zásadní benefi ty. Tím prvním 
je udržení pestrého konkurenčního prostředí. V Česku 
do značné míry chybí investoři, kteří by do her vkládali 
kapitál, a proto je pro začínající fi rmy obtížné se prosadit — 
vývoj hry je totiž nákladná činnost. Druhým benefi tem 
je pestrost herní tvorby. Podobně jako v případě fi lmů 
vznikají i alternativní a nezávislé hry, jejichž cílem není 
primárně komerční zisk, ale formální experiment nebo 
zpracování inovativních a menšinových témat. Kromě 
toho mají velký potenciál i vzdělávací hry, jako například 
série Attentat 1942 a Svoboda 1945 od pražského studia 
Charles Games. Věřím, že podobně jako v případě fi lmu 
je vhodné takovéto projekty podporovat, neboť rozšiřují 
tematický záběr lokální herní tvorby, vytvářejí kulturní 
hodnotu a přinášejí inovace, které může později využít 
i komerční herní průmysl. 
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Platforma Creatoola patří ke spolupořadatelům me-
zinárodního setkání profesionálů z oboru Animarket, 
který probíhá v průběhu festivalu Anifi lm. Každoročně 
v rámci této prestižní akce prezentuje nabídku pracov-
ních příležitostí. V průběhu letošního ročníku Anifi lmu, 
který se již třetí rok koná v Liberci, uspořádala Creatoola 
spolu s Anifi lmem kulatý stůl s pozvanými aktéry napříč 
oblastmi, kterých se problematika zaměstnanosti oboru 
dotýká. Zástupci oboru animace a několika ministerstev 
debatovali o problematice trhu práce s ohledem na potře-
by oboru, a o aktuálních možnostech fi nanční podpory 
z programů Národního plánu obnovy. Odborné konference 
a další profesní aktivity jsou další cestou, kterou aktivity 
platformy Creatoola podporují další rozvoj české animace, 
vývoje her a vizuálních efektů. 

Panel Creatoola na Anifi lmu, zleva: 
Roman Hladík — Herní klastr Brno, 
Pavel Zingl — Ministerstvo kultury, 
Ondřej Chrást — Ministerstvo kultury, 
Radko Sáblík — ředitel SŠ, poradce ministra školství, 
Václav Dvořák — Ministerstvo školství, 
Marek Toušek — Asociace animovaného fi lmu, 
na obrazovce: Jana Malá — Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

Creatoola 
je projekt iniciovaný Asociací animovaného filmu, realizovaný v partnerství 
s Herním Klastrem Brno, festivalem Anifilm a konferencí Game Access. 
Za svůj vznik vděčí i podpoře Státního fondu kinematografie a Asociace 
producentů v audiovizi.                   

Kontakt: www.creatoola.cz

Dan Vávra, kreativní ředitel, začínal jako grafi k u 2D her 
na šestnáctibitové počítače, stál u zrodu světově úspěšné 
série Mafi a. Dnes je tvůrcem, režisérem a hlavním desig-
nérem Kingdom Come: Deliverance a hlavně klíčovým 
vizionářem Warhorse Studios. Jeho neústupná oddanost 
vůči svému duchovnímu dítěti udržela vývoj hry v běhu 
přes nejednou překážku. Her s jeho rukopisem se prodalo 
více než 8 milionů kusů, což svědčí o jeho neomylném 
instinktu pro to, co hráči chtějí.

Položili jsme panu Vávrovi otázku:

Váš názor, jsou počítačové hry součástí oblasti, kte-
rou nazýváme Audiovize (fi lm hraný, dokumentár-
ní, animovaný, experimentální), a mají být součástí 
budoucího Fondu Audiovize, jehož součástí má být 

podpora tohoto oboru a s tím související i „odvody“ 
z oblasti realizátorů počítačových her?

Počítačové hry jsou rozhodně součástí audiovize. Kupříkla-
du v naší minulé hře jsou 4 hodiny hraného fi lmu a doslova 
stovky hodin dabingu, na kterém pracovalo cca 50 herců. 
Zaměstnáváme animátory, kameramany, zvukaře, režiséry, 
herce, hudebníky, náš soundtrack nahraný symfonickým 
orchestrem v Rudolfi nu je jeden z nejrozsáhlejších a záro-
veň nejúspěšnějších českých soundtracků poslední doby. 
Takže ten oborový průnik je u mnoha her veliký. Zda by 
hry měly mít vlastní „škatulku“, nebo se dělit s fi lmem, je 
otázka, ale spíše praktická.

Co se týče samotné podpory, jsem odpůrcem dotací 
a grantů a zastáncem spíše pobídek či úlev, které se dají 
mnohem obtížněji zneužívat a mnohem méně křiví trh. 

Počítačové hry a audiovize
Dan Vávra, kreativní ředitel Warhorse Studios

Vývoj teorie a metod pro výzkum herního 
průmyslu s aplikací na ČR, FSV UK 

Kolektiv pod vedením Jaroslava Švelcha, Ph.D.
Fakulta sociálních věd, 

Karlova univerzita v Praze

Cílem projektu je vyvinout teoreticko-metodologický rá-
mec umožňující porozumět komplexnímu fungování herní 
produkce a herních průmyslů, jakož i jejich zakotvenos-
ti v sociálních, kulturních a ekonomických kontextech. 

Tento rámec položí základ pro dlouhodobý empirický vý-
zkum herní produkce. V průběhu projektu naše skupina 
nový rámec otestuje na případu českého herního průmyslu 
a popíše specifi ka herní produkce coby složky lokálního 
kreativního průmyslu. Projekt vyvrcholí žádostí o ERC 
grant analyzující herní průmysl coby nové paradigma 
kulturní produkce.
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manem dokončena. Kameramani někdy dokončili barevné 
vyrovnání až u 7. či 9. vyrovnávací kopie. Duppozitiv proto 
málokdy obsahuje finální stav kameramanova autorského 
vkladu. Filmovou laboratoř k tomu vedla obava z poškození 
negativu a také vědomí, že tento duppozitiv stejně nebude 
prakticky použit. Pozdější archivační úmysly laboratoř 
neřešila, neboť ty byly určeny originálním negativem. Vý-
měna původního originálního negativu za druhogenerační 
duplikační kopie je proto právě v českých podmínkách 
velmi sporná. Za pozornost stojí rovněž fakt, že pigmen-
tační degradace probíhající v originálním negativu jsou 
jiné než u zabezpečovacích duplikačních kopií. Čím je film 
starší, tím je tento rozdíl větší a zvyšuje se riziko vzniku 
rozdílných digitálních verzí filmu.

ETICKÉ KODEXY A DOPORUČENÍ
V minulosti vzniklo mnoho etických kodexů, které se 
snaží bránit pozici autorského díla a jeho neměnnost. 
Motiv změny původního díla přidáváním nových obra-
zových prvků, ať už formou archivářských materiálových 
destrukcí, či autorských vylepšování, vedly ke vzniku 
Etického kodexu Metodiky DRA, která přijala mnoho 
iniciativ z archivářských etických kodexů a zakázala pro-
vádění dodatečných změn filmového díla jak archiváři, 
tak jeho autory. V metodice DRA je to řešeno existencí 
poradní expertní skupiny, ve které žijící kameraman, 
mistr zvuku a režisér jsou členy, ale nemají v ní domi-
nantní postavení.

V nové studii publikované ve zprávě Technické ko-
mise Mezinárodní federace filmových archivů (FIAF): 
The Digital Statement Part III Image Restoration, Mani-
pulation, Treatment, and Ethics, autorů Roberta Byrne, 
Caroline Fournierové, Anne Gantové a Ulricha Ruedela, 
se uvádí na jedné straně, že filmy mají být digitalizovány 
z nejkvalitnějších zdrojů dle uvážlivého výběru: „…Každý 
film může mít řadu zdrojových materiálů, se kterými lze 
pracovat, jako jsou distribuční kopie, duplikáty negativů, 
jemnozrnné pozitivy, originální negativy pořízené kamerou, 
zmenšené kopie, duplikáty pozdější generace, magnetická 
média atd. Pečlivý výběr materiálů, pokud máme na výběr, 
budou mít velký vliv na všechna následná restaurátorská 
rozhodnutí…“

Na druhé straně ve stejném dokumentu doporučují k di-
gitalizacím přednostně druhogenerační kopie, tedy ty, 
které často prošly nedokončeným fotografickým procesem 
a jsou proto pro restaurování eticky nevhodné. Doslova 
se zde píše: „…Může se to zdát neintuitivní, ale originální 
negativy z kamery nemusejí být tím nejžádanějším výchozím 
materiálem pro digitální restaurování filmů, zvláště když 
konečný výsledek nebude zaznamenán zpět na fotochemický 
film. Mohou být skenovány originální negativy z kamery s vy-
sokým rozlišením vytvářet ostřejší obraz požadovaný komerč-
ními distributory, ale jsou vysoce problematické z etického 
hlediska. Navíc naskenované originální negativy z kamery, 
které představují neautentický vzhled a ostrost, odhalují 
detaily, které nebyly nikdy vidět na kopiích…“

Tento názor pokračuje tvrzeními, která jsou pro odbor-
níky z výroby filmu nepochopitelné: „…Naskenované origi-

nální negativy z kamery rovněž nezahrnují žádné výtvarné 
nebo technické postupy, které vedly k hotovým distribučním 
kopiím a postrádají historický a estetický charakter filmu 
tak, jak byl původně prezentován. Naopak distribuční kopie, 
pokud jsou v dobrém stavu a v dobré fotografické kvalitě, 
mají jako zdroj značné výhody materiálů, protože kopie mají 
vlastnosti, které se v negativech nevyskytují. Tyto vlastnosti 
zahrnují zrnitost filmu, vytvořenou barevnost, aplikované 
barevné systémy (virážování, tónování, šablonové barvení), 
estetiku jednotlivých filmových materiálů, kompozici spe-
ciálních efektů, optické efekty a další estetické a historické 
charakteristiky…“

Z JAKÉHO ZDROJE JE NEJVHODNĚJŠÍ  
DIGITALIZOVAT?

Podle Metody DRA digitální restaurátor vybírá z dostup-
ných nejkvalitnějších zdrojů a až v případě nemožnosti 
nebo neexistence takového média může filmy digitalizovat 
z vícegeneračních kopií a v kritických případech i z kopií 
distribučních. Předcházející řádky zprávy FIAF pouka-
zují na neznalost technologických postupů výroby filmů. 
Tvrzení FIAF, že kopie jsou vhodnější k digitalizaci než 
originální negativ z kamery, který neobsahuje „…výtvarné 
nebo technické postupy, které vedly k… []…estetickému cha-
rakteru filmu…“, anebo „…kopie mají vlastnosti, které se 
v negativech nevyskytují. Tyto vlastnosti zahrnují zrnitost 
filmu, vytvořenou barevnost…“, patří k nejzhoubnějším 
a nejabsurdnějším z nich. Podívejme se na dva příklady 
výsledků neodborného digitálního restaurování českých 
filmů, které byly provedeny samotnými archiváři většinou 
mimo území České republiky.

PRVNÍ PRAKTICKÝ PŘÍKLAD
V roce 2014 došlo v produkci Národního filmového archi-
vu v Praze (NFA) k výrobě dvanácti nekvalitně digitali-
zovaných filmů v maďarské laboratoři Magyár Nemzeti 
Filmlap v rámci projektu tzv. norských fondů. Digitali-
zace proběhly poprvé záměrně bez požadované účasti 
expertní restaurátorské skupiny kameramanů a mistrů 
zvuku. Restaurování bylo vedeno pouze kurátorkou a do-
hlížejícím koloristou, kteří uplatnili do digitalizace vklad 
tzv. „poetické destrukce“ a vytvořili nepřijatelné nové 
verze filmů. Svolaná hodnotící odborná komise na Mi-
nisterstvu kultury České republiky vydala verdikt který 
zněl …Filmy nelze považovat za zrestaurované… []… Došlo 
k újmě finanční a k porušení osobnostních autorských 
práv. Vznikly nové verze těchto filmů s aktivním vkladem 
archiváři požadované degradovanosti. Nutno dodat, že 
dodnes nedošlo k opravě těchto vulgárních digitalizátů, 
které jsou dále šířeny NFA po světě bez souhlasu zástup-
ců autorů těchto filmů. Podívejme se na příklad filmu 
Špalíček [Špalíček] 1947, režie Jiří Trnka, kde můžeme 
porovnat vzhled obrazu finálního degradovaného digi-
talizátu s kvalifikovaným odhadem DRA a výtvarnými 
návrhy storyboardu nežijícího režiséra a výtvarníka filmu 
Jiřího Trnky. Typická modrá barva jako estetická kvalita 
Trnkových obrazových návrhů se ve verzi digitalizátů 
NFA vůbec nevyskytuje.
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Slezská univerzita, Opava, Česká republika, 
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roce 2017 byly mezinárodně certifikovány Metodiky 
digitalizace národního filmového fondu metodou DRA 
(Digitálně restaurovaného autorizátu) jako výsledek 

projektu Národní kulturní identity (NAKI) č. DF13P01O-
VV06 zadaný Ministerstvem kultury České republiky.

DVĚ POJETÍ FILMOVÉHO DÍLA
Současný odborný spor o metodologii digitálního restau-
rování mezi asociacemi filmových tvůrců na jedné straně 
(Česká republika) a filmovými archiváři (FIAF) na straně 
druhé, vychází z rozdílného chápání podstaty filmového 
díla. Filmoví autoři chápou filmové dílo jako filmovou 
projekci prezentovanou před diváky v kinosále, jako ne-
zpochybnitelnou formu performativního umění. Digitální 
restaurování potom interpretují jako převedení filmové-
ho díla do původního stavu, tak, jak bylo jimi vytvořeno 
a promítáno z analogového filmového nosiče na první 
veřejné premiéře. Původní podoba filmu vzniklá formou 
kvalifikovaných expertních odhadů umožňuje obnovit 
základní fotografické parametry filmových obrazů, neboť 
ty jsou standardně stejné (úroveň černé a bílé, stupnice 
šedí, barevné škály).

Archiváři uznávají digitální restaurování také jako pře-
vod filmu do jeho původní podoby, avšak za účasti vlivu 
jisté dobové degradace, kterou chápou jako přirozenou 
součást stáří filmové materie. Vysvětlují, že digitální re-
staurování může obsahovat materiálové degradace (tzv. 
„lakuny“ — přebývající nepůvodní části obrazu, např. ty-
pické tonální posuny) vzniklé stárnutím barvotvorných 
pigmentů a rozpadem filmové podložky. Oceňují tzv. 
„poezii destrukce“ jako později přidanou, avšak svébyt-
nou součást časem degradovaného artefaktu uloženého 
ve filmové krabici. Toto „umění destrukce“ chápou jako 
základní podmínku existence filmové historie. Bez ní by 
filmová historie neexistovala a proto je důležitější než 
samotný film. Je-li materiálová degradace filmových ar-
chiválií proces v čase proměnný, je velmi diskutabilní až 
neobhajitelný fakt digitalizace určitého momentálního 
stádia tohoto procesu. Autenticita těchto degradací totiž 
již druhého dne neplatí a s následnými roky se stále více 
vzdaluje autenticitě přítomného stavu degradace původní 
filmové materie.

Filmoví tvůrci nechápou filmové dílo jako hmotnou 
materii, ale jako opakovatelné živé představení promítnuté 
z této materie jakýmkoli způsobem. Vycházejí z premisy, 
že současná digitální technika umožňuje dílo digitálně 
restaurovat, a tím degradaci filmových analogových ma-
teriálů jednou pro vždy petrifikovat.

DVA DRUHY OBRAZOVÝCH ZDROJŮ
Odborný spor je doplněn rovněž o rozdílné požadavky 
obou stran na použití obrazových zdrojů k digitalizaci 
filmového díla. Autoři si přejí, aby byly filmy digitalizo-
vány v co nejvyšší kvalitě, tedy ideálně podle originálních 
negativů pořízených filmovou kamerou. Dle metody DRA 
je cílem dílo nezměnit a nevytvořit jeho novou verzi, ale 
tzv. digitální originál zafixovaný do jiné fyzické materie, 
do jakýmkoliv způsobem zaznamenaných nul a jedniček.
Archiváři preferují využití duplikačních kopií, tedy dru-
hogeneračních pozitivních archiválií, vyrobených z origi-
nálních negativů, které obsahují původní kameramanem 
určený charakter obrazu v umírněně degradované podobě. 
Zapomínají ale na fakt, že kameraman nejprve vytvořil ve 
filmové laboratoři tonálně a barevně vyrovnanou pozitivní 
kopii přímo z originálního negativu. Tím vytvořil první 
kvalitní distribuční kopii, promítanou často na premiérách 
filmů. Teprve po ukončení této kameramanovy práce, která 
musela být schválena režisérem a producentem filmu, byl 
originální negativ kopírován dále do druhogeneračních 
zabezpečovacích či archivních pozitivních kopií (tzv. In-
termediátů). Ty ale promítat nelze. Aby z nich vznikla další 
distribuční kopie, musel být tento materiál dále kopírován 
do již třígeneračního Intermediát negativu.

Jaký je rozdíl mezi druhogenerační pozitivní distribuční 
kopií a druhogeneračním zabezpečovacím pozitivním 
Intermediátem? V obou je rozdílný obraz, ale ten druhý 
nebyl autory schválen, protože ho neviděli na plátně. Byl 
vytvořen jako pouhé zabezpečení obrazu tolerující nucené 
technologické obrazové odchylky jako z nouze cnost. Na-
příklad v Československu byly distribuční kopie zásadně 
pro jejich malý počet pořizovány přímo z originálního 
negativu. Duplikační pozitiv se vyráběl pouze pro účel 
zabezpečení originálního negativu vůči jeho poškození 
a z něho kopírovaný duplikátní negativ třetí generace se 
vyráběl jen za účelem případného prodeje filmů do zahra-
ničí. Častokrát filmová laboratoř vyrobila zabezpečovací 
duppozitiv již po třetí tzv. vyrovnávací kopii, tedy tehdy, 
když výroba finálně vyrovnané kopie ještě nebyla kamera-

PROČ NEPOUŽÍVAT DUPLIKAČNÍ  
POZITIVY PRO DIGITALIZACI FILMŮ
Dvě pojetí filmového díla
Dva druhy obrazových zdrojů

V
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Porovnání výsledků digitalizace provedené NFA v italské laboratoři (nahoře) vyznačující se neautentickým oranžovým 
vzhledem se zvýšeným kontrastem a navržená digitalizace z originálního negativu podle vzorkovníku DRA (dole). 
Celek telčského náměstí ve slunečné atmosféře.

Porovnání výsledků digitalizace provedené NFA v italské laboratoři (nahoře) vyznačující se neautentickým oranžovým 
vzhledem se zvýšeným kontrastem a navržená digitalizace z originálního negativu podle vzorkovníku DRA (dole). 
Děti procházejí náměstím a nesou kouzelného kocoura.
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Tři vzorky z filmu Špalíček, režiséra a výtvarníka Jiřího Trnky. Vlevo je nepodařený digitalizát NFA provedený 
v maďarské laboratoři. Uprostřed je vzorek DRA ukazující, jak by měl film vypadat. Vpravo je ukázka ze storyboardu, 
kde je vidět, že Jiří Trnka používal speciální modrý tón a plnou barevnost, které v maďarské digitalizaci zcela zmizely.

Vzorkovník DRA filmu Až přijde kocour. Vlevo vidíme digitální faksimilii pořízenou z refrenční dobové kopie. 
Vpravo je digitálně restaurovaný obraz DRA z naskenovaného originálního negativu.
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Detailní ukázky z referenčních vzorků v různých velikostech zvětšení. Zrnitost a zapečení černých pasáží 
obrazu digitalizátu NFA (vpravo) je evidentně větší než zrnitost z originálního negativu DRA (vlevo).

Originální negativ KODAK (DRA)

Originální negativ KODAK (DRA)

Faksimile vybrané dobové,
degradované kopie AGFACOLOR

Faksimile vybrané dobové,
degradované kopie AGFACOLOR

Duplikační kopie KODAK (NFA)

Duplikační kopie KODAK (NFA)
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DRUHÝ PRAKTICKÝ PŘÍKLAD
V roce 2021 došlo k opětovnému pokusu archivářů vyčle-
nit z procesu digitálního restaurování expertní skupinu 
kameramanů a mistrů zvuku a při příležitosti digitalizace 
filmu režiséra Vojtěcha Jasného Až přijde kocour. Archiváři 
nesprávně vybrali druhogenerační filmovou duplikační 
kopii a převezli ji do prestižní italské restaurátorské la-
boratoře L’Immagine Ritrovata v Bologni.

Originální negativ filmu byl sice v bezvadném stavu, ale 
nebyl záměrně použit. K dispozici byl rovněž z originální-
ho negativu vyrobený vzorkovník DRA, který byl pořízen 
výzkumným projektem Národní kulturní identity (NAKI) 
jako etalonový vzorkovník metodiky DRA. Stačilo jej do 
Itálie pouze odvézt a použít. To se ale nestalo, a tak digi-
talizace přinesla opět neobhajitelný výsledek. Podívejme 
se nyní podrobněji na porovnání tří obrazových zdrojů 
filmu Až přijde kocour.

Restaurátorská zpráva NFA sice konstatuje obdobně jako 
restaurátorská zpráva NAKI — DRA, že originální negativ 
„…umožňuje… []…další využití pro digitalizaci při zachování 
správné manipulace a použití digitalizační techniky určené 
pro práci s historickými filmovými materiály…“, avšak již 
rozdílně uvádí že: „…Originální negativ obrazu obsahuje 
ze všech materiálů největší množství fotografické informace 
a detailů, má nejvyšší barevný a hustotní rozsah. Zrno je 
ve srovnání s pozitivními materiály ostré a kontrastní tak, 
jak jej diváci nikdy při projekci nemohli vidět, a v obraze 
působí rušivým dojmem. Využití originálního negativu jako 
zdrojového materiálu s sebou nese nutnost většího množství 
digitálních intervencí do původní struktury obrazu, potažmo 
odchýlení se od fotografických vlastností zdrojového filmo-
vého materiálu…“ [] „…Využití intermediátu pozitivu jako 
zdrojového materiálu pro digitalizaci tak umožní minima-
lizovat digitální zásahy do struktury obrazu, jako je např. 
redukce filmového zrna na úroveň obvyklou u pozitivních 
kopií. Závěr: Jako výchozí materiál pro digitalizaci obrazu 
byl proto zvolen intermediate pozitiv…“

 Jde tedy o záměrnou interpretaci doporučení zprávy Tech-
nické komise FIAF, jak jsme četli výše, a odborně zcela 
nekvalifikovaný pohled popírající existenci všech dříve 
úspěšně realizovaných digitalizací, které byly vyrobeny 
z originálních negativů.

Porovnejme oba digitalizační postupy na dvou záběrech 
z filmu Až přijde kocour, pořízených za slunečného dne 
na náměstí ve městě Telč v expozičně standardní situaci. 
Vybereme z těchto snímků velké detaily, které nám odhalí 
skutečnou strukturu zrnitosti a ve vybrané obrazové pa-
sáži také reprodukované podání kontrastu. To se zrnitostí 
nutně koresponduje. První vzorek vlevo ukazuje 4K nas-
kenovaný originální negativ z kamery a z něho vytvořené 
digitálně restaurované DRA. Faksimile 59 let staré dobové 
referenční kopie vidíme ve středu testovacího obrazu. Tato 
kopie je velmi barevně degradovaná, ztmavená a posunutá 
barevně do žlutozelena. Vpravo je 4K digitalizát vyrobený 
NFA z duplikační kopie. DRA obraz byl mírně zesvětlen 
a odžlutozeleněn oproti faksimile referenční kopie. NFA 

digitalizát nebyl zesvětlen, ale byl použit zvýšený kontrast, 
který zapekl detaily v kriticky tmavých plochách a zesílil 
subjektivně zrnitost obrazu. Tato patrná úprava kontrastu 
je viditelná např. ve stínech na věžičkách kostela, v oknech 
či ve vlasech chlapce. Vidíme zde nepřiměřené zčernání 
a odstranění obrazových informací, které v referenční 
kopii byly viditelné.

Obraz na NFA digitalizátu je proto o poznání ostřejší, kon-
trastnější a barevně nevhodně posunutý, a to jak v porov-
nání s faksimile referenční kopie AGFACOLOR, tak ve 
srovnání s DRA restaurovaným originálním negativem 
EASTMAN KODAK. Obdobně se chová obraz i ve druhém 
vzorku záběru na pochodující děti nesoucí kouzelného ko-
coura. Tento vzorek jasně ukazuje faksimile ve středu umís-
těné velmi barevně degradované referenční kopie. Nalevo 
vidíme metodou DRA restaurovaný obraz z originálního 
negativu a vpravo digitalizát vyrobený NFA z duplikační 
kopie. DRA obraz byl mírně zesvětlen a odžlutozeleněn 
oproti NFA, kdy obraz nebyl zesvětlen, ale byl použit zvý-
šený kontrast, který zapekl detaily v černých plochách. 
To vedlo k subjektivnímu přiostření obrazu, který finálně 
vypadá ostřejší než obraz z originálního negativu. Tato 
patrná úprava kontrastu je viditelná např. ve stínech na 
věžičkách kostela, v oknech, ve vlasech chlapce. Vidíme zde 
nepřiměřené zčernání a odstranění obrazových informací, 
které v referenční kopii byly viditelné, byť časovou degra-
dací barviv značně ztmavly. Obraz na NFA digitalizátu je 
proto o poznání ostřejší, kontrastnější a barevně nevhodně 
posunutý, a to jak v porovnání s faksimile referenční ko-
pie AGFACOLOR, tak ve srovnání s DRA restaurovaným 
originálním negativem KODAK. Obdobně se chová obraz 
i ve druhém vzorku.

Na digitální restaurování je potřeba profesní know-how 
a letité zkušenosti, které říkají, že filmový obraz je ovlivněn 
více parametry najednou. Nelze vyjmout jediný parametr 
a nereagovat na změny parametrů ostatních, protože všech-
ny se ovlivňují naráz. Např. výšením kontrastu dochází 
k subjektivnímu zvýšení viditelnosti zrna. Struktura obra-
zu je jeden ze čtyř základních obrazových parametrů, stojící 
vedle barevného podání, jasové a kontrastové stupnice. 
V případě filmového obrazu je reprezentována kinetickou 
intermitentní zrnitostí. Původní zrno z originálního nega-
tivu, které jasně vidíme u velkého detailu chlapcovy tváře 
ve druhém vzorku, se prokopírovalo ve stejné míře jak do 
jemnozrnné pozitivní kope AGFACOLOR, tak stejným 
způsobem i do jemnozrnné duplikační kopie EASTMAN 
INTERMEDIATE. Informace restaurátorské zprávy NFA 
jsou evidentně zavádějící a poukazují opět na neznalost 
filmové technologie. Obrazová struktura na interme- 
diát pozitivu kopíruje zrno z originálního negativu stejně 
výrazně, jako je tomu u pozitivní distribuční kopie. NFA 
deklarovaná jiná jemnější zrnitost z „pozitivních kopií“ 
vytvářející jinak vypadající estetiku filmového obrazu, jak 
jej údajně viděli diváci v kinech, zde vidět není. Naopak 
tonálním zkontrastněním se v digitalizátu NFA jeví pů-
vodní zrno originálního negativu jako výraznější.
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nenatáčel fi lm pro archiváře a jejich výzkumnou činnost 
zabývající se fi lmovou historií, či poesií destrukce, ale pro 
diváky. Filmy nesou důležité poselství, které by mělo být 
zachováno v jasně viditelné podobě odpovídající záměrům 
autorů fi lmu. Metodika DRA podává bezvadné výsledky, 

jejichž výstupem je autorizovaný originál fi lmu odpovída-
jící v maximální míře původnímu vzhledu fi lmu. Digitální 
restaurátoři mající zkušenosti s touto metodou jsou při-
praveni k následné odborné diskusi o této problematice, 
budou-li k ní přizváni. 

Referenční test zrnitosti nově vyvolaného černobílého originálního negativu EASTMAN 5222 Double X
a z něho vyrobené černobílé pozitivní kopie ORWO (2021).
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Poukážeme na strukturální obrazový parametr zrnitos-
ti ještě jednou prostřednictvím současně provedeného 
obrazového testu pořízeného na černobílém materiálu 
EASTMAN 35mm 5222 DOUBLE X a kopírovaného do 
pozitivní kopie Orwo č.b. zpracovaného 5. 11. 2021 ve Filmové 
laboratoři České televize v Praze. Test proběhl na filmové 
škole FAMU v Praze a ukazuje, že filmové materiály rovněž 
dnes pracují se strukturou obrazu tak, jak tomu bylo vždy 
v minulosti, což potvrzují letité zkušenosti kameramanů 
pamětníků. Vysoká jemnozrnost pozitivní distribuční ko-
pie (ORWO B & W) je tvořena extrémně nízkou citlivostí. 
Testovací obrázky sousedních políček nás přesvědčují 
o tom, že výrazné shluky zrn originálního negativu jsou 
přímo prokopírovány do jemnozrnné pozitivní kopie beze 
změny. Struktura zrnitosti originálního negativu se objeví 
v pozitivní kopii stejně, jako je viditelná při naskenování 
originálního negativu filmovým skenerem s vysokým roz-
lišením. Pozitivní kopie vypadají neostře z důvodu malých 
rozměrů jemné zrnitosti filmu, kterou digitální skenery 
nedokáží zobrazit. Obraz proto vypadá jemně zneostřený. 
Když promítáme pozitivní distribuční kopii v klasické 
filmové projekci na plátno, tato jemná zrnitost viditelná 
lidským okem je. Obraz je promítán klasickou optickou 
soustavou objektivu projektoru a lidské oko jemné detaily 
vidí ve formě ostrosti obrazu a zrnitost registruje pozorová-
ním intermitentního pohybu shluků zrn exponovaných do 
jednotlivých políček. Argument NFA o použití duplikační 
kopie kvůli napodobení vzhledu neostrosti distribučních 
kopií tedy není korektní.

Tento test byl pořízen skenerem Lasergraphic Director 
10K v rozlišení 5K v České televizi v Praze. Tvrzení restau-
rátorské zprávy NFA, že: „…Zrno… [originálního negativu 
pozn. aut.] …je ve srovnání s pozitivními materiály ostré 
a kontrastní tak, jak jej diváci nikdy při projekci nemohli 
vidět, a v obraze působí rušivým dojmem…“, je vyvráceno.

Proč ale archiváři odmítají uznat jako jednoznačně au-
tentický zdroj originální negativ, jehož typ kameraman 
často volil rovněž s přihlédnutím ke strukturálnímu este-
tickému výrazu obrazu, je nám skutečnou záhadou. Proč 
by kameramani v minulosti, ale i v současnosti tak pečlivě 
vybírali originální negativ k natáčení filmu také podle 
charakteru zrnitosti, kdyby zrno těchto negativů nebylo 
v pozitivních kopiích viditelné? Zrnitost byla samozřejmě 
v kopiích viditelná, někdy byla dokonce nestandardními 
vyvolávacími procesy kameramany zesilována aby se stala 
výraznější součástí výtvarné podoby filmového obrazu.

Ještě si ale položme otázku, jaké projekční podmínky 
máme vlastně na mysli? Dobře víme, že každý kinosál 
byl vybaven jinými druhy projektorů, různými velikostmi 
plátna, a diváci pozorovali filmová představení z různých 
úhlů a seděli různě daleko od plátna. Viděli-neviděli zrno 
různě zneostřené. Proto nelze dobře stanovit nějaké stan-
dardní pravidlo nebo parametr toho, co mohli diváci při 
filmovém představení vlastně vidět. K tomu se přidává 
fakt, že každá kopie byla jiná, podléhající individuální 
proměnnosti fotochemického zpracování ve filmových 
laboratořích. Parametry standardních pozorovacích pod-
mínek nefungují v praxi vůbec, můžeme je dohledat pouze 

u některých kalibrovaných projekcí filmových laboratoří 
při respektování správného místa pozorování (doporučená 
vzdálenost a úhel pozorování). Stačí jen nevyčištěná pro-
jekční okenička před moderním digitálním projektorem 
v multiplexu a diváci neuvidí obraz ostrý a zrno žádné.

Desetiletá zkušenost s digitálním restaurováním filmů 
vyrobených systémem EASTMAN KODAK (originální 
negativ) kopírovaný do ORWO/AGFA (distribuční pozitiv) 
nám ukázala, že archivní dobové pozitivní kopie jsou vždy 
více degradované než originální negativy. Jsou vždy tmavší 
a barevně posunuté do žlutozelena. Proto byly vzorky DRA 
filmu Až přijde kocour oproti referenční kopii AGFACOLOR 
zesvětleny a zbaveny žlutozeleného zabarvení. Digitalizát 
NFA nebyl zesvětlen vůbec a žlutozelený tón byl nahrazen 
barevným tónem oranžovým. Kde se tento nepřirozený 
oranžový tón vzal se můžeme jen dohadovat. Má pravdu 
expertní skupina zkušených kameramanů, nebo nezku-
šení a zjevně odborně nedostatečně kvalifikovaní mladí 
archiváři NFA? Kameramani na tyto materiály skutečně 
točili a barevný charakter obrazu KODAK/AGFA/ORWO 
znají z osobní praxe. Kameraman filmu Jaroslav Kučera 
a režisér Vojtěch Jasný by nikdy takto oranžovou kopii 
nepovolili k projekci na premiéře filmu.

Dalším závažným omylem je, že původní proces EAST-
MAN KODAK originální negativ kopírovaný přímo do 
AGFACOLOR pozitivní kopie byl mylně nahrazen systé-
mem EASTMAN KODAK originální negativ kopírovaný 
do EASTMAN KODAK duplikačního pozitivu. Ten ale 
nikdy nebyl přímo do AGFACOLOR kopií převáděn. Už 
jen proto, že je sám pozitivní kopií a nikoliv negativem. 
Barvy a převod kontrastu v KODAK duplikačním pozitivu 
jsou přirozeně jinak posunuté, a tak potřebné informace 
z originálního negativu ke kvalitnímu restaurování v tomto 
materiálu nejsou přítomny. Stářím obou materiálů se tento 
rozdíl zvětšuje. Jak je tedy možné simulovat AGFACOLOR 
„look“ z EASTMAN KODAK Intermediát pozitivu? Výsle-
dek ukazuje, že jen těžce.

ZÁVĚREM K RESTAURÁTORSKÉ  
ODPOVĚDNOSTI

Vynaložené peníze by měly sloužit kromě digitálního re-
staurování také k zachování zdrojových naskenovaných 
dat (Digital Source Master), tedy nedotčených mateřských 
skenů celého filmu pro zabezpečení před dalším procesem 
degradace fotochemického obrazu. V technických materi-
álech FIAF se na stránce č. 4 píše že: „…To a certain extent, 
and adhering to the principle of reversibility, preserving the 
raw scan is more important than preserving the completed 
restoration. It is possible to re-do a restoration, but you may 
never be able to re-capture a raw scan, especially in the case of 
rare or deteriorating materials…“ O jakou to jde ale úvahu, 
když mateřské skeny nejsou pořizovány z nejkvalitnějšího 
obrazového zdroje, kterým je originální negativ? Naske-
nováním druhogeneračních degradovaných kopií tento 
požadavek ztrácí na důvěryhodnosti. (!!!)

Digitální restaurování nemá sloužit k dokumentaci 
dobově technické, ale má být službou ve prospěch zacho-
vání živého díla pro budoucí živý svět. Filmový režisér 
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Kolik nás stojí výlety generálního 
ředitele NFA Michala Breganta 
na fi lmový festival v Cannes?

d doby jmenování Michala Breganta generálním 
ředitelem Národního archivu, k čemuž došlo v roce 
2011 v poslední funkční den ministra kultury 

MUDr. Jiřího Bessera (TOP 09), vznikly k dnešním dnům 
jeho působením značné fi nanční škody. Jde o Bregantovu 
sytematickou snahu o bojkotování řádné metodické digi-
talizace národního fi lmového fondu prosazováním buďto 
neexistujících, nebo nekvalitních digitalizačních postupů. 
Mezinárodně certifi kovanou Metodu digitalizace národ-
ního fl mového fondu metodou DRA, jejíž výzkum Michal 
Bregant pomáhal jako děkan FAMU zakládat, totiž od mo-
mentu jmenování generálním ředitelem NFA „principiál-
ně“ neuznával. Z fi nančně náročného výzkumu probíhajího 
na AMU a ČVUT NFA jeho přičiněním odstoupil, zatímco 
s jeho vyrobenými nekvalitními digitalizáty vyjížděl pra-
videlně na „oslavné výlety“ na fi lmový festival v Cannes. 
Zde byl pravidelně oceňován mezinárodní archivářskou 
komunitou, která jej nekriticky adorovala a odměňovala 

právě za popírání v Praze nově vzniklé metodiky DRA. 
Šlo vždy o jakýsi slet čarodějnic oslavujících tzv. „Poezii 
destrukce“. Na domácí půdě tyto fi lmy záměrně odborné 
veřejnosti nepromítal, anebo je za ně byl silně kritizován. 
Nicméně „úspěchy z Cannes“ jej v očích ministrů kultury 
na domácí půdě osvobozovaly od odpovědnosti za dile-
tantské výsledky. Mohonásobná varovná upozornění či 
stížnosti včetně pěti interpelací v Poslanecké sněmovně 
ČR, kdy si na jeho počínání stěžovala rovněž široká veřej-
nost, však ministry kultury České republiky ze záhadných 
důvodů nezajímaly. Co za tím bylo a je, to si žádá dalšího 
rozkrytí. Michal Bregant s podporou svých ministrů dále 
poškozuje dobré jméno české kinematografi e nepřetržitou 
distribucí jím nepodařených digitalizátů do celého světa. 
Podívejme se na seznam, na jakési vyúčtování fi nančních 
ztrát, které však nejdou na vrub Michala Breganta, ale jeho 
nadřízených, tedy konkrétních ministrů kultury České 
republiky:

adekvátní výsledek, resp. zakončit výstupem, který by byl 
následně zhodnocen jako neúspěšný. Předmětem diskuse 
bylo mj. podezření, že v jedné z větví projektu NFA vů-
bec neprobíhal samostatný výzkum, ale pouze všeobecný 
odkaz na výsledky předchozího výzkumu jiných autorů, 
a to ještě s nekorektní citací v módu zastírajícím skuteč-
né hlavní autory. Zkrátka dle některých názorů takto se 
nedělá výzkum a nedá se přijít na nic nového, v obdobné 
situaci kdokoliv jiný už by byl hnán k odpovědnosti a musel 
by vracet poměrnou část nebo celou poskytnutou dotaci.

Byli jsme ovšem vyvedeni z omylu — v reakci na vyjá-
dřenou pochybnost poskytla ředitelka Odboru výzkumu 
a vývoje MKČR paní Ing. Dvořáková vysvětlení, že vracení 
poskytnuté dotace by požadovalo ministerstvo ( jakož-
to poskytovatel) pouze v případech, kdy příjemce dotaci 
použil nebo chtěl použít jinak. Čili dotace spotřebovaná 
za stanoveným účelem, přestože výsledek se nedostavil, 
není na závadu. V daném případě řešitel NFA výsledek 
opakovaně předkládal a ( jak uvádí ministerstvo) nebyl 
mu pro zásadní odborné nedostatky schválen, přesto paní 
ředitelka ujišťuje, že je vše v pořádku — nejistota dosažení 

úspěšného výsledku je přeci zakotvena přímo v defi nici 
výzkumu a vývoje.

Zdá se, že ministerstvo vlastně občas i vítá takové smo-
laře, kterým se podaří vyčerpat peníze a nedospět přitom 
k aprobovaným výsledkům. Vylepšují totiž statistiku „věro-
hodnosti“. Dosažení výsledků projektů ve vyspělých zemích 
se pohybuje mezi dvěma třetinami a třemi čtvrtinami a za 
příliš vysokou úspěšnost projektů je ČR opakovaně kriti-
zována (upadáme pak prý v podezření, že si klademe příliš 
nízké cíle s vysokou pravděpodobností jejich dosažení).

Nejvíce na tom překvapuje úřední logika, že když něco 
„blbě dopadlo“, tak to asi holt muselo být „hodně inova-
tivní“ nebo „přespříliš progresivní“…

Přílohou tohoto článku je Otevřený dopis Ochranné 
organizace autorské (OOA-S) adresovaný ředitelce od-
boru výzkumu a vývoje Ing. Martině Dvořákové, a její 
odpověď. 

Výbor OOA-S
Eva Štěpánková, ředitelka OOA-S

Národní 973/41, 110 00 Praha 1

O
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ám před sebou nový SYNCHRON 2/ 2021 s jeho 
přílohou „Státní cirkus kolem digitalizace čes-
kých fi lmů“. Řada článků se v něm zabývá a re-

aguje na činnost NFA pod vedením Michala Breganta, 
a to především v souvislosti s digitalizací fi lmových děl. 
Zdánlivě je to jasné. Argumenty kvalifi kovaných osobnos-
tí se v mnoha ohledech — zvláště v nedávno uplynulém 
období — pod tlakem reality vytříbily a v mnoha směrech 
se ztotožňují. Ale překvapivě jsou dvě organizace, které 
prosazují postoj zcela odlišný. Jedná se o dopis ARAS a APA 
Lubomíru Zaorálkovi na podporu generálního ředitele 
Michala Breganta. Ponechám stranou, co vedlo asociaci 
producentů k projevenému názoru a soustředím se v tomto 
směru na podstatnější uskupení. A tím je ARAS — asociace 
režisérů, scenáristů a dramaturgů. Jménem této organizace 
se její předseda MgA. Radim Špaček vyjádřil zcela v roz-
poru s prokazatelnými fakty a naskýtá se mnoho otázek, 
co vedlo pana předsedu k vypracování tohoto textu, pod 
jakým vlivem a jakými zájmy se řídil. Je tu totiž vážný 
rozpor mezi jeho projevenými názory oproti mínění AČK, 

OOAS a dalších institucí a osobností — a navíc s tím, co si 
o věci myslí řada členů ARASU. Je pro mne obtížně předsta-
vitelné, že by to bylo v souladu s myšlením všech režisérů, 
dramaturgů či scenáristů. Shodou okolností si o tři stránky 
dříve můžeme přečíst v dopise ministrovi kultury vyjádření 
Jany Přikrylové a Zdeňka Holého, jaké je jejich stanovisko 
k této situaci. A co je důležité, či podstatné: na závěr si 
můžeme přečíst seznam téměř 80 tvůrčích pracovníků, 
kteří se ztotožňují s jejich vyslovenými argumenty a po-
stoji. Stojí za to si projít ten dlouhý seznam těch nikoliv 
bezvýznamných osob. A co je zvláště důležité — pominu 
teď profesi kameramanskou — je tam právě podepsána 
řada nepochybně významných členů ARASU. Neboť lze 
předpokládat, že většina režisérů, dramaturgů a scenáristů 
jsou členy této instituce — tak vadí jim to, nebo nevadí? Jak 
to tedy je, že její představitel si dovolí předvádět vskutku 
absurdní postoj a hru. Znovu opakuji — v jakém zájmu, 
komu tím slouží a co tím sleduje??? 
 

Jiří Šimunek, kameraman

Zamyšlení nad jednou absurditou 
16. 3. 2022

M

Něco jako „příliš inovativní 
toastová linka“ na české fi lmy?

zhledem k množícím se dotazům, zda bude ze stra-
ny státních orgánů vyvozena odpovědnost vůči 
řešiteli NFA v souvislosti s neúspěchem projektu 

DG16P02H005 „Laterna magika. Historie a současnost, 
dokumentace, uchování a zpřístupnění“, fi nancovaného 
z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a expe-
rimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 
2016 až 2022 NAKI II, (ve výpisu MKČR byl označen jako 

neúspěšný), oslovila OOA-S příslušný útvar Ministerstva 
kultury (odbor výzkumu a vývoje) otevřeným dopisem.

Část členů OOA-S, z nichž někteří mají osobní zkuše-
nosti s realizací projektů fi nancovaných z dotačních pro-
gramů NAKI a s přísností sledovaných kritérií, vyjádřila 
určitou obavu, že se zde neměří „stejným metrem“. Sami si 
jen obtížně představují, že by si mohli dovolit spotřebovat 
fi nanční prostředky přidělené na řešení projektu a nedodat 

V
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Otevřený dopis 
 
                                                                                        V Praze dne 4.5.2022 

 
 

Vážená paní ředitelko, 
 
OOA-S vykonává kolektivní správu autorských práv pro obor výtvarný a 

architektonický (včetně děl audiovizuálně užitých, jako jsou díla kameramanů, architektů, 
scénografů, kostýmních výtvarníků a dalších výtvarníků filmu) nově na základě oprávnění ze 
dne 5.8.2009 (dle rozhodnutí Ministerstva kultury č.j. MK-S 2797/2009 OAP, v právní moci 
ode dne 13.8.2009 www.mkcr.cz, www.ooas.cz ). Toto oprávnění nahrazuje dřívější oprávnění 
dle rozhodnutí MK ČR ze dne 9.7.1997, č.j. 5534/97. 

 
 

Vzhledem k množícím se dotazům, intenzivní diskuzi a zájmu části členské obce 
OOA-S obracím se na Vás s dotazem, jak bude řešen případ projektu NAKI II 
DG16P02H005 - Laterna magika (realizátor NFA), který je ve výpisu MKČR označen 
jako neúspěšný. 

 
U projektu nebyl opakovaně schválen výstup typu Památkový postup „Záchrana, 

zachování a zhodnocení komplexních audiovizuálních děl na kinematografickém 
filmu“. Přes nemalé náklady vynaložené na tento výzkum (35 979 811,- Kč) je na 
stránkách www.isvavai.cz - INFORMAČNÍ SYSTÉM VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ projekt 
hodnocen jako "N - neuspěl". 

 
Výše uvedený dotaz vznášíme i jménem členů z řad odborných profesních asociací, 

kteří v minulosti řešili a budou řešit i v budoucnu výzkumné projekty NAKI a kteří se vždy 
snažili a snaží dodržovat podmínky poskytnutých dotací, přičemž jejich cílem bylo dospět 
vždy ke konkrétním a použitelným výsledkům. 

 
Ze všeobecných podmínek NAKI II citujeme toto ustanovení: Poskytovatel si 

vyhrazuje právo na vrácení celé poskytnuté dotace za celou dobu řešení při 
neuplatnění a/nebo neschválení poskytovatelem alespoň 85% projektem 
předpokládaných hlavních, aplikovaných výsledků (včetně specifického výsledku 
Ekrit-uspořádání výstavy s kritickým katalogem jako výsledkem B).  

 
V případě výše uvedeného projektu nebyl výsledek v kategorii Památkový postup 

schválen ani po jeho přepracování. Naopak se zde objevily zarážející přestupky typu 
chybného uvádění odborných pramenů a odkazování na v podstatě neexistující metodiku, 
která by snad měla nahrazovat samotný výsledek vlastního výzkumu. 

 

 
Vážená paní 
Ing. Martina Dvořáková, 
ředitelka odboru výzkumu a vývoje 
 
Ministerstvo kultury, Veletržní palác 
Dukelských hrdinů 47 
170 00   Praha 7 

 

  strana číslo 2 

Sdělte nám prosím, zda MKČR nebude již nadále trvat na dodržování daných 
pravidel pro všechny řešitele bez rozdílu a zda tedy budoucí řešitelé mohou počítat se 
stejně benevolentními podmínkami pro řešení svých případných budoucích projektů. 

 
Děkujeme předem za závazné vyjádření, které je pro nás velmi důležité, neboť 

zajímá množství potenciálních budoucích řešitelů zvažujících svoji účast na výzkumné 
činnosti projektů Národní kulturní identity, a je důležitou informací i pro členy databáze 
oponentů/oponentek. 
 

S veškerou úctou 
 

Eva Štěpánková, ředitelka, 
Ochranná organizace autorská – Sdružení 
autorů děl výtvarného umění, architektury  
a obrazové složky audiovizuálních děl, z.s. 
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„Certifikované Metodiky digitalizace národního filmo-
vého fondu“, jejichž výsledek odmítl Bergant používat, 
i když NFA je správcem národního filmového fondu.

◊  nevyužitých 52 mil. korun — Odpovědný ministr: Mgr. 
Daniel Herman, KDU-ČSL

Nekvalitní digitalizace 12 filmů v maďarské laboratoři 
Magyár Nemzeti Filmlap. Není jasné, kolik ještě bude 
stát oprava digitalizací těchto filmů a kdy k ní vlastně do-
jde.

◊  ztráta 26 mil. korun — Odpovědný ministr: Mgr. Daniel 
Herman, KDU-ČSL

Nekvalitní digitalizace filmu Až přijde kocour v italské 
laboratoři L’Immagine Ritrovata v Bologni. Není jasné, 
kolik bude stát oprava digitalizací tohoto filmu.

◊  1 mil. korun — Odpovědný ministr: PhDr. Lubomír  
Zaorálek, ČSSD

Náhrada škody odvolané paní Přikrylové

◊  cca 1 mil. korun — Odpovědný ministr: Mgr. Martin 
Baxa, ODS

Neúspěšný projekt NFA NAKI II.

◊ 35,98 mil. korun — Odpovědný ministr: Mgr. Martin 
Baxa, ODS

Mezitím se ale čeští filmaři snaží filmy zlatého fondu di-
gitalizovat podle certifikované metodiky DRA. Mohou to 
ale dělat jen utajeně v postprodukční společnosti UPP — 
Universal production Partners. Jde o kvalitní domácí re-
staurátorské centrum v Praze. Filmy se sice digitalizují 
metodou DRA, ale tento fakt je Michalem Bregantem 
zakázáno ve filmech uvádět v technických titulcích. Tyto 
titulky Michal Bregant zcela zrušil, není ve filmu uve-
deno nic. Takové titulky jsou běžné ve všech digitálně 
restaurovaných filmech na světě, kdy na závěr filmu se 
uvedou prestižní informace o tom, že film byl digitálně 
restaurován odborným způsobem. V titulku bývají uvedena 
jména osobností garantů této kvality. Nikoliv tak v České 
republice, protože kdyby se tak stalo, již by nemohl být 
Michal Bregant oslavován a odměňován cenami v Can- 
nes. Je to jeho daný úkol, zničit a zapudit v Praze DRA. 
Například nyní opět pojede Michal Bregant do Cannes, 
tentokát s filmem Sedmikrásky režisérky Věry Chytlilové. 
Film byl utajeně digitalizován metodou DRA v UPP, kdy 
digitálními restaurátory byli Marek Jícha a Pavel Rejholec, 
a v expertní skupině byli Štěpán Kučera, Jarosav Brabec, 
Jiří Šimunek a David Titěra. Michal Bregant bude tento film 
promítat opět bez restaurátorských titulků, prezentovat 
ho jako jeho úspěch, jako jeho práci, a o použité metodě 
DRA a certifikátu kvality poslušně pomlčí. Opět za to asi 
dostane „prestižní ocenění“. Jaké mají tyto ceny hodnotu 
a jakou hodnotu má potom celý filmový festival v Cannes, 
to už necháme na laskavé samotné čtenářově odpovědi. 
Jakou ale má cenu práce námi volených zástupců, ministrů 
kultury příslušných politických stran, by nás mělo velmi 
zajímat. Jsou to praví viníci této situace…

Obrázek: Screenshot z vysílání České televize. Michal Bregant informuje  
o premiéře filmu Sedmikrásky na filmovém festivalu v Cannes.
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ážený pane ministře, obracíme se na Vás jménem 
vedení největší organizace filmových autorů — Aso-
ciace režisérů, scenáristů a dramaturgů (ARAS) ve 

věci opakovaného napadání práce Národního filmového ar-
chivu, zejména pak v oblasti digitálního restaurování filmů. 
V některých reakcích na otevřený dopis za odvolání ředitele 
NFA, adresovaný Vaší osobě, šířený cca v posledních dvou 
měsících (https://fites.cz/2021/09/10/otevreny-dopis-mini-
strovi-kultury-ve-veci-nfa/), se objevuje, že s prací NFA je 
dlouhodobě nespokojeno mnoho profesních organizací. Chce-
me se proti tomu ohradit. Podobně jako většina existujících 
organizací v audiovizi jsme se nikdy nenechali zatáhnout 
do této iniciativy. Je skutečně letitá, je organizovaná po-
měrně nevelkou skupinou vytrvalých kolegů, v některých 
případech zainteresovaných i finančně na tom, aby se di-
gitální restaurování filmů realizovovalo výhradně v České 
republice a výhradně jedním postupem. K celé iniciativě se 
připojují i lidé, kteří dlouhodobě napadají osobu ředitele 
NFA Michala Breganta z osobních důvo-
dů. Mnoho lidí ve filmové obci se k této 
iniciativě naopak nevyjadřuje vůbec 
prostě proto, že vykazuje prvky určitého 
zacyklení, nevěcnosti a agresivity, tak 
začíná dopis z 29. září 2021 PhDr. Lubo-
míru Zaorálkovi, ministru kultury ČR, 
podepsaný MgA. Radimem Špačkem 
(ARAS) a MgA. Vratislavem Šlajerem 
(APA). Dopis dehonestuje a selektuje 
kolegy, podezírá je z nízkých finančních 
motivací. Nepovažuji to za odpovídající 
postoj hodný předsedy ARAS.

Nechme stranou do očí bijící nezdary 
pana PhDr. Michala Breganta rámova-
né také třemi rozsudky českých soudů. Kdo ale rozsoudí 
míru finančních škod, které vznikly s přispěním nespráv-
ných manažerských rozhodnutí pana Breganta při restau-
rování českého filmového kulturního dědictví? Dívám se 
do seznamu hodnocení digitalizovaných filmů do roku 
2021, jenž byl vypracován expertní skupinou OOA — S, 
a nacházím tam 18 titulů, z nichž jen 7 dosáhlo 50 % kva-
lity požadované expertní skupinou (předpokládám, že 
tato skupina nebyla zaujatá proti práci NFA), ostatní při 
hodnocení naprosto propadly. A dalších šest filmů v pro-
dukci NFA: Markéta Lazarová (95 %), Démanty noci (70 
%), Postřižiny (100 %), Zborov (100 %), Spalovač mrtvol 
(100 %) a Daleká cesta (80 %), dosáhlo nejvyššího a vyššího 
hodnocení. Nejvyššího, tedy jediného očekávaného hodno-
cení, dosáhly v produkci NFA jen 3 filmy. A když už jsou ve 
filmech uvedených v seznamu dosaženy očekávané 100% 

výsledky, je u většiny filmů uplatněn požadavek zákazu 
SFK, aby nebyla v titulcích uvedena metoda digitalizace 
DRA. Proč, ptám se, když na uvedení v titulcích filmů mají 
nárok i ti, co ke kvalitě díla přispěli téměř zanedbatelně? 
To je zjevně v rozporu s dobrými mravy. A nemyslím si, 
oproti signatářům dopisu ministru kultury, že by jediná 
metoda (DRA), která byla empiricky naprosto potvrzena 
jako správná, byla špatnou cestou, stejně jako potvrzené 
stoprocentní výsledky domácích specializovaných praco-
višť. Kritický pohled do seznamu digitalizovaných filmů 
jasně vidí neúspěch produkce NFA ve srovnání s produk-
cemi jinými (NČB, MFFKV, ČT, SFK).

Zkoumejme hlouběji rozporuplnou situaci v digitali-
zaci filmů. Marek Jícha ve své studii píše: „Dlouhodobý 
odborný spor mezi asociacemi filmových tvůrců na jedné 
straně a filmovými archiváři na straně druhé přetrvává 
stručně řečeno na tom, že autoři filmů požadují pojem 
restaurování interpretovat jako uvedení digitalizované-

ho díla do původního stavu, tak jak byl 
film vytvořen jeho autory a promítán 
na veřejné premiéře. Archiváři poža-
dují restaurování chápat jako původní 
podobu filmu upravenou vlivem jisté 
degradace, jako přirozené součásti fil-
mu… Tvůrci nechápou filmové dílo jako 
hmotnou materii, ale jako opakovatelné 
živé představení promítnuté jakýmko-
li způsobem, a vycházejí z premisy, že 
současná digitální technika umožňuje 
dílo restaurovat do původní podoby 
a tím degradaci filmových analogových 
materiálů jednou pro vždy zastavit.“ 
( Jícha, Marek, Analýza příčin chybné 

digitalizace Až přijde kocour.)
Autor v analýze precizně a názorně dokládá, proč je 

digitalizace filmu Až přijde kocour nevydařená. Stručně 
lze v jeho studii podtrhnout nesplněný požadavek na vy-
užití originálního negativu KODAK, stejně jako nevyužití 
vzorkovníku vypracovaného odborným digitálním re-
staurátorem spolu s expertní skupinou kameramanů. Že 
tento nekvalitní výsledek vznikl na pracovišti v Itálii, je 
další hořkou realitou. Řekněme stručně, že nerespektování 
tvořivé role kameramanů a technologických postupů je 
jádrem pudla v odborném sporu kameramanů reprezento-
vaných prezidentem AČK Markem Jíchou a ředitelem NFA 
Michalem Bregantem. A je třeba říci, že prezident AČK 
nemá žádné nízké pohnutky a sleduje jen otázky odborné.

Jsme u merita věci. Práci pana Breganta by měl přede-
vším hodnotit jeho zaměstnavatel. A jestliže vzniká prací 

Vystříhejme se osobních motivací  
v problematice digitalizace filmů  
a hledejme společný cíl v otázce  
péče o české filmové dědictví

V
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Nutno dodat, že z druhého oponentního posudku NPÚ lze 
vyčíst dokonce tragikomická fakta o tomto projektu Památ-
kového postupu NFA „Záchrana, zachování a zhodnocení 
komplexních audiovizuálních děl na kinematografi ckém 
fi lmu“, a sice, že:

„V doplňujícím vysvětlení (dopis generálního ředite-
le NFA PhDr. Michaela Breganta ze dne 21. 6. 2021) je 
uveden jako důvod nezapracování připomínek existence 
dříve publikované certifi kované metodiky (Marek Jícha, 
Jaromír Šofr a kolektiv: Certifi kovaná metodika digitali-
zace všech typů obrazových zdrojů fi lmových materiálů). 
Památkový postup NFA na straně 19 připouští možnost 
vycházet z uvedené metodiky, samotní autoři předlože-
ného elaborátu z ní však nevycházejí a v ní doporučené 
postupy nerespektují. Zůstává otázkou, do jaké míry jsou 

autoři s touto metodikou dostatečně obeznámeni, jelikož 
ji ve své práci dále nesprávně citují: zmíněnou metodickou 
publikaci nevypracovala Akademie výtvarných umění, 
nýbrž Akademie múzických umění, a jejím autorem není 
Josef Pecák (ten byl pouze jedním z členů týmu prof. Jíchy, 
v rámci jehož výzkumu metodika vznikla). A ačkoliv se 
na elaborát na metodiku, kterou vydala AMU, odvolává, 
v seznamu pramenů a odborné literatury není tato zásadní 
práce ani uvedena.“ 

Výkonný výbor FITES
MgA. Jaroslav Černý

Předseda Českého fi lmového a televizního 
svazu FITES

Film režisérky Věry Chytilové a kameramana Jaroslava Kučery Sedmikrásky byl v roce 2022 digitálně 
restaurován metodou DRA. NFA opět zakázal informovat o tom veřejnost v titulcích fi lmu.
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Příkladem může být teprve vloni debutující režisér Oku-
pace Michal Nohejl, jinak renomovaný reklamní režisér 
a na FAMU student Věry Chytilové, jemuž zázemí pro 
jeho první celovečerní snímek poskytla fi lmová divize 
známé produkční společnosti Unit+Sofa. Jiným příkla-
dem prolínání fi lmové a reklamní tvorby jsou například 
na poli kinematografi e cenění režiséři Jan Prušinovský 
(Chyby), Pavel Soukup (#martyisdead) či Tomáš Mašín 
(Ochránce). „Audiovize má široký záběr a Česká republika 
řadu fi lmových profesionálů, kteří obstáli v mezinárodní 
konkurenci. Vzniku Young Academy předcházela diskuse na 
téma předání zkušeností mladým tvůrcům a jejich konku-
renceschopnosti v zahraničí. Nejde o soutěž, ale o praktický 
několikaměsíční workshop umožňující spolupráci režisérů 
s mentory z oborů fi lmové i hudební produkce, střihu, režie, 
kamery či oblasti vizuálních efektů. Ač to laikovi nemusí být 
na první pohled patrné, krátký fi lm (respektive reklamní 
spot) je specifi cká a náročná fi lmová disciplína, která se 
v Čechách nevyučuje. Young Academy poskytne režisérům 
exkluzivní příležitost naučit se, jaký proces se skrývá za tvor-
bou fi lmového sdělení na konkrétní zadání do dvou minut,“ 
říká producentka Petra Ondřejková z APA a ředitelka 
Young Academy. Podle zástupců APA se navíc v poslední 
době stírají hranice mezi uměleckou a komerční tvorbou, 
která se stává více autorskou, což nahrává prohlubování 
spolupráce fi lmových režisérů s odborníky i z řad reklam-
ních producentů.

Mezi dalšími účastníky, kteří postoupili z více než pa-
desáti přihlášených tvůrců a budou se scházet až do červ-
na, jsou Terézia Halamová, Ondřej Erban, Bartłomiej 
Klimsza, Petr Vlček, David Payne, Insar Shaken a Va-
leria Recmanová. Vybraní režiséři začínají pod vedením 
mentorů pracovat na režisérských treatmentech (přehled 
děje včetně scénosledu s dialogy) na téma digitální gra-

motnosti. Nadužívání digitálních technologií, „zdravá“ 
konzumace informačních technologií, digitální stres či 
s ním spojená prevence závislosti na digitálních zaříze-
ních, budou i obsahem přednášky a diskuse odborníků 
z psychologického institutu Re:Life, kterou mimo jiné 
účastnící Young Academy absolvují. Spolupráce režisérů 
s odborníky vyvrcholí tzv. pitchingem (prezentací nápadů). 
Porota složená z mentorů, zástupců Young Academy, APA, 
partnera workshopu a jednoho nezávislého hosta vybere 
21. dubna dva až tři fi nalisty, z nichž každý získá 400 
až 600 tisíc korun na natočení svého dvouminutového 
fi lmu. Ty budou následně realizovat v průběhu května až 
června. Vítězný fi lm bude nakonec představen veřejnosti 
v druhé půlce roku.

Mentory, se kterými budou režiséři výrobu svých krát-
kých fi lmů konzultovat, jsou progresivní režisérské duo 
Wolfb erg alias Jan Kalvoda a Přemek Ponáhlý, hudební 
skladatel, producent a držitel čtyř Českých lvů Jan P. Mu-
chow, režisér a nositel cen Art Directors Club a mnoha 
mezinárodních ocenění za kreativitu Daniel Růžička, 
supervizor v oblasti vizuálních efektů Jan Malíř z největ-
ší tuzemské postprodukční společnosti UPP, jemuž pod 
rukama prošlo nesčetné množství českých i zahraničních 
celovečerních fi lmů, seriálů (Carnival Row) či spotů. Petra 
Vaněk Svarinská z oblasti fi lmového castingu (Božena, 
Kukačky, Herec, Letter for the King), producent Pavel 
Picek z Armada Films, aktivní i na poli dokumentárního 
fi lmu, a průkopník kreativního producentství Petr Oplatka 
z Creative Embassy, který své působení na reklamním poli 
nedávno rozšířil o vývoj dlouhometrážních i krátkometráž-
ních formátů. Mentoři budou režiséry nejen provázet při 
realizaci, vítězné krátké fi lmy budou dokonce produkovat, 
na pozici střihače usedne střihač a hudební supervizor 
Filip Malásek, postprodukční servis fi nalistům nabídnou 
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Vítězové  Directors Workshopu 2022 Adama Martince a Ondřeje Erbana  (dvojice vpravo) čeká už za pár týdnů 
natáčení s producenty Pavlem Pickem z Armada Films a Petrem Oplatkou z Creative Embassy. Gratulujeme!
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zmíněného pána jakákoli škoda, bere za ni i on v příslušné 
míře odpovědnost. Řekl bych, že byl na výhrady k ní do-
statečně upozorněn. Delší řada ministrů kultury začínající 
Danielem Hermanem a končící Lubomírem Zaorálkem 
byla informována českou veřejností rovněž na politické 
rovině již čtyřmi interpelacemi v Poslanecké sněmovně ČR 
ve věci nekvalitní digitalizace českých fi lmů. Zdá se, že to 
nestačilo, bude nutná další — pátá interpelace?

V případě fi lmů se pohybujeme ve složitém právním 
prostředí, v němž se prolínají osobnostní autorská práva 
s právy vlastnickými. Vulgární digitalizace poškozují jak 
osobnostní autorská práva, tak i práva vlastnická. Za ta 
autorská by měly především vystupovat AČK spolu s ARAS. 
Obě asociace nejlépe umělecké práci rozumějí a jako orgá-
ny s nejvyšším odborným puvoárem se také již vyjádřily. 
Lituji, že nevidím vyvážený přístup u obou, a konstatuji, že 
profesionální pohled na problematiku prosazují především 
kameramani. Tady bych ARAS doporučil revizi postojů 
a snad i efektivnější komunikaci s kameramany. Protože se 
zabýváme problematikou spadající nikam méně hlouběji 
než do posvátné kultury, která reprezentuje před světem 
naši identitu, mentalitu a v neposlední řadě kreativitu. 
Ta byla přece vždy silnou zbraní Čechů. Nerespektování 
autorských intencí v rovině obrazové řeči a zvuku kinema-
tografi ckých děl nelze schvalovat a ani trpět. Představte si, 
že by kdokoli chtěl degradovat instrumentaci Dvořákových 
skladeb jen proto, že si nedá pečlivou práci se srovnáním 
nakladatelského díla s autografem autora (mohou se vždy 
najít chyby odchylující se nejen od výšky not, ale také od 

jejich rytmické hodnoty, dále od tempových a předne-
sových pokynů). Při souborném vydání musí odborníci 
vždy přezkoumat, zda dosavadní vydání plně respektují 
skladatelem napsaný „text“.

Film je o mnoho složitější struktura, než jakým je auto-
graf, tedy defi nitivní podoba autorského hudebního díla. 
Digitalizace fi lmu musí plně také respektovat konečný 
zvukový design, jaký byl určen pro distribuci fi lmu a jeho 
audiovizuální vnímání publikem (proto i ta asociace na 
tvorbu ryze auditivní). Mistři zvuku mají také problémy 
s výsledky restaurování fi lmů. Jsou dostatečně brány na 
vědomí?

A pokud je potřeba znovu defi novat pravidla, kompeten-
ce a odpovědnosti při digitalizaci fi lmů, pak tomu nemůže 
nic bránit, protože zájmem všech musí být, aby na fi lmy lidi 
chodili, těšili se z nich, ale také v nich nacházeli poučení 
pokračovatelé, kteří chtějí dospět podobnému mistrovství, 
k jakému dospěli autoři fi lmových děl.

Režiséři jsou stále v naší zemi hlavními autory fi lmů 
a musí se tedy o ně řádně starat. Je velmi nebezpečné 
se zříkat obrany fi lmů svých kolegů, protože příště na 
řadě budou všichni ostatní. Navíc to budí dojem nezájmu 
o vlastní profesi, což považuji v dnešní době za velmi 
nebezpečné. 

Doc. Mgr. Petr Kaňka,
režisér a scenárista, dlouholetý bývalý 
člen ARAS a expředseda Rady ARAS

4. 4. 2022

APA pořádala fi lmovou akademii pro mladé režiséry
Tématem Young Academy je dopad digitalizace 
na člověka, mentory duo Wolfberg či Muchow

roducenti z Asociace producentů v audiovizi (APA), 
která se dlouhodobě zabývá kultivací audiovizuál-
ního průmyslu, přichází s unikátním projektem pro 

fi lmové tvůrce do pětatřiceti let. Cílem je dát talentovaným 
režisérům na začátku kariéry možnost zdarma vytvořit 
krátký fi lm pod intenzivním několikaměsíčním vedením 
předních českých profesionálů z oblasti fi lmové a reklamní 
tvorby. Tématem prvního ročníku režisérského worksho-
pu Young Academy je digitalizace a její dopad na chování 
člověka. Do úzkého výběru devíti účastníků postoupilo 
sedm absolventů či studentů FAMU, mezi nimi i režiséři už 

ocenění fi lmovými kritiky či akademiky, jako jsou Adam 
Martinec (Anatomie českého odpoledne) či David Semler 
(Musí to být bolestivý). Mentory jim budou režisérské duo 
Wolfb erg oceňované i na poli mezinárodní reklamy, stři-
hač Filip Malásek (Bez vědomí, Pustina) nebo hudební 
producent Jan P. Muchow (Zátopek, Ve stínu).

Podle APA chybí v České republice doposud možnost 
vzdělávat se nejen na akademické půdě v oboru reklamní 
fi lmové tvorby, která je i díky rozvoji digitalizace stále 
žádanější. Navíc pandemie otevřela příležitosti fi lmovým 
tvůrcům překračovat hranice mezi fi lmem a reklamou. 

P
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záběr a ještě uvést, že to je z kopie fi lmů. U originální fo-
tografi e zdroj — autor — uveden není. Ten jejich právník 
vůbec netuší, že i u toho políčka je někdo autorem, v tomto 
případě kameraman, jak mi kameramani potvrdili. Mi-
mochodem celá sekce kameramanů mi písemně oznámi-
la, že plně stojí za našim názorem. Rovněž FITES, stejně 
jako OOA nám písemně potvrdili podporu a byli se mnou 
i u jednání na ministerstvu kultury, kterou jsem svolal. 
Postoj a citace pana Breganta nemá ani smysl uvádět, píši 
o ní v dopise ministrovi.

Na závěr chci podotknout, že tato celá záležitost není 
konfl ikt NFA versus Kuděla. Obrací se na mne mnoho 

fotografů, protože se jedná asi o 2—2200 fotografi í, čili 
2—2200x porušení autorského zákona ve všech publika-
cích, a bývalí kolegové očekávají, že tento společný nárok 
obhájíme. Že uvádím mé dopisy, je proto, že je mám ve 
svém archivu a bylo by problémem je hledat u ostatních 
kolegů, z nichž mnoho je již po smrti.

Snad jsem vás moc neunavil, ale naopak objasnil chová-
ní a jednání na ministerstvu kultury a jejich podřízených. 
Bude-li někdo chtít další vysvětlení — informace, jsem 
připraven.

S pozdravem 
Mgr. Jan Kuděla

otografem je dneska skoro každý. Nechme stranou, 
že za to může nejen všudypřítomná a dostupná 
digitální technika, jejíž ovládání zvládá již malé 

dítě. Je to však podstata tohoto média, jak říká fi lozof 
Vilém Flusser, technických obrazů, k jejichž vytvoření 
není potřeba nějakých zvláštních dovedností, a proto je 
stále nejrozšířenějším nástrojem komunikace obyčejných 
lidských sdělení, ale i mimořádných událostí a obrazů, 
které „tvoří dějiny“. Snadná dostupnost fotografi e vede 
již dlouhou dobu k nezřetelnosti hranice mezi těmi, kdo 
jsou profesionálové, a kdo se jen příležitostně živí foto-
grafi í, mezi těmi, kdo má za sebou vzdělání, praxi, oce-
nění, a těmi, kdo mají především dobré PR, někdy i štěstí 
či drzost… Čímž není řečeno, že oba nemohou zakázku 
splnit na špičkové úrovni či průměrně, ale skutečnému 
profesionálovi by se to druhé nemělo stát. Samozřejmě klíč 
k tomuto rozlišení je především na straně klienta, agentury, 
která práci zadává, ale jak všichni dobře víme cena vítězí 
nad kvalitou… A mnoho, zejména mladých fotografů, svou 
práci podhodnocuje, jen aby zakázku získalo.

Proto Asociace profesionálních fotografů ČR (APF) měla 
po mnoho let na svém webu Metodiku výpočtu autorské-
ho honoráře, která vycházela z modelů profesionálních 
asociací zejména v Německu či Británii, měla napomoci 
nejen jejím členům zorientovat se, jak by výsledná cena za 
dílo (zakázku) měla být sestavována a pod jakou hodnotu 
by neměli jít, aby nepodporovali nízké dumpingové ceny. 
Měla ovšem rovněž napomoci klientům, aby pochopili, 

že cena nezahrnuje jen samotné zmáčknutí spouště, jak si 
opravdu někteří myslí. Před třemi roky jsme však bohužel 
následovali kolegy z grafi ckého designu (AUG) a stejně tak 
kameramany (AČK), kterým podobná doporučovaná me-
todika tvorby honoráře byla ÚOHS zakázána — dle jejich 
slov, jako kartelová dohoda a nepřípustné určování cen 
v tržním prostředí. Náš zákaz neproběhl tak dramaticky 
jako u AČK, ale princip výpočtu honoráře jsme museli 
z našeho webu stáhnout. Nadále jsme však cítili tlak i po-
třebu fotografů, zejména stojících mimo APF, že určení 
adekvátního honoráře je pro mnohé „střelba od boku“ bez 
relevantního odůvodnění. Spojili jsme se proto s kolegy 
z AUG a AČK, abychom se pokusili, jako silnější společ-
ný subjekt, situaci změnit. Vypracovali jsme společnou 
metodiku tvorby autorského honoráře, která má výchozí 
platformu stejnou, ale liší se samozřejmě především v ná-
plni práce a výstupech, které odrážejí daná média i typy 
zakázek. Metodika je velmi komplexní zahrnující nejen 
úroveň (kvalifi kaci, význam, vzdělání) tvůrce, ale rovněž 
význam klienta. Postihuje jak samo vytvoření díla, tak 
poskytnutí licence k jeho užití. V neposlední řadě odlišuje 
také nákladovou stránku zakázky, která může být někdy 
tou největší částí celkového rozpočtu. Klient by se pak 
méně divil „proč je zakázka tak drahá…“.

Přes to, že embargo na zveřejnění této metodiky ze 
strany státu trvá, sám ÚOHS nás upozornil na možnosti, 
jak by šlo do jisté míry o metodice hovořit. Vedle předná-
šek v rámci škol či školení, kde alespoň osobně předávám 

Metodika tvorby autorského honoráře aneb Jak naučit 
kolegy fotografy nepodceňovat svou práci

F
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prestižní partnerská studia UPP a Soundsquare. Partnery 
projektu dále jsou Pragueshorts Film Festival a T-Mobile.

A vítězi Directors Workshopu 2022 Young Academy:
Jsou Adam Martinec a Ondřej Erban

Ve čtvrtek 21. dubna proběhnul poslední společný den 
Directors Workshopu 2022 — Pitch Day, v rámci kterého 
prezentovali účastníci svoje režijní treatmenty. Z devíti 
fi nalistů byli následně vybráni dva režiséři, kteří během 
května a června svoje projekty realizují v profesionálních 
podmínkách a zázemí uznávaných produkčních společ-
ností. Z řady skvělých projektů vybrala porota k reali-
zaci krátké fi lmy Adama Martince a Ondřeje Erbana. 
Martinec se ve svém scénáři zaměřuje na aktuální téma 
dezinformací a jeho fi lm bude produkovat Pavel Picek ze 
společnosti Armada Films. Erban se rozhodl zpracovat tra-
gikomický příběh o nadužívání mobilních zařízení a času, 
který dobrovolně ztrácíme v online světě. Na realizaci bude 
spolupracovat s producentem Petrem Oplatkou z Creative 
Embassy.

Porota udělila také dvě čestná ocenění — David Semler 
obdržel zvláštní cenu Young Academy udělenou ve spolu-
práci s Mezinárodním fi lmovým festivalem Karlovy Vary. 
Zvláštní uznání T-Mobile, partnera projektu, získal Petr 
Vlček, který dostává možnost zúčastnit se procesu realizace 
letní kampaně T-Mobile.

„Mezi režiséry i mentory panovala shoda, že pomyslnými 
vitězi jsou v podstatě všichni fi nalisté a fi nalistky. Všichni 
z devíti mladých tvůrců nám ukázali, že jsou na fi lmařskou 
kariéru připraveni. Viděli jsme devět jedinečných přístupů 
k jednomu tématu, a to jak po obsahové, tak i po formální 
stránce. Výběr dvou projektů k realizaci byl obzvlášť těžký,“ 
říká k výběru ředitelka Young Academy, producentka Petra 
Ondřejková.

Režiséři ve svých autorských treatmentech zpracová-
vali jednotné zadání — téma digitální rovnováhy. Spolu 
s mentory Directors Workshopu v porotě zasedly také 
zástupkyně T-Mobile — Head of Marketing Communica-
tion Iva Menclová a manažerka externí komunikace Zu-
zana Svobodová. Jako nestranný člen byla součástí poroty 
také Julie Žáčková, producentka ze společnosti Unit+Sofa. 
V rámci programu Pitch Day proběhly také neformální 
diskuse a networking. 

AUTORSKÁ PRÁVA 
fi lmových fotografů

ážení. Je 19. 5. 2022. Právě jsem odepsal na dopis 
panu ministru kultury Martinu Baxovi. Pokusím se 
stručně vám zrekapitulovat mnohaletou korespon-

denci s Ministerstvem kultury ohledně porušování autor-
ských práv. Je neskutečné, jak může organizace Národní 
fi lmový archiv a její představitelé absolutně ignorovat 
zákony. Všechno začalo tím, že NFA se rozhodl zmapovat 
Český hraný fi lm asi od roku 1948 do roku 1993. Knihy jsou 
zpracovány velice odborně, je tam uvedeno tisíce jmen, 
údajů až na jeden, který tam chybí. Chybí tam jména autorů 
jednotlivých fotografi í. Neskutečné a arogantní.

Obrátila se na mne skupina fotoreportéru, kteří věděli, 
že jsem byl mnoho let vedoucím oddělení fotoreportérů 
na Barrandově, zdali bych tuto causu neprojednal s NFA. 
Věděli rovněž, že má diplomová práce na FAMU byla na 
téma Autorsko-právní vztahy v oblasti fi lm, fotografi e, 
televize. A začal jsem činit. Například tři dopisy byly ad-

resovány bývalému ministrovi kultury panu Lubomíru 
Zaorálkovi. Jaká byla jeho reakce? Žádna setkání, žádna 
písemná odpověď. Poslední moje citace v jednom dopise 
jemu byla: Pane ministře, styďte se!

Autorské právo na ministerstvu kultury má na starosti 
paní náměstkyně Smolíková, se kterou jsem se několikrát 
sešel i s právníkem. Kromě slibů jsem neslyšel nic věcného. 
Taktéž obdržela ode mne tři dopisy. Nejostřejší dopis jsem 
poslal nedávno. Jak myslíte, že se zachovala? Opět stejně.

Jistě postrádáte korespondenci s NFA nebo panem 
Bregantem. Jen stručně. Nemá smysl posílat jeho dopisy, 
plné nepravdivých absurdních vyjádření, právně úplně 
scestných, stejně jako vyjádření jeho právníka, který píše, 
že v mnoha případech se nejedná o fotografi e, ale o scény 
fi lmových políček. Představte si, že v díle IV. je uvedeno 
celkem 485 fotografi í. Z toho u 10 je titulek — záběr z „fi l-
mového pásu“. Tak tady si dali tu práci vybrat, naskenovat 

V
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edávno jsem se zamýšlel nad svým působením u fi l-
mu. Do Filmového studia Barrandov jsem nastoupil 
v roce 1969 jako technik zvuku a v roce 1978 jsem 

začal pracovat jako mistr zvuku. Od té doby až do dnešních 
dnů fi lm urazil hodně velký kus cesty a dalo by se říci, 
že se téměř od základu změnil. Vlivem digitalizace došlo 
k obrovskému skoku, hlavně co se týče používaných tech-
nologií, do kin už není nutné stěhovat krabice s fi lmem, 
vše je natočeno na disk, který se vejde do malého kufříku 
a říká se tomu Digital Cinema Package (DCP). Napadlo 
mne demonstrovat rozdíly v natáčení a zpracování fi lmů 
v době, kdy jsem začínal, a v době, kdy jsme přecházeli na 
digitální zpracování fi lmů.

Jedním z těch význačných fi lmů mé počáteční kariéry 
mistra zvuku byly Postřižiny režiséra Jiřího Menzela z roku 
1980. Tento fi lm vysoce hodnotila odborná kritika, měl 
mimořádně vysokou návštěvnost a byl delegován, aby se 
ucházel o pozlacenou sošku Oscara v kategorii Nejlepší 
zahraniční fi lm.

Postřižiny vznikaly v době, kdy u nás pomalu končila éra 
monofonních děl a kdy analogový záznam zvuku prožíval 
své poslední chvíle slávy. Blížila se digitalizace záznamu 
zvuku. Byla to však ještě doba, kdy vlastnímu natáčení 
předcházela důsledná a precizní literární příprava. Nároky 
na předkládané literární scénáře vyžadovaly často zpraco-
vání několika verzí. Následný technický scénář byl skuteč-
ně propracovaným základem jak pro vlastní natáčení, tak 
i pro poměrně přesný propočet očekávaných nákladů, ze 
kterého i mistři zvuku mohli po přečtení získat ucelenou 
představu o specifi ckých nárocích daného projektu.

V případě Postřižin se na scenáristické přípravě podí-
lel režisér s autorem předlohy Bohumilem Hrabalem. Jiří 
Menzel dal Hrabalovu příběhu fi lmové vidění, literát mu 
zachoval osobitou dikci. I tentokrát se jednalo o výzvu 
postavit vedle čtenářům známé novely fi lmové dílo, které 
by mělo společné rysy, ale žilo svým vlastním životem. 
Proto také tvůrce podrobně diskutoval technický scénář se 
všemi hlavními tvůrčími profesemi. V oblasti zvukového 

Na fotce: Prof. Karel Jaroš, předseda Představenstva OAZA, MgA. Ladislav Greiner (drží Synchron), předseda Dozorčí 
rady OAZA, Mgr. Karel Ulm, ředitel OAZA, Monika Stratilová (OAZA), MgA Jaroslav Černý, předseda ČESKÉHO 
FILMOVÉHO A TELEVIZNÍHO SVAZU FITES, z.s.

Ohlédnutí za půl stoletím u fi lmu
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studentům své zkušenosti z oblasti profesionální praxe, 
včetně představení této metodiky tvorby autor. honoráře, 
je možné se odkazovat na odborné články, či disertační 
práce, které vznikly v rámci odborného bádání nebo studia 
na toto téma. Po delším hledání univerzity, kde by se téma 
tvorby honorářů v našich oborech mohlo stát předmětem 
bakalářské nebo jiné závěrečné práce, se tématu ujal stu-
dent Jakub Kotek z Univerzity Pardubice, sám začínající 
profesionální fotograf. V současné době svou práci pod 
supervizí kolegů z APF a pedagogů M. Fice, M. Beneše 
a mne dokončuje a předkládá k obhajobám. Měla by to 
být tedy v brzké době první odborně zpracovaná práce na 
téma tvorby honoráře (zejména ve fotografi i), na kterou 
se bude možné veřejně odkazovat.

Věříme, že to bude počátek změn, které se postupně 
podaří prosadit v prostředí užitého umění, kde zjevně 
cenová politika chybí a vede k bezbřehosti a extrémům, 
kdy ve snaze, jak získat zakázku, mnozí, jak bylo řečeno, 
podtrhávají svými nízkými cenami ostatním půdu pod 
nohama. Celkové nastavení fi nanční a sociální situace 
v uměleckých oborech naplno odhalil propad zakázek 
v době pandemie covidu 19. Zdá se, že státní instituce za-
čaly vnímat neudržitelnost tohoto stavu a dojde k určité 
korekci a snaze alespoň trochu rozlišovat, kdo je skutečný 
umělec a profesionál…

K tomu také kupř. přispívají odborná ocenění za mi-
mořádné počiny v oboru. APF ČR udílí již takřka 20 let 
ocenění Osobnost české fotografi e, které poukazuje na 
ty nejvýznamnější fotografy, teoretiky, galeristy, vyda-
vatele atd., kteří se nějak výrazně zasloužili o tento obor. 
Nedávno byla vyhlášena Osobnost české fotografi e za rok 
2021, kdy odborná porota na základě četných nominací 
ocenila v kategorii za rok 2021 doc. Tomáš Pospěcha, 
PhD., zejména za jeho editorský přínos ke knize nejvý-
znamnějšího českého žijícího dokumentaristy Josefa 
Koudelky — Deníky. V kategorii Osobnost za celoživot-
ní přínos fotografi i byl oceněn dokumentarista Karel 
Cudlín. V kategorii Osobnost mladé české fotografi e 
do 30 let, kterou udílíme společně s OOA-S a která je 
fi nančně dotována, uspěla talentovaná Kateřina Sýsová, 
studentka VŠ Umprum a ITF v Opavě. Fotografi ckou 
publikací roku se staly již zmíněné Deníky Josefa Kou-
delky — mimořádná sonda do fotografova asketického 
života i jeho úvah nejen o tomto médiu. Více o Osobnosti 
naleznete zde: https://www.asociacefotografu.com/cz/
osobnosti-ceske-fotografi e. 

Jan Pohribný, Master QEP,
prezident APF a člen SR FEP

Osobnosti České fotografi e 2022, zleva: Tomáš Pospěch, Kateřina Sýsová, 
Jakub Pavlík,  Kristýna Vacková,  Karel Cudlín

Foto: APF
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Při natáčení jsem používal digitální kazetový rekordér 
FOSTEX PD 4, což byla na tu dobu špička v digitálních 
rekordérech. Měl tři vstupy, které se daly libovolně použít, 
buď jako mikrofonní, nebo linkové. Mikrofonní vstupy bylo 
možné rozlišit pro použití mikrofonů kondenzátorových, 
tedy s phantomovým napájením 48 V, anebo pro mikrofony 
dynamické, bez phanotmu. Samozřejmostí byla možnost 
použití limiteru na každém vstupu, který hlídal zvukové 
špičky. Ačkoliv měl FOSTEX PD 4 tři vstupy, ani ty nestači-
ly, pokud jsem chtěl použít více mikrofonů najednou. Řešil 
jsem to tím způsobem, že do třetího vstupu jsem připojil 
malý míchací stůl SQN 3 MONO. Tak jsem získal o dva 
další mikrofonní vstupy navíc. Dnes, kdy máme k dispozici 
vícestopé digitální rekordéry, jako je např. Cantar X 3 od 
fi rmy Aaton, lze s úspěchem tuto vlastnost využít s tím, 
že každý mikrofon má svou vlastní záznamovou stopu. 
Je tedy jedno, jestli někomu tzv. „zachrastí“ mikroport 
v okamžiku, kdy nemluví a mluví někdo jiný. Jenže ten-
krát takové přenosné rekordéry ještě neexistovaly. Známá 
DEVA se teprve připravovala. Bedlivě jsem sledoval dialog 
a v okamžiku, kdy jeden herec domluvil a mluvil jiný, musel 
jsem stáhnout zvuk z mikroportu nemluvícího herce, aby 
mi do dialogu mluvícího herce eventuálně „nezachrastil“. 
Chtěl bych ještě připomenout zvláštní trend dnešní doby: 
Hercům se dávají mikroporty, i když to není nutné. Např. 
v ateliéru, kde herci sedí třeba u stolu, stačí opravdu jen 
mikrofon na mikrofonní tyči. Zvuk z něj zní čistěji a má 
i přirozený dozvuk. Vždyť dříve, když ještě mikroporty 
neexistovaly, nebylo jiné řešení. Pravdou však také je, že 
mnoho dnešních herců má problém s artikulací, protože prý 
„hrají pocitově“. Je to velký problém dnešní doby, diváci si 
stěžují, že hecům není rozumět. Herci jsou mnohdy tlačeni 
do civilního projevu a výsledek je někdy dosti pochybný. 
Říká se, že dobrý zvuk u fi lmu se pozná podle toho, že ho 
divák vůbec nevnímá. Teprve v okamžiku, kdy se začne 
ptát, co tam kdo říkal, co se děje, je ve zvuku něco špatně. 
Myslím si, že je to jenom na mistru zvuku, aby se dohodl 
s režisérem a hercem a vysvětlil jim, o co jde.

Také celý fi lm Pelíšky byl natočen v kontaktu vyjma 
jediné scény loučení, která měla být tak trochu intimní, 
bohužel hluk nočního města a zejména hluk z ruzyňského 
letiště byly proti.

Mix fi lmu byl oproti Postřižinám proveden ve formě 
Dolby Stereo, tedy vlastně to byl 2D zvuk. Ten má svá spe-
cifi ka, například při nahrávání synchronních ruchů ve 
studiu, to je značně odlišné od mono záznamu.

Další problém, který jsme v době začátků digitalizace 
museli vyřešit, byl ten, že ne všechna kina byla vybavena 
zařízením pro Dolby Stereo a tudíž výsledný mix musel 
být mono kompatibilní. Při dekódování se pro mono re-
produkci signály z levé a pravé strany sečtou a projeví se 
jako monosignál, signály efektového kanálu se naopak 
odečtou a na výstupu reprodukčního řetězce se neobjeví. 
To byl také problém jedné ze závěrečných scén Pelíšků, 
kdy při letecké invazi nám letadla létala nad hlavou, ale 
při monoposlechu téměř nebyla slyšet. A tak bylo nutno 
přistoupit na kompromis a zvuk letadel jsme museli po-
sadit „dopředu“.

Postřižiny jsou klíčovým titulem nejen pro portfolio 
mistra zvuku, ale i pro ostatní členy fi lmového štábu. Nutily 
veškeré profese k mimořádné vynalézavosti a hledání do-
sud nepoužitých postupů. Srovnávám-li vznik obou fi lmů, 
lze říci, že Postřižiny vznikly v kratší době, jednodušším 
způsobem, ale s důrazem na to, že se kontaktu musí mnoho 
věcí podřídit — ať již výběrem lokalit, anebo natáčením 
v ateliéru. Dokončování fi lmu bylo sice náročné, ale rych-
lejší. Film utrpěl do jisté míry tím, že kmitočtový rozsah 
optického záznamu nedovolil bohatší rejstřík zvukových 
možností, jaké má současný fi lm.

Pelíšky se liší v tom, že díky vyspělejší technice již bylo 
možné točit i v prostředích, kde by to dříve nebylo možné 
a kde by byl nutný postsynchron. Technická příprava Pe-
líšků v postprodukci byla delší a zabrala nepoměrně více 
času. Díky tomu, že se míchalo v programu Pro Tools, 
bylo možné vyřešit různé problémy včetně hluku prostředí 
a podobně. Zároveň odpadla nutnost dělat tzv. míchací 
pásy pro jednotlivé díly. Ty byly nahrazeny jednotlivými 
stopami Pro Tools a fi lm se mohl míchat celý najednou. 
Prostě se navázalo druhý den na to, co se smíchalo v den 
předešlý. Umožňovalo to i lepší kontrolu již smíchaného.

Technický vývoj je dnes už zase dál. Používají se růz-
né druhy vícestopých rekordérů, různé druhy mikropor-
tů, program Pro Tools doznal řadu změn, včetně nových 
plug-in. Vývoj jde stále kupředu. Postprodukce se stává 
časově náročnější, hlavně vlastní příprava mixu. Dosažené 
výsledky však za to stojí. 
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zpracování jsme tak analyzovali kritické momenty, k nimž 
by mohlo při vlastním natáčení dojít.

Jiří Menzel byl velikým zastáncem tzv. kontaktního 
příjmu zvuku a snažil se celý proces natáčení tomu při-
způsobit. Herec před kamerou často podá zcela jedinečný 
a nesnadno opakovatelný výkon. Hraje přirozeněji a proto 
i dialogy mají úplně jiný charakter a emotivnější polo-
hu, než je tomu v případě postsynchronů, kde herec stojí 
mnohdy sám a bez protihráče před mikrofonem. Musí se 
nejen „strefit“ přesně do textu, ale i znovu se vžít do role 
a hledat herecké prostředky a emoce, které při natáčení po-
užil. A to není snadné. To je dáno jen skutečným mistrům.

Při představě, že se tehdy na Barrandově převážná část 
filmové produkce natáčela tzv. pomocným zvukem a po té 
se všechno postsynchronizovalo, bylo snímání a záznam 
kontaktního zvuku nelehkým úkolem. K dispozici jsem 
měl zvukovou aparaturu, ta byla pro svou velikost umístěna 
do skříňového vozu značky Robur. Sestávala ze zvukové 
kamery na 35mm magnetický film (výrobek Filmového 
průmyslu pod označením FP), jednoduchého míchacího 
stolu se třemi vstupy, sady malých mikrofonů Neumann 
KM 35, mikrofonu Sennheiser MKH 
816, kterému jsme říkali puška, a sady 
velkomembránových mikrofonů znač-
ky Neumann MCV 3 s elektronkovými 
mikrofonními předzesilovači. Kontrolní 
poslech zajišťoval jediný třípásmový 
reprobox. Záznamové médium — 35 mm 
magnetický pás o délce 300 až 310 m — 
vystačil na 10 minut záznamu. Syn-
chronnost zvukové kamery byla zajiš-
těna synchronním motorem. Napájení 
aparatury bylo buď ze sítě, anebo na 
baterii. Kvůli neexistenci bezdrátových 
mikrofonů byla naše práce závislá na 
dokonalé souhře celého týmu, přede-
vším na precizní práci mikrofonistů. Museli přesně znát 
velikost záběrů, aby se s mikrofonem dostali k hercům co 
nejblíže tak, aby mikrofon nebyl v záběru vidět.

Další problém byl charakter role Pepina, který nemluví 
normálně, ale více méně řve. Pro srovnání dialogů Pepina 
s ostatními postavami filmu jsem musel mít tzv. „rychlou 
ruku“ a snažit se eventuální zvukové špičky faderem po-
tlačit. V té době jsme rovněž neměli žádný limiter, který 
by tyto špičky hlídal. Dnes, v době digitálního záznamu, 
to lze všechno rychle udělat v programu Pro Tools. Špička 
se zobrazí ve stopě a lze ji velice jednoduše předem ručně 
zmírnit, takže pak při mixu již nenastávají žádné problémy.

Na tomto filmu jsem se naučil používat jeden krásný fígl, 
který vymyslel režisér Jiří Menzel. Říká se tomu Marvanův 
postsynchron, zkráceně Marvan. Nutno podotknout, že 
název nemá nic společného s hercem Jaroslavem Marva-
nem, ale s bývalým ředitelem FSB Marvanem. Ten chtěl 
prosadit, že se zařídí tzv. zvukový autobus. Po natočení scé-
ny s pomocným zvukem herci přejdou do tohoto zvukově 
upraveného autobusu a zatím co se venku připravuje další 
scéna, herci mezitím provedou postsynchron předešlého. 
Podotýkám, že to bylo v době, kdy systém VHS byl ještě 

v plenkách, takže to byl naprostý nesmysl. Toho Marvana 
jsme použili ve dvou scénách. První byla ve sklepení se 
sudy. V tomto prostoru bylo obzvláště zapotřebí, aby se 
mikrofonisté dostali s mikrofonem k hercům co nejblíže, 
neboť dozvuk ve sklepení byl velmi dlouhý. Scénu však sní-
mala kamera s optikou o ohniskové vzdálenosti 18 mm, což 
nebylo pro kontaktní snímání zvuku příliš vhodné. Druhá 
scéna bylo použití při předávání nákladního automobilu 
v pivovaře, kdy během záběru kolem nás projel nákladní 
vůz Tatra 111. Ten fígl spočívá v tom, že okamžitě po nato-
čení scény se celý záběr zopakoval ještě jednou, tentokrát 
jen pro zvuk. A jelikož herci opakovali scénu bezprostředně 
po natočení do kamery, bylo jejich tempo téměř stejné 
a v podstatě synchronní. Poté ve střižně provedená mírná 
korekce synchronnosti výsledek zdokonalila.

Těch věcí, které jsme tenkrát neměli, ale které se dnes 
běžně při natáčení používají, bylo více. Například při zná-
me scéně na komínu. Scéna byla točena na ploché střeše 
dvoupatrové budovy místního JZD, které stálo na kopci. 
Komín byl dvoumetrový, z pěnové hmoty. Na střeše vál silný 
vítr. Použil jsem směrový mikrofon Sennheiser, tzv. pušku, 

která byla ukryta v protivětrném krytu 
doutníkového tvaru, jemuž se všude po 
světě říká Zeppelin. Jenomže tento kryt 
je vhodný pouze pro slabý vítr. Na sil-
nější už nezabírá. Co udělá takový vítr 
s kondenzátorovým mikrofonem? Oz-
vou se v něm rány, jak se membrána, kte-
rá představuje jednu z elektrod, lepí na 
druhou elektrodu mikrofonní kapsle. Ve 
světě se tenkrát používalo látkové pouz-
dro z průzvučného materiálu, které se 
ještě natáhlo přes zmíněného Zeppelina. 
Tím se ještě více eliminovaly účinky vět-
ru, ale ideální stav to také nebyl. Látkové 
pouzdro jsme tenkrát ve výbavě nemě-

li. Stálo 120 marek a zvukové oddělení FSB na ně nemělo 
peníze. Dnes je tohle pouzdro ze speciální umělé kožišiny 
a je to úplně běžná věc. My jsme ten problém museli vyřešit 
dvěma velkými deskami, které na té střeše fungovaly jako 
větrné kryty. Mix filmu se prováděl v míchací hale Evropa 
na Barrandově. K dispozici byl starý míchací stůl Klang 
s osmnácti vstupy, a k němu se dal připojit ještě malý stůl 
se čtyřmi vstupy. V projekční místnosti stály dva promítací 
stroje Bauer, které uměly promítat též i se zpětným chodem, 
což bylo nutné při opravách mixu již smíchané části filmu. 
Dále bylo k dispozici šest tzv. míchaček, což byly magneto-
fony pouze s reprodukční hlavou, do kterých se zakládaly 
tzv. míchací pásy. Připomínám, že filmy se tenkrát míchaly 
po dílech, které byly zhruba deset minut dlouhé. Mix byl 
mono a práce na něm trvaly zhruba 7 dní.

V roce 1999 vznikl film Pelíšky režiséra Jana Hřebejka. 
I tento film byl odbornou kritikou velmi vysoce hodnocen, 
měl veliký úspěch u publika a také se ucházel o pozlacenou 
sošku Oscara v kategorii nejlepší zahraniční film. Pelíš-
ky vznikaly v době, kdy už byly k dispozici mikroporty, 
dokonalé protivětrné kryty, a kdy už byl znám digitální 
záznam zvuku.
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nebyl alespoň jedenkrát za život producentem zastrašován 
zrušením realizace svého projektu? Každý, kdo přivedl 
přes neshody k realizaci svůj scénář, se odkazoval na ně-
jaký precedens z minulosti, na díla podobného obsahu 
a stopáže. Vždy každý z nás musí počítat s kompromisy, 
neboť všeobecně převládá mínění, že zamítnutí našeho 
díla producentem je legitimní, stejně jako naše nahrazení 
v roli scenáristy a režiséra, protože v dané profesi existuje 
zaklínadlo konkurenčního boje a tudíž se netřeba stydět, 
pokud přebereme kolegovi projekt. Rozhoduje o nás tře-
tí strana s nejvyšší pravomocí, která se vymyká jakékoli 
naší kontrole, jedná většinou za zavřenými dveřmi, má 
„gumová“ pravidla jevící se ovšem jako pravidla solidní 
(třeba nemusí bez omluv zvedat telefony a dostavovat se 
na dojednané schůzky).

Ruku na srdce; kolik bojů jsme svedli a kolik bojů jsme 
prohráli? A jak často jsme vnímali rozhodnutí producent-
ské strany jako nejen nespravedlivé, ale i nesolidární s dí-
lem samotným? A tento stav poznamenává tvůrce ve všech 
uměleckých ligách. Jaromil Jireš mi řekl: „Můj život není 
o realizovaných scénářích, ale je o těch nerealizovaných.“ 
(Právě tehdy prohrál boj o scénář o Viťce Kaprálové a její 
lásce s Bohuslavem Martinů.) Jiří Krejčík, který byl Janem 
Werichem vyšťouchnut z fi lmu Císařův pekař, měl, jak 
známo, pro strach uděláno. Ale v České televizi byl na 
tom stejně, jako my všichni. Jednou se u mě domáhal, jako 
u radního ARAS, solidarity se svým bojem s producentem 
Ivanem Hubačem, který mu nabídl mizerný scénář, a on, 
když ho odmítl s relevantními důvody, scénář ostentativně 
nabídl režisérovi, jenž scénář bez reptání za Krejčíka ochot-
ně natočil. Byl to příběh lechtivý, v němž senior dostane 
k narozeninám spolu s tabletou viagry i lehkou ženu, ale 
v důsledku věci se dostaví priapismus, a on je odvezen do 
nemocnice, kde při návštěvě rodiny s vnukem nazdvihuje 
peřinu nad jeho tělem nežádoucí element…

Seděli jsme u televize v obývacím pokoji jeho pěkného 
bytu v dejvickém Skleňáku, on mě, podle svého dobrého 
zvyku bouchal emotivně levicí do pravého ramene a bu-
rácel. Po pravdě řečeno, často jsem se i já divil, co v České 
televizi producentům prošlo. A nebylo toho málo. Ale tady 
rozpálený Krejčík zuřil, protože nabídl producentovi lepší 
scénáře k realizaci, včetně adaptací klasiků. Nedokázal 
jsem tehdy vzbudit u kolegů o Krejčíkův problém zájem…

Ale dodám, že jsme jedinkrát skutečně solidárně zved-
li hlas, když si pro změnu Ivan Hejna ve své domovské 
instituci prosadil seriál „Ledová aréna“, což byl vskutku 
husarský kousek hodný všemocného Mistra Dietla z éry 
komunistické televize. Řada autorů publikovala v časopisu 
Refl ex své negativní zkušenosti s jeho tvůrčí skupinou, kde 
se děly křivdy jak na jedoucím pásu, za což tehdy vděčili 
autoři solidaritě Milana Tesaře. Ejhle, navzdory tomu, že 
nás mnozí kolegové považovali za válečné štváče a uražené 
jepice, pan Tesař tehdy uvážil, že by stálo za pokus učinit 
něco s daným vztahem producenta k autorům. Ano, kritika 
a publicistika vždy byla (myslím, že nyní je ale na ústupu) 
určitou brzdou svévole. Potřebujeme solidaritu s publicisty 
a vydavateli, ale potřebujeme solidaritu i s manažery spo-
lečností a institucí, pro které pracujeme. Já za sebe zmíním 

jenom solidaritu šéfproducenta Karla Kochmana, který se 
za mě postavil proti svému podřízenému producentovi, 
jenž byv ke mně zlým a zlomyslným, hodlal zcela zničit 
v poslední fázi postprodukce naše společné technologicky 
náročné dílo „Laterna magika, život se snem“.

Tvrdím mnoho let bez odezvy, že veřejnoprávní média 
vyrábějící za peníze poplatníků, musejí striktně dohlí-
žet na pravidla, podle nichž se řídí manažeři, a nedovolit 
jim, aby se dopouštěli střetu zájmů. Vrcholový manažer 
vývoje formátů nemůže zároveň být dramaturgem nebo 
spoluautorem exkluzivního seriálu a zároveň řídit svůj 
útvar, manažer by neměl produkovat formáty a zároveň 
být třeba spoluautorem námětu. Ať se tedy manažeři sta-
nou scenáristy a dramaturgy na volné noze, ucházejí se 
o realizaci svých námětů v draftech, a pak bude vše v po-
řádku. Transparentnost a rovné šance jsou znakem zdravé 
instituce. Na to by měly legitimně dohlížet i asociace jako 
jsou AČK, FITES a ARAS. Stejně jako je netransparentní, 
aby kritici a publicisté psali scénáře především proto, aby 
dodali danému projektu a okolnostem jeho vzniku záštitu 
odborné úrovně. Kritici mají psát především recenze a au-
toři — režiséři — na jejich náměty scénáře.

Také není znakem zdravé instituce, když někteří tvůrci 
v ní chodí jako zvěř ke krmítku a vlastně imitují model 
komunistické televize, v níž byli tvůrci zaměstnání na plný 
úvazek. Pokud se tato praxe smluvně navrátí, pak prosím. 
I zde bych doporučil asociacím ostřejší objektivy. Pokud jde 
o ARAS, je nesociální trpět nepotismus, protekcionářství 
a korupci jakéhokoli druhu a omlouvat si stav poplácává-
ním po zádech s tvrzením: „No ten je přece dobrej, ne?“ 
Možná je dobrej, ale nikdy by neměl být nikdo rovnější 
mezi rovnými. Režisér jako garant realizace by také neměl 
nikdy obětovat požadavky svého kolegy kameramana ve 
jménu tlaku na ulehčení, zjednodušení, zrychlení procesu 
realizace nebo jejího zlevnění. Solidarita s podmínkami 
spolutvůrců obrazové řeči by měla být svatá! Přečtěme 
si o tom znova v knihách Nykvista, Formana, Bergmana 
nebo Lynche. Nikomu z nás to neuškodí… Někdy by měl 
asi celý tým rezignovat a žádat podporu asociací s daným 
činem. A pokud má někdo z tvůrců nadstandardní vztahy 
s některým z manažerů (vyrůstali spolu v jedné škole nebo 
akademii) rozhodujících o přijetí a nepřijetí jeho námětu 
či scénáře, chtělo by to jistě větší přísnost k sobě samým. 
Vím o případu, že s ohledem na kamarádšoft jeden kamera-
man zalehl celý dvorek lukrativního formátu i jako režisér 
(stal se mnohoobročníkem) a připravil o práci všechny, 
kteří mnoho let formát rozvíjeli a profi lovali. Solidarita 
poškozených tvůrců naprosto selhala, problém asociaci 
nezajímal.

Je smutné vidět tvůrce, které po ovoci poznáme, jak 
klečí na kolenou před gatekeepry, aby jim laskavě uvol-
nili cestu k důstojné práci. Každé nespravedlivé ponížení 
jednoho tvůrce je i hanbou profesních kolegů, protože 
alespoň v literatuře přece platí: „Jeden za všechny a všichni 
za jednoho!“ 

Doc. Mgr. Petr Kaňka
11. 4. 2022
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aměřme se na solidaritu tvůrců v domácím prostře-
dí. Solidarita je nejvyšší metou evropských asociací. 
Jelikož jsem třikrát reprezentoval ARAS na jednání 

FERA (the Federation of European Film Directors), je toto 
tvrzení „z první ruky“. FERA posuzuje své členy zejména 
podle tohoto kritéria (kromě pravidelnosti plateb příspěv-
ků). Mezinárodní konference „Autor — vize — meze — 
televize“, na níž jsem přednesl svůj příspěvek „Dvě tváře 
televize veřejné služby“, přinesla rozmanité vhledy do 
audiovize české a slovenské, ale tolik potřebných reflexí 
aktuálního stavu profese tam bylo pomálu (KAŇKA, P. 
„Dvě tváře televize veřejné služby“. In: KAŇKA, Petr (ed), 
Autor — vize — meze — televize. Kolektivní monografie 
z Mezinárodní konference Literární akademie a VŠMU 
FTF Bratislava. 1. vydání: Praha: Česká televize, Ústav 
pro studium totalitních režimů a VŠMU v Bratislavě, 2015,  
s. 148-155. ISBN 978-80-7404-176-1).

Dovolil jsem si ve studii upozornit na konflikt tvůrců 
s nejvyšším vedením ČT, který vznikl jeho záměrem snížit 
investice do původní tvorby. Refrénem komunikace se stal 
postoj — buď budeme vyrábět za omezených finančních 
podmínek (také nízké honoráře), nebo za lepších, tedy 
podstatně méně, což byla pohrůžka výrazného utlumení 
pracovních příležitostí. Tvůrci kartu obrátili a žádali slože-
ní účtů z celé řady neprůhledných výdajů a investic. Studie 
nasvítila ostrým světlem vztah ředitele ČT Jiřího Janečka 
s tvůrci, jenž boj díky jejich solidaritě prohrál a odstoupil.

Proč tvůrčí týmy v audiovizi vykazují různou úroveň 
solidarity? Protože jsou spojeni společným zájmem o co 
nejkvalitnější výsledek práce, jejíž úspěchy a neúspěchy 
intenzivně prožívají. A to i navzdory silnému akcentu na 
funkci režiséra s četnými pravomocemi. Takový sociální 
proces neprobíhá vždy stejně a na každém díle automatic-
ky. Navíc producenti tuto solidaritu mezi profesemi v týmu 
nepodporují. Proto FERA sestavila vzory ideálních smluv 
mezi producenty a režiséry, proto se tolikrát opakovaně na 
zasedáních jednalo o producentském násilí. Žijeme v éře 
rozpadu řádu, možná v čase procesu kolapsu společnosti, 
v níž kapitalismus rafinovaně podstrčil společenským 
skupinám legitimní touhu po blahobytu, novodobý hé-
donismus s cílem dosáhnout vypjatého individualismu, 
jenž reprezentuje úspěch a spokojenost v éře prázdnoty, 
jak píše o soudobé společnosti Gilles Lipovetsky. I proto 
se v nedávné minulosti objevili právníci na jedné valné 
hromadě ARAS, proto skončila před soudem spolupráce 

producenta Miloslava Šmídmajera s režisérem Ivanem 
Fílou, což negativně poznamenalo historické téma filmu 
s MUDr. Františkem Kriegelem jako ústřední postavou, 
pro českou společnost naprosto zásadní. Nemůžeme žít 
v pravdě, ale můžeme žít v odporu, jak před desítkami let 
trefně definoval filozof Petr Rezek. („Filozofie a politika 
kýče“. Praha 2007.) Agresivita je v audiovizuálním prostředí 
značná, výrazně poškozuje tvůrčí procesy a tvůrci jí mohu 
čelit pouze zesílenou solidaritou. Nikdo se stavu věci moc 
nediví, protože naše společnost do sebe absorbovala jedo-
vaté rčení: „O peníze jde AŽ v první řadě.“

Ne že by světová tvorba neměla dost vzorů pro násle-
dovníky, kteří úchvatně upozorňují na to, co mě v dětství 
fascinovalo na české pověsti o prutech Svatoplukových. 
Alexandre Dumas v slavném románu „Tři mušketýři“ mno-
hokrát v ději podtrhl, že k radosti vede sounáležitost podle 
pravidla „jeden za všechny a všichni za jednoho“! Jistě jste 
viděli filmový bestseller „Sedm statečných“, v němž sedm 
profesionálních střelců bojuje proti početné převaze ban-
ditů o záchranu jedné malé zapomenuté vísky kdesi pod 
horami. „Proč?“ se ptá šéf bandy Calvera Chrise, když po 
závěrečném agonu umírá. Nemůže pochopit, proč čtyři elit-
ní střelci zemřeli pro pár mizerných dolarů. Obě zmíněná 
díla jsou především o výjimečné a dojemné solidaritě na 
život a na smrt, kterou v životě zřídka zažíváme. (Smys-
lem života může být i nejvyšší oběť, protože zbabělý život 
nemá cenu.) Myslím, že mušketýři by synergicky dávno 
prosadili, abychom my, autoři a režiséři, měli spravedlivé 
odměny za každé užití každého díla v televizi i na jejím 
internetovém portále.

Položme si zásadní otázku. Proč se zajímat o problémy 
druhých a přidělávat tak problémy sami sobě, když z toho 
nic nemáme? Odpověď je prostá: Protože problém může 
jednou potkat i nás, protože bez snahy věci měnit k lepšímu 
se budou časem obracet k horšímu, a v neposlední řadě 
protože solidarita v politicky emancipovaných společen-
stvích svědčí o vysokém stupni společenského vědomí.

Profesní zájmy vrcholových profesí audiovize zastupují 
FITES, AČK a ARAS. Každá profese, která má ze smluv 
nárok na provozovací honoráře (tantiémy), musí mít oporu 
v autorském zákoně. Ten stojí nad smlouvami producentů. 
Projevuje se to v praxi významně? Nikoliv. Smlouvy jsou 
hlavní příčinou, jež vede k potřebě solidarity, protože je-
den se svými požadavky nemůže vždy uspět; můžeme být 
kdykoli nahrazeni jiným kolegou, který nereptá. Kdo z nás 

NAŠE SOLIDARITA / latinsky solidus,  
dobrovolná a svobodně zvolená  
společenská soudržnost mezi rovnými
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eskou audiovizuální tvorbu čekají nejspíš největší 
změny od roku 1989. Nejde však o revoluci, ale spíše 
evoluci. Bezpečnost práce a s ní související témata 

byla v českém filmovém prostředí po významnou dobu 
upozaďována. Jedním z hlavních důvodů byla decentrali-
zace díky nově vznikajícímu tržnímu prostředí v 90. letech, 
tvůrčí svoboda, ale i určitá nechuť nechat nově nabytou 
svobodu svazovat byrokracií či pravidly. Zároveň v českém 
prostředí prozatím chyběla autorita, která by pomohla se 
vzděláváním v tomto tématu, případně nezbytné změny 
navrhnout ke všeobecné diskusi.

Pražská FAMU ve spolupráci s Evropským institutem 
bezpečnosti filmových projektů již několik let věnuje 
v rámci studijního programu velkou pozornost bezpeč-
nosti práce aplikované na fungování štábu, a to i s ohledem 
na plánování výroby studentských cvičení. Nyní přichází 
čas přenést některé nově formulované principy do praxe 
a s tím se pojí otázka: „Kdo má být autoritou, která zahájí 
diskusi na toto téma?“ A odpověď překvapivě zní: „My 
všichni.“ My všichni, kdo se podílíme na výrobě audio-
vizuálních děl, klipů, reklam, ale i celovečerních filmů, 
a pracujeme na „volné noze“ — od herců, kameramanů, 
osvětlovačů až po výkonné produkční, máme společný 
zájem pracovat v bezpečném a efektivním prostředí a mít 
alespoň základní zabezpečení pro případy úrazů, léčení, 
ztráty příjmů a dalších rizik s výkonem povolání, či s umě-
leckými profesemi spojenými.

Odborové organizace nejsou toxické.
Sdružování v odborových organizacích má v českém 

prostředí negativní konotaci. Přitom mezi hlavní poslání 
odborových organizací, pokud se rozhlédneme do zahra-
ničí, je právě zajištění ochrany a výhod svým členům. Mají 
k tomu nepoměrně lepší zázemí než jednotlivec a samo-
zřejmě mnohem lepší pozici pro vyjednávání kupříkladu 
pojistných podmínek svým členům. Toho již využívají 
mnohá jiná povolání, jako příklad uveďme Českou ko-

moru architektů. V zahraničí v oblasti audiovize pak vi-
díme zásadní vliv odborových a profesních organizací 
při stanovování základních podmínek a principů, které 
jsou při audiovizuální výrobě dodržovány. Takový vliv 
nejen že předchází rizikovým situacím, případně pomáhá 
řešit následky, ale vytváří určitou kompatibilitu pravidel 
platných v jednotlivých štábech. To je základním prvkem 
jistoty člena štábu pracujícího „na volné noze“, tedy OSVČ, 
který — a to nezapomínejme — je v českém pojetí fungování 
štábu zodpovědný za všechny škody, jež způsobí.

Česká Asociace producentů v audiovizi je jedním z pod-
porovatelů a průkopníků projektu Bezpečný film. Je základ-
ním zájmem každé produkční společnosti, aby realizovaný 
projekt proběhl efektivně a beze škod. Zásadním impul-
sem pak byl průběh pandemie a její vliv na český filmový 
průmysl. Ač to není na první pohled patrné, hygienická 
opatření a ochranné pomůcky jsou jedním ze základních 
prvků bezpečnosti práce. Spolupráce České asociace pro-
ducentů s Evropským institutem bezpečnosti filmových 
projektů a uplatňování pravidel projektu Bezpečný film 
(opatření při pandemii) pak umožnily pojišťovat vícenákla-
dy z důvodu přerušení výroby zaviněné pandemií v České 
republice, a škody z pojistných událostí skutečně hradit 
(kupříkladu při natáčení filmu Ubal a zmiz). Zde je třeba 
podtrhnout, že jde o mimořádný a zcela ojedinělý rozsah 
komerčního pojistného krytí, který se podařilo realizovat 
díky pojistnému programu — Film all in one — Dürl & Part-
ner Insurance Broker, který v té době neměl obdoby.

Herecká asociace, jako další průkopník změn, bude 
svým členům v rámci členských příspěvků v nejbližší době 
zajišťovat pojištění právní ochrany. Případ pana Baldwina 
nám připomíná, že vzhledem k současným zvyklostem 
v České republice nesou náklady na právní zastoupení herci 
z vlastních prostředků. Ostatně i v české audiovizuální 
tvorbě musel trestnímu řízení čelit kupříkladu pan Petr 
Čtvrtníček nebo pan Martin Havelka. Herecká asociace 

BEZPEČNÝ FILM

Č
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dyž v roce 1990 vznikala Herecká asociace, byli 
jsme pravděpodobně první nově vzniklou fungující 
profesní organizací. Založení proběhlo nesmírně 

spontánně, lidé z toho byli nadšení a těšili se na to, že 
bude konečně fungovat něco, co vzniklo dobrovolně, co 
vzniklo od samotných tvůrců, herců — a co bude sloužit 
ku prospěchu herecké profese, a hlavně nebude svázáno 
s žádnou politikou.

Členství v této organizaci bylo vždycky dobrovolné, 
nikoliv direktivně nařízené. Moji předchůdci se o to za-
sloužili. Velmi záhy vznikly taky dvě vlajkové lodě této 
organizace: Cena Thálie, která se dnes stala nejprestižnější 
hereckou divadelní cenou, a Cena Františka Filipovského 
za dabing, která je zase evropskou — možná světovou — ra-
ritou, a hlavně podtrhuje specifi cké umění, které je pro naši 
zemi typické a originální: umění dabingu, které u mnohých 
evropských, neřkuli světových zemí nenajdete.

Léta běžela, starší generace otců zakladatelů postupně 
vyklízela své pozice z výsluní českého herectví a přichá-
zela nová témata. Náhle se zjistilo, že všechno nefunguje 
tak ideálně. Že i v našem oboru, tj. v živé kultuře, která 
byla bezpochyby hybatelkou revolučních procesů v roce 
osmdesát devět, neexistují na mnoho věcí jednotné názory, 
začaly se vykopávat všemožné i nemožné příkopy, překáž-
ky, a mnohdy se začalo stávat, že mnozí z nás dokonce 
začali stát na opačných stranách barikády.

A tak dost často vídáme jakýsi souboj například mezi 
produkcí a výkonnými umělci. Někdy dokonce i mezi reži-
séry a herci. Často si nerozumíme a často dokonce chceme 
něco jiného — a to nemluvím o profesích, které mají pocit, 
že stojí „jaksi v pozadí“, protože nejsou v samotném stře-
du mediální pozornosti: výtvarníci, sochaři, fotografové 
a mnohé další úžasné umělecké profese.

Dokonce ale i mezi samotnými herci se najednou ná-
zory začaly tříštit. Ti úspěšní, kteří momentálně jsou na 
vlně a jejich křivka sinusoidy stoupá, mají pocit, že jim 
Herecká asociace vlastně není k ničemu, že si všechno 
„stejně domluví sami“, protože u nich doma každý den 
drnčí jeden telefon za druhým. Nikomu samozřejmě nic 
zlého nepřejeme, ale stačí, aby se svezli na křivce sinusoidy 
dolů a vzápětí vytáčejí číslo pevné nebo mobilní linky na 
Hereckou asociaci s dotazem, jak můžeme pomoci.

Ti zkušenější samozřejmě vědí, že umělecká tvorba je 
velká houpačka. Málokdo zažívá od mládí až po seniorský 
věk jen samé úžasné výstupy na vrchol. Často to jsou i pády, 
v lepším případě stagnace. A tak různá podpora od kolegů 
se ve většině případů velmi hodí.

Během covidu se situace ještě více zdramatizovala. 
Vznikly velké rozdíly mezi herci zaměstnanými a herci 
takzvaně „na volné noze“, neboli — jak říká daňový řád — 

mezi podnikateli, živnostníky, OSVČ a všelijak podobně 
se tato pozice pojmenovává.

Ti „ne-zaměstnaní“ se často ocitli během několika týdnů 
doslova na mizině. A i ta malá symbolická pomoc naší or-
ganizace jim přišla vhod. Vyřizovali jsme desítky telefonů, 
mailů, aktivně jsme se spolupodíleli na tvorbě veškeré 
takzvané covidové pomoci. Komunikovali jsme s vládou, 
s ministerstvem kultury. Velmi aktivně se ukázalo jako 
nesmírně důležité spojení v zastřešující organizaci ITI, což 
je v podstatě mezinárodní divadelní ústav, který momen-
tálně sdružuje asi tři desítky profesních organizací živého 
umění. Najednou jsme byli silnější a v podstatě i pro státní 
úřady se situace zlepšila, protože nemusely jednat s kaž-
dým zvlášť, ale mohly jednat pouze s jedním subjektem.

Sám jsem od dětství odpůrce jakéhokoliv kolektivního 
sdružování. Dokonce jsem měl v posudku v osmé třídě 
tehdy velmi problematickou větu, že mám „špatný vztah 
ke kolektivu“. V mém chování viděly tehdejší učitelky ja-
kési „sólaření“, což bylo dáno mým tehdejším mediálním 
působením, a okamžitě — ať jsem udělal cokoliv — jsem 
měl hvězdné manýry.

Proto rozhodně ode mě nikdo nemůže čekat nějaké 
nadšení pro jakékoliv prostoduché sdružování se, které 
je nějak direktivně nařízené — ale…

Ale pochopil jsem, že v dnešním multikulturním, mul-
timediálním a komplikovaném světě mnohdy sám člověk, 
pokud nemá to štěstí a nepatří mezi deset vybraných a vy-
volených, nic nezmůže. A jedinou silou, která platí a která 
funguje, je, když nás bude více a naše požadavky budeme 
jednotně a společně vyžadovat a prosazovat.

Proto si myslím, že by se profesní organizace, blízké 
profesní organizace měly propojit a dát dohromady. Ne 
kvůli nějakému formalismu, ale z jednoduchého důvodu: 
bude se nám lépe dýchat, budeme lépe propagovat a prosa-
zovat naše záměry, naše myšlenky, a budeme i pro vládní 
úředníky srozumitelnější a koneckonců i pro ně to bude 
vlastně jednodušší.

(Nebylo nic horšího na začátku covidu než jednotlivé 
telefonáty na ministerstvo kultury, tu od jednoho muzi-
kálového principála, tu od druhého režiséra, tu od třetího 
předsedy té či oné organizace. Byl v tom naprostý chaos 
a vypadali jsme jako naprosto nejednotní, neschopní se 
na něčem domluvit. Působili jsme trošku komicky. Půso-
bili jsme jako amatérští lobbisté zastupující sady vinařů 
z jednoho bezvýznamného kraje.)

Přátelé, pojďme se o to pokusit. Myslím si, že teď je 
šance něco vymyslet. Bojím se jakéhokoli hesla, protože 
zavání vším možným. Ale společně nám bude líp. 

Ondřej Kepka, prezident Herecké asociace

Musíme se všichni propojit, přátelé…

K
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tak vystoupila ze zažitých mantinelů a odborové činnos-
ti v České republice dává nový směr, který se bude dále 
rozvíjet podle potřeb jejích členů. Její pojistné programy 
jsou navíc otevřeny i členům jiných asociací, pokud jejich 
asociace projeví zájem. A právě spolupráce nad společným 
zájmem by měla vést k nové dohodě o řešení problému 
nejzásadnějšího, a tím je kvalitní zajištění pro případ zá-
važných úrazů a nehod. Dříve zmíněný případ pana Mar-
tina Havelky bohužel znamenal i těžký úraz člena štábu 
s trvalými následky. Takové případy jsou řešeny prozatím 
nesystémově podle zvyklostí jednotlivé produkce. Zatím 
zde není žádná povinnost (či dohoda) pojišťovat členy štábu 
proti úrazu, který vznikne nešťastnou náhodou. Tam, kde 
je pro štáby sjednáváno úrazové pojištění, jsou výše pojist-
ného krytí a cena pojištění neuspokojivé, protože se jedná 
o krátkodobé pojištění. Jde tedy o neekonomické řešení.

Hlavní změnou pro fungování štábů by tedy měla být 
dohoda o základních pracovních podmínkách štábů. O za-
jištění odškodnění pro případ úrazu či trvalých následků 
člena štábu. I zde si můžeme vzít příklad ze zahraničí, kde 
asociace hrají hlavní roli v zajištění pojištění svých členů. 
Fakt, že u nás takový model prozatím chyběl, vede k dez-

interpretaci pojmů a nekompatibility při spolupráci se za-
hraničními štáby. Tam, kde zahraniční zadavatel požaduje 
úrazové pojištění štábu, se jím předpokládané pojištění 
rozchází s tím, jaké je nyní pro členy štábu používáno.

V tomto směru došlo díky Herecké asociaci a déle než 
rok trvajícímu jednání s pojišťovnou ČSOB k zásadnímu 
průlomu, když díky této spolupráci byl vytvořen produkt 
určený členům asociací v oblasti kultury. Je tedy zřejmé, že 
odborové organizace mohou a budou hrát zásadní roli při 
řešení problémů, které jsou pro členy štábu prozatím neře-
šitelné. Je to evoluční změna, která audiovizuální tvorbu 
v České republice přiblíží západoevropským standardům.

Nástroje tedy máme k dispozici, je na nás, abychom je 
začali využívat.

Nové informace k tomuto tématu, jakož i kontakty pro 
zapojení se do programu Bezpečný fi lm, jsou průběžně 
aktualizovány na doméně bezpecnyfi lm.cz. 

MgA. Tomáš Pak
Autor je dlouholetým pedagogem 

FAMU a odborným poradcem v oblasti 
problematiky pojištění fi lmu.

ŽALOBA NA OCHRANU OSOBNOSTI 
A ŽÁDOST O OMLUVU

Soudní projednávání bylo 8. 4. 2022 zrušeno na základě 
vzetí žaloby zpět žalující stranou. 

Jan Bernard
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BARRANDOV 20 LET
JIŘÍ SVOBODA

Barrandov představuje 20 let mého života. Přesto musím 
říct, že pro mne ten shluk budov mnoho neznamenal a ni-
jak hlouběji mi neuvízl v citové paměti. Byla to především 
houšť kanceláří, ve kterých seděli úředníci a sídlily pro-
dukce. 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.

V té době jsem měl zájem spíše o literaturu a divadlo. 
Ta budova měla hmotu a objem. Jeviště nebylo iluzivní. 
Dodnes si vybavím závěr dramatu Egmond J. W. Goetha, 
kdy hrdina jde na popraviště po šikmě z horizontu jeviště 
v ostrém kuželu protisvětla. Nebylo mi tehdy víc než 5 let.

O 13 let později mne vyhodili z DAMU a kariéra divadel-
ního režiséra tím byla uzavřena. Poslali mne k lopatě. Na 
konci 60. let se politická atmosféra uvolnila, přihlásil jsem 
se na FAMU a byl jsem přijat do ročníku Karla Kachyni. 
Učili nás fi lmoví tvůrci, před kterými stálo za to chodit 
v předklonu — Elmar Klos nám ukázal, co je to rozbor fi lmu 
a jak vzniká kontrapunkt mezi dekorací a scénou. Procho-
dil s námi hodiny po Praze a chtěl, abychom fabulovali 
situaci do prostředí. Geniální přednášky o literatuře měl 

Milan Kundera. Nezapomenutelný byl Otakar Vávra. A to 
jsem stále ještě viděl Barrandov jen jako kopec, kterému 
dominovala spíš stavba Barrandovských teras.

Poprvé jsem prošel vrátnicí, když jsem směřoval na 
zkoušku z teorie ateliérových fi lmových dekorací. Na-
hlédl jsem do ateliéru č. 2 v tzv. „starých halách“ a nabyl 
přesvědčení, že budu-li točit fi lm, pak v reálech. V tom 
mne utvrdila zkušenost prvního celovečerního fi lmu, kde 
mne architekt přesvědčil, abych si ateliér vyzkoušel. To 
přesvědčení jsem porušil až o 13 let později, když jsem 
točil Prokletí domu Hajnů. Interiér se nedal reálně najít 
a fenomenální architekt Josef Hrabušický navrhl a postavil 
skvělou dekoraci. Jako zaměstnanec jsem prošel naposledy 
schody kolem vrátnice v roce 1993. Paradoxně jsem byl 
poslední režisér, kterého Václav Marhoul po privatizaci 
nevyhodil. Do té doby jsem byl chráněn poslaneckou imu-
nitou (pochopitelně bez mzdy).

Barrandov, to byl také tzv. „dřevák“ — dřevěná přízemní 
stavba, kam se vždy dvanáctého chodilo pro výplaty. V „no-
vých halách“ byly kanceláře všech vlivných lidí — ředitele, 
uměleckého ředitele, ústředního dramaturga a kancelá-
ře produkcí. Když tam dnes zavítám, nejímá mne žádný 
sentiment. Film, jako způsob života režiséra, jako dobro-
družství, výhry i havárie se rodí ve štábu. V dekoracích, 
které vytvářejí novou realitu fi lmového plátna. A tak jsou 
i emoce, které ještě po létech může režisér prožívat, když 
vidí znovu svůj fi lm. 

Jiří Svoboda

tom fi lmu, ve které byly všechny štábové a dělnické profese, 
svolal okamžitě schůzi, řekl jim, jak chtějí na kádrovém 
oddělení s mladým Klossem vyjebat a hned podal návrh: 
„Abychom odsouhlasili, že ho dobře známe a že ho na tu 
školu doporučujeme! Kdo je pro?“ A všichni, úplně všich-
ni zvedli ruku. Místo těch fízlovskejch kulatejch razítek 
mi dali na přihlášku berana odborové skupiny. „Chlap 

jako hora“, vedoucí produkce Ladislav Kalaš, rovný chlap, 
připojil svoje razítko a ještě tam bylo razítko stranické 
skupiny. Celá ta parta se mě statečně ujala, takže jsem ke 
zkouškám nakonec mohl jít.

Vidíte, že parafráze Romaina Rollanda „dobří lidé ještě 
žili!“ mi přinesla štěstí. 

Elmar Kloss
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BARRANDOV 90 LET 
ELMAR KLOSS

Nechci čtenáře zatěžovat dlouhým vyprávěním (povídá-
ním), i když za těch 32 let, které jsem s přestávkami, způ-
sobenými studiem filmové režie na FAMU a pak vojenskou 
prezenční službou v Armádním filmu, na Barrandově strá-
vil, by se těch vzpomínek a historek našlo mnohem víc.

Soustředím se pouze na úplný začátek: v r. 1959 v červ-
nu, když mi ještě nebylo 17 let, jsem na jedenáctiletce na 
Žvahově maturoval se samými a hodlal jsem dělat talentové 
zkoušky na FAMU. Jenže člověk míní a bolševik (osud) 
mění! Škola mi na základě posudků z místa bydliště (sou-
druzi z Občanského výboru, mezi kterými byla většina 
estébáků, o mě napsali, že „jmenovaný soudruh pochází 
z buržoazní rodiny, chová se i obléká výstředně a členy 
uličního výboru zásadně nezdraví!“) a kádrového posud-
ku mého otce z FSB (ten na únorové tvůrčí konferenci  
čs. kinematografie v Bánské Bystrici byl v tom roce spolu 
s J. Kadárem kvůli filmu „Tři přání“ mezi prvními obviněn 
z revizionizmu a dán do klatby — dostali dištanc na 3 roky, 
nesměli pracovat v hraném filmu, a ten jeho kádrový po-
sudek byl naprosto zdrcující), nedala k studiu na vysoké 
škole doporučení! A tak nadějný start do života byl hned 
v zárodku rozmetán. Přišlo mi to tehdy nespravedlivé, 
že ač jeden z nejlepších žáků třídy nesmím jako jediný 
jít studovat na vysokou, a místo toho musím do výroby, 
abych tak vylepšil svůj kádrový profil (sic!)

Šel jsem se tedy zeptat na Barrandov, jestli by mě ne-
vzali na práci ve Studiu. Narazil jsem tam na Jiřího Hájka, 
tehdy vedoucího výrobních štábů, bývalého politruka, 

později za normalizace náměstka pro výrobu, a ten mi 
povídá: „Jó, hochu, ty máš známý jméno, to není jen tak. 
A navíc máme stop stav. Jedině termínovaně na tři měsíce, 
abys aspoň strčil nohu mezi dveře.“ Vlastně se ke mně 
zachoval docela hezky, vzali mě do štábu a dělal jsem asi 
dva měsíce „laufra“ na filmu režiséra Steklého „Mstitel“. 
Když to skončilo, poslali mě do zařizovací party osvětlo-
vačů, abych si taky přičuchl k manuální práci. To byla asi 
vůbec nejtěžší fyzická práce, která tam tehdy existovala. 
Tihle hoši také právem patřili ke šlechtě mezi dělnickou 
třídou na Barrandově — frajeři, na které nikdo neměl, ale 
zapadl jsem mezi ně!

Po třech měsících jsem se zase vrátil do štábu na film 
režiséra Miloše Makovce „Chlap jako hora“, tentokrát už 
jako asistent režie. Naivně jsem si myslel, že jsem si tím 
už vysloužil ostruhy a mám cestu ke zkouškám na FAMU 
otevřenou. Vyplnil jsem přihlášku a jdu si s ní pro doporu-
čení na kádrové oddělení. A tam sedí jeho vedoucí soudruh 
Hejna. Odporný typ — podívá se na mě těma svýma hadíma 
očima a povídá: „Soudruhu, já tě neznám.“ — „Jak to, tady 
mě znají všichni, dělal jsem u osvětlovačů, teď jsem ve 
štábu…“ — „ Soudruhu, to tady ale musíš pracovat nejmíň 
tři roky, abychom poznali, co jseš zač…“

Vrátil jsem se do štábu úplně zlomený, všechny mé plány 
se zhroutily. Rudla Milič, který Makovcovi dělal kameru, 
se mě ptá: „Eliku, co ti je?! Co jseš takovej spláchnutej?“ 
Řekl jsem mu to a on hned vybuchl: „Tak to ne, s tím se 
musí něco udělat!“ A jako předseda odborové skupiny na 

DOZVUKY 90 LET BARRANDOVA
Elmar Kloss a Jiří Svoboda
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Vzpomínky na ty,
kteří nás opustili

Z natáčení Otakar Kosek a Ivo Popek, za kamerou Foto: O. Kopecký
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ako mladý chlapík jsem v polovině ne zrovna bla-
hých let sedmdesátých nastoupil do studia Česko-
slovenské televize v Ostravě. Otakar tam v té době 

už krátce působil jako externí režisér. Natáčel televizní 
inscenace a filmy, jejichž literární předlohy vznikaly v dra-
maturgické dílně Šárky Hůlové, později jeho ženy Šárky 
Koskové. Pár let jsme se ve studiu jen tak potkávali, až jsem 
byl osloven, abych se, jako druhý kameraman, stal členem 
jeho štábu při natáčení Návštěvy z vesmíru, filmu, vycháze-
jícího z předlohy bratří Strugackých Piknik u cesty. Byla to 
v té době po všech stránkách odvážná volba, především pro 
samotné téma filmu, zvláštní atmosféru příběhu, možnost 
nejednoznačných, a tudíž i v rámci teh-
dejší ideologie nebezpečných výkladů 
(dávno před Tarkovského Stalkerem). 
Nebylo snadné natočit v malém regio-
nálním studiu s tehdejší TV technikou 
věc, která svou náročností realizátory 
nepřemůže, a přitom zaujme a upou-
tá diváka. Výtvarné přesvědčivosti 
paradoxně pomohly převážně noční 
exteriéry už tehdy částečně vybydle-
ných nekonečných ostravských průmy-
slových objektů a prázdných, olejem 
nasáklých ploch kolem. Světla a ohně 
dýmajících provozů v pozadí obraz do-
tvářely. O tom, že se výsledek povedl 
(nesrovnávejme s Tarkovským), svědčí nejen uznání autora 
scénáře, renomovaného scenáristy Drahoslava Makovičky, 
ale i fakt, že se film po odvysílání, někdy v průběhu dalších 
let ztratil, prostě zmizel. Asi někomu vadil. Student FAMU 
Vojtěch Novotný o tom natočil v roce 2020 dokument.

Tvůrčí spolupráce Šárky a Oty v období tzv. Biafry du-
cha, navíc ve městě, zjednodušeně považovaném za rudou 
baštu, těmhle okolnostem prvoplánově nikdy nepodléhala 
a chytře je obcházela. Například právě tím, že si vybírali 

náměty z prací těch spisovatelů tzv. tábora míru, kteří uměli 
najít onu hranu snesitelnosti pro pány mocné a určující. 
Například tak, že složité všelidské problémy, o kterých jaksi 
nebylo vhodné mluvit jako o našich problémech, byly lite-
rárně i filmově přeneseny do jiných zemí, těch „špatných“. 
Mnoho scénářů i námětů, které dramaturgyně nabídla, je 
ovšem ryze české provenience. Jmenujme například Old-
řicha Daňka, Marii Kubátovou, Romana Ráže, Drahoslava 
Makovičku či Miloše Smetanu, Josefa Eismanna.

A pak se stalo v roce 1982, že jsem, poprvé jako samo-
statný kameraman, začal s Otou připravovat, a posléze 
i natočil TV film podle sci-fi románu Modří lidé. Napsala 

jej skupina sovětských spisovatelů, ze 
známých důvodů pod pseudonymem. 
Příběh se odehrává v ne tak vzdálené 
budoucnosti, v nejmenované zemi. Té-
mata jako manipulace, moc a konání 
zla ve jménu dobra, myslím, u tehdej-
ších diváků zarezonovaly. Mám pro to 
nedávný příklad. Bavili jsme se s jedním 
mladším kolegou o lecčems kolem fil-
mu. Nějak přišla řeč na Únosy bez vý-
kupného, tak se film, o němž je řeč, jme-
noval. A zmíněný přítel pravil, že spolu 
se svým kamarádem z mládí mají Únosy 
za jeden z největších zážitků z té doby, 
obsahově i formálně. Pravil ten přítel, 

že to bylo jiné, než to, co televize tehdy u nás servírovala. 
Málokdy se člověku dostane takového uznání. Tlumočil 
jsem to samozřejmě hned režisérovi.

Od té doby jsme s Otou natočili řadu TV inscenací i fil-
mů. Stal jsem se tak trochu i členem jejich rodiny. Oba 
jsme měli rádi tu fázi vzniku filmu, kdy vlastně vše vzniká 
teprve v hlavě. Naše přátelství určitě nejvíc utužilo tohle 
období. Ota byl režisérem, který věděl, co chce, ale zá-
roveň byl i přístupný nápadům svých parťáků ve štábu. 

OBA JSME BYLI POSEDLÍ FILMEM
vzpomínka kameramana Ivo Popka na  
spolupráci s režisérem Otakarem Koskem

J
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Po právu je i vyžadoval. S tou rodinou to myslím tak, že 
jsme se scházeli u Koskových doma nebo na jejich chalupě 
v Beskydech a vymýšleli. Časem jsme při tom nešetřili. 
Občas jsem přišel i s něčím, co Otovu představu trochu 
nabouralo, ten ovšem, se svým neutuchajícím nasazením, 
přetavil svůj původní náhled tak, že se v něm tak trochu 
zrcadlily i ty moje pokusy vmísit se do debaty.

Natáčení pak bylo ryzí slastí. Samozřejmě, do té míry, 
dokud to je při nevyzpytatelnosti natáčení možné. U nás 
zvláště proto, že jsme byli oba posedlí fi lmem a maximum 
možného jsme točili v reálech. Často s ruční kamerou, 
která nám umožňovala maximálně se přizpůsobovat her-
cům. Jak Ota říkával, vyprávět kamerou. Pracně vymyš-
lené nápady šly často stranou, ve prospěch toho lepšího, 
co nabídla realita. Radostné bylo také spolupracovat se 
štábem, osvědčeným a dobře vybraným. Sám manuálně 
nesmírně zručný, neopomněl zdůraznit a ocenit důležitost 
i odbornost každého člověka, v jakékoli profesi. A dát si 
s ním po práci třeba panáčka. Vesměs to byli zaměstnanci 
ČT Ostrava nebo tamních divadel, žijící v Ostravě. To už 
je dneska dávnou minulostí.

Myslím, že řada věcí, které jsme všichni spolu natočili, 
je kvalitní. Bohužel, z mého pohledu kameramana, přepis 
16mm fi lmu v Ostravě na „kvalitním“ sovětském snímači 
velikosti menší chaty vzal fi lmové surovině její kouzlo. 
Tenkrát to tolik nevadilo, ale dnes, v době rozlišení 4K 
a Oled televizorů jsme měli s Otou při promítání občas 
pocity marnosti. Zvlášť, když moji snahu o nový přepis 
původních fi lmů zahltila velká voda, která se prohnala 
v roce 1997 archivním skladem v Ostravě.

Vedle pravidelné práce v Ostravě si Ota „odskočil“ do 
fi lmového studia ve Zlíně, tehdy Gottwaldově. Jeden z těch 
jeho, tuším tří, dětských fi lmů — Lukáš — získal Hlav-
ní cenu na 22. Festivalu fi lmů pro děti a mládež ve Zlíně, 
Zlatou medaili CIFE na MFF Berlín a ještě Čestné uznání 
UNICEF. Dostat se dneska na Berlinale je pro české hrané 
fi lmy meta téměř nedobytná.

Ostatně ani jeho televizní snímky nezůstaly bez ohla-
su na světových festivalech. Společensko-kritický fi lm 
Jsou určité hranice z roku 1986, natočený podle scénáře 
Jaromíry Kolárové, uspěl nejvyšší měrou v roce 1989 na 
IV. Světovém televizním festivalu v Tokiu, kde v konku-
renci 543 snímků získal Grand Prix za režii. Po revoluci 
se rozšířily možnosti zpracovávat témata do té doby u nás 
nemyslitelná. Do baladického příběhu dvou bratří, kteří 
v poúnorové realitě nechtěli nic jiného než žít dál v klidu 
na malé usedlosti v horách své osamělé životy, se patrně 
dokázali vcítit i diváci a porotci na festivalu v dalekém ka-
nadském Banff u. Film Evangelium podle Pastýřů, o jehož 
realizaci usilovala dramaturgyně Šárka Kosková šest let 
(podobně jako u Daňkova Záviše a Kunhuty), tam v soutěži 
získal třetí místo.

Revoluční entuziasmus ale přinesl Otovi i nečekaný 
úkol. Ač externista, byl spontánně zvolen do funkce ře-
ditele ČT Ostrava. Udělal tehdy hodně pro to, aby se pro-
měnilo či vymizelo to, s čím jsme se léta (většinou marně) 
potýkali. Ředitel televize má ale povinnosti, které de facto 
znemožňují jeho tvůrčí práci, proto se režisér brzy vrátil 
k svému řemeslu.

Měl rád velké výzvy a pustil se do natáčení seriálu Na-
nebevstoupení Lojzka Lapáčka ze Slezské Ostravy, podle 
románu Oty Filipa. Diváci ovšem tehdy — na začátku nové 
doby — dávali přednost jiným, lákavým a nepoznaným 
žánrům. Seriál to odnesl malou mírou diváckého zájmu, 
a tak mezi lidmi je jeho asi nejznámějším dílem hojně sle-
dovaný „valašský“ seriál Bez ženské a bez tabáku.

Také díky tamním autorům, bratrům Křenkovým, 
natočil Ota na Valašsku řadu fi lmů. Miloval Valašsko, 
Beskydy, měl rád Ostravu, ale jako člověk, který prožil 
dětství a mládí v Praze, se v devadesátých letech rozhodl 
pro návrat do hlavního města.

Posledním hraným příběhem, který jsme s Otou natočili, 
už v pražské TV, byly Zapomenuté tváře (podle scénáře Š. 
Koskové, v dramaturgii M. Smetany). Pro náš společný osud 
krásný dárek. Ale také vyprávění o konci života, na půdorysu 
obyvatel penzionu pro vysloužilé, kdysi slavné herce. Osobní 
příběhy, často bolestné, se tady střetávají i s realitou veskrze 
současnou. Se snahou lidí činorodých až příliš, kteří mají 
pro krásný dům v hlavách úplně jiné využití.

Nikdy jindy jsme se, ani já, a myslím ani Ota, na jednom 
díle nesetkali s takovou plejádou skvělých lidí a velkých 
herců, jako při nádherné práci s nimi ve vile v Hýskově. 
Namátkou dámy Zázvorková, Fialová, Bohdanová, Sko-
řepová, Adamová…, pánové Brodský, Ráž, Kemr, Munzar, 
Lukavský, Racek… Tak trochu hráli také sami sebe…

Jenom malá perlička. Produkce v návalu povinností 
zapomněla v určený čas vyzvednout pana Kemra u Ná-
rodního divadla. Ten nějakou chvíli čekal, pak odjel, či 
odešel domů, spíš tedy před dům v Nerudovce, sedl do 
svého trabanta a přijel do Hýskova… Děje se tak i dneska?

Stejně tak jako nezapomenutelné Zapomenuté tváře 
v nás zůstávají všichni další dobří lidé, které jsme s Otou 
společně potkali. I když už jsme pak toho spolu mnoho 
neudělali, ty momenty a situace, které stojí za zapamato-
vání, v nás zůstaly.

Když jsme se po letech potkali při práci na nekonečném 
seriálu, byli jsme rádi, že tam jeden druhého máme. Při 
setkávání v soukromí jsem nikdy neměl pocit, že by Ota 
ztrácel chuť něco dělat, něco nového vytvořit. Úspěšně 
se pak věnoval pedagogické činnosti a také divadelní re-
žii. Ostatně právě tu vystudoval na pražské DAMU, díky 
uvolněným poměrům v letech šedesátých. Neměl zrovna 
vhodný původ, ani klidné dětství. V posledních letech 
psal scénáře a upravoval dramatické texty, za tiché tvůrčí 
spoluúčasti svých miláčků — kocourů. Rád fotografoval, 
psal poezii, nebo jenom tak při sklence vína pozoroval, 
jak kolem plyne život. Myslím, že se mu kus opravdového 
života, naše problémy, smutky i radosti, v jeho fi lmech 
podařilo zachytit.

Pro mnohé, včetně mne, po něm zůstane na světě kus 
prázdného místa.

Ostatně třeba naši veleoblíbení Věra Galatíková nebo 
Edáček Cupák mu to teď, tam nahoře, beztoho potvrzují.

Jenom pro pořádek: Ze zde jmenovaných děl jsem s Ota-
karem netočil jako samostatný kameraman Návštěvu 
z vesmíru (hl. kamera Jan Plesník), fi lm Lukáš (kamera 
Jiří Kolín) a Bez ženské a bez tabáku (kamera Jaromír 
Zaoral). 

Ivo Popek
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JEHO SLOVA 
Magie plátna je úplně jiná. Na televizi se díváte zpříma, 
k fi lmu vzhlížíte. Je to něco, nechci říci božského, ale 
vyššího. Zvláště teď, kdy plátna jsou tak veliká! Je tam 
vidět každé hnutí mysli. Působivost fi lmu na diváka je 
silnější. Televizi přece jen vnímáte povrchněji.

Režisér Dušan Klein
zemřel 9. ledna 2022
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d chvíle, kdy 10. března zemřela ve věku nedožitých 
89 let fi lmová publicistka a dlouholetá umělecká 
ředitelka karlovarského festivalu Eva Zaoralová, 

objevily se v médiích desítky nekrologů a ohlédnutí za ži-
votní a profesní dráhou této mimořádné ženy. Snad nebude 
vadit, když se na stránkách fi lmařského časopisu Synchron 
připojím k těm osobnějším vzpomínkám, protože jsem se 
za posledních nejméně třicet let s Evou často setkávala 
jak profesionálně, tak i jako jedna z okruhu — troufám si 
říct — jejích stálých kamarádek.

Než začnu s onou osobní vzpomínkou, sluší se alespoň 
ve zkratce připomenout, kým Eva Zaoralová pro fi lmařský 
svět byla a co pro jeho zušlechťování a obohacení zname-
nala. Především byla osobností mimořádně vzdělanou, 
s neobyčejně širokým záběrem znalostí z oblasti kultury 
a hlavně kinematografi e. Po absolvování češtiny a fran-
couzštiny na Filozofi cké fakultě Karlovy univerzity se 
věnovala překládání z francouzštiny a italštiny, což vedlo 
k tomu, že se právě kinematografi e Itálie a Francie staly 
jejím stěžejním zájmem. Od 60. let pracovala jako redak-
torka a posléze jako šéfredaktorka odborného fi lmového 
časopisu Film a doba. Jezdila po nejvýznamnějších evrop-
ských fi lmových festivalech, a to nejen jako novinářka, ale 
i jako členka různých porot, o své dojmy z nich se dělila 
se čtenáři svého domovského Filmu a doby nebo populár-
ního Kina, ale psala i do kulturních rubrik deníků. Měla 
vytříbený vkus a cit pro dobré fi lmy, a byť svým naturelem 
tíhla spíše ke klasice a oceňovala tradiční hodnoty fi lmu, 
dokázala až jasnozřivě odlišit konjunkturální módní vý-
střelky od autentického kinematografi ckého novátorství, 
jež oceňovala s otevřeným pohledem a vstřícností. K jejím 
mnoha aktivitám patřila i pedagogická činnost na FAMU, 
kde přednášela dějiny fi lmu.

Od roku 1994 se společně s Jiřím Bartoškou postavila 
do čela nadace, která se rozhodla oživit skomírající fi l-
mový festival v Karlových Varech, a je i její zásluhou na 
postu umělecké ředitelky festivalu, že během pár let se 
z této mezinárodní fi lmařské přehlídky stala jedna z nej-
významnějších kulturních akcí nejen u nás, ale i v celé 
Evropě. K tomu přispěla jak výběrem kvalitních fi lmů, tak 
i svými letitými kontakty s nejvýznamnějšími fi lmovými 
novináři a kritiky světa. Když před jedenácti lety předala 
žezlo umělecké ředitelky svému kolegovi Karlu Ochovi, 
zůstala nadále až do konce věrna festivalu coby umělecká 
poradkyně.

Za svoji dlouholetou práci pro kinematografi i byla oce-
něna Medailí Za zásluhy v oblasti kultury (2010), dále 

získala například Rytířský řád Italské republiky za zásluhy 
o šíření italské kultury (2020) či titul důstojnice francouz-
ského Řádu umění a literatury (2002 a 2012).

Já jsem poprvé osobně potkala Evu Zaoralovou začát-
kem osmdesátých let, kdy jsem začala pracovat v redakci 
tehdejšího fi lmového čtrnáctideníku Kino a ona byla již 
uznávanou autorkou a redaktorkou Filmu a doby. A proto-
že oba tituly vycházely v jednom vydavatelství Panorama, 
sídlily vedle sebe na Václavském náměstí 43. Takže se naše 
redakce samozřejmě stýkaly. O generaci starší Eva tehdy 
pro mě byla jakousi ikonou fi lmové publicistiky, ale po-
stupem let jsme se bez ohledu na věkový rozdíl spřátelily. 
Několikrát jsme byly společně na festivalu v Benátkách 
a užívaly si fi lmového ruchu i gurmánských zážitků italské 
kuchyně. Tu Eva moc milovala a s nadšením konzumovala 
hlavně různá hříbková rizota nebo těstoviny s plody moře. 
Tyto naše gurmánské zážitky jsme si pak nesčetněkrát 
zopakovaly v Praze při pravidelných schůzkách našeho 
„fi lmového babince“. Tento „spolek spřízněných duší“ 
jsme ovšem s ohledem na náš přibývající věk eufemisticky 
přejmenovaly na „dívčinec“. Tvořilo ho — kromě Evy — nás 
sedm Eviných dlouholetých kolegyň a kamarádek z růz-
ných oborů fi lmové branže (novinářky, teoretička, fi lmo-
vá distributorka, vysokoškolská pedagožka). Pravidelně 
jednou měsíčně jsme se takto scházely víc než deset let, 
nejdříve v pražské Adrii, kde svého času sídlil legendární 
fi lmařský klub, pak v jedné originální italské restauraci 
v centru staré Prahy, kde vařili báječní italští kuchaři, až 
nakonec jsme skončily v jedné sympatické pizzerii v Podolí, 
odkud to měla Eva ze svého domova nejblíž. V posledních 
letech už jí chůze dělala problémy, a tak ji dopravovala na 
naše schůzky jedna milá kolegyně z našeho kroužku, rov-
něž obyvatelka Podolí, nebo Evina obětavá dcera Klaudie, 
díky jejíž péči mohla Eva být v domácím prostředí až do 
konec svých dnů.

A během těchto našich setkání se samozřejmě semle-
lo všechno možné i nemožné — novinky ze světa fi lmu, 
nemoci, narození či úspěchy vnoučat (Eva byla na své 
tři velké vnuky náležitě pyšná), ale třeba i politika nebo 
zahradničení… A když covid skoro na dva roky naše „dív-
čince“ přerušil, už jsme se s Evou neviděly. Ale její místo 
na lavici v čele stolu jí navždy bude patřit. A vždycky bu-
deme vzpomínat na elegantní vtipnou Evu s jejím typicky 
nakřáplým hlasem, s níž jsme si tak rády připíjely sklenkou 
jejího oblíbeného červeného italského Primitiva. 

Helena Hejčová

KAMARÁDKA EVA / K úmrtí fi lmové 
publicistky Evy Zaoralové

O
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pátek 15. dubna 2022 nás zastihla náhlá a smutná 
zpráva, že nás ve věku 87 let opustila paní Vlasta 
Pospíšilová, mezi kolegy všeobecně nazývaná Vlas-

tička. Jejím životním snem bylo dostat se do legendární 
animátorské party mistra Jiřího Trnky, což se jí také poda-
řilo a brzy se plnohodnotně zapojila mezi své animátorské 
vzory Břetislava Pojara, Bohuslava Šrámka, Stanislava 
Látala a Jana Karpaše. Nikdy se netajila obdivem k Trn-
kovu dílu a jeho stylu a také ho celým svým animátorským 
i režijním dílem rozvíjela. Jejím odchodem tedy defi nitivně 
skončila slavná éra českého trnkovského loutkového fi lmu.

Cesta Vlasty Pospíšilové od učednických začátků až 
na Olymp animace byla přímočará, ale rozhodně nebyla 
jednoduchá. Vystudovala sice Vyšší školu umělecko-prů-
myslovou v Praze u profesora Richarda Landera, kde se 
potkala s divadelní loutkou a scénografi í, ale animace se 
tam neučila. Animace se neučila ani na žádné jiné škole. 
A tak každý, kdo se chtěl stát animátorem, musel absolvo-
vat dlouhá asistentská léta v tehdejším Studiu kreslených 
a loutkových fi lmů, musel začínat od píky, musel se stát 
dobrovolným kandrdasem.

V případě Vlasty Pospíšilové to trvalo celých dlouhých 
dvanáct let. Po čtyřech letech svého asistování v tehdejším 
Studiu kreslených a loutkových fi lmů naanimovala napůl 
se Stanislavem Látalem Kybernetickou babičku, ale zů-
stala i nadále asistentkou. V roce 1964, kdy asistovala již 
šest let, předvedla neuvěřitelné animační kreace s loutkou 
paní Husy v Trnkově boccacciovském Archandělu Gab-
rielu a paní Huse, které vešly do dějin světové animace, 
ale i nadále zůstávala asistentkou. Tak to tehdy v Krátkém 
fi lmu Praha a jeho Studiu kreslených a loutkových fi lmů 
chodilo. Cesta na Olymp byla trnitá.

Ofi ciálně se Vlasta Pospíšilová stala animátorkou až po 
Trnkově smrti v roce 1970, kdy spolupracovala s režisérem 
Jaroslavem Bočkem na jeho fi lmu Vdova z Efesu. Ten jí 
později složil hlubokou poklonu, když pro ni inicioval 
a natočil fi lm Tři etudy pro animátora (s dohrou). Tím 
animátorem byla pochopitelně Vlastička a fi lm se stal její 
suverénní benefi cí.

Animátorské umění Vlasty Pospíšilové se stalo vše-
obecně známým a uznávaným, a tak se stala vyhledáva-
nou spolupracovnicí i pro tvůrce s tak odlišnou poetikou, 
jako je Jan Švankmajer. Její plošková animace ve fi lmu Et 
cetera a objektová animace ve fi lmech Žvahlav a Možnosti 
dialogu dodneška udivuje svou vynalézavostí, precizností 
a výrazovou expresivností. Vlastička dokázala animovat 
v podstatě cokoli. V jednom rozhovoru řekla, že „animátor 
může dělat všechno. Může být dítětem, mrakem, vodou, 
papouškem, čárou, může cokoliv“. V praxi to znamenalo 
třeba to, že animovala loutkového dvojníka Pana Tau, a že 
se stala klíčovou spolupracovnicí režisérů Jiřího Barty, 
Stanislava Látala, Břetislava Pojara, Zdeňka Smetany, 
Ivana Renče a řady dalších.

Za své obdivuhodné herecké animátorské výkony byla 
Vlasta vyznamenána několika cenami na našich i význam-
ných zahraničních festivalech.

K zásadnímu zlomu v jejím profesním životě došlo v roce 
1979, kdy spolu se scenáristou Edgarem Dutkou debutovala 
v líbezné i trochu strašidelné pohádce O Maryšce a vlčím 
hrádku. Vlastička se stala režisérkou. Jak jsem již zmínil, 
neměla k tomu žádnou školu. Její školou byl život a dlouhá 
systematická tvůrčí spolupráce s významnými režiséry, pro 
něž animovala. Vlasta si nelámala hlavu s žádnými „ismy“ 
a módními vlnami a dělala fi lmy tak, jak si představova-
la, že by se to mělo dělat, aby tomu lidé rozuměli, aby je 
to bavilo, a aby se nad tím zamysleli. Vlasta tvořila pro 
své diváky, a ne pro festivaly. Svými fi lmy sloužila příbě-
hům, které natáčela. Že to funguje docela dobře se ukázalo 
hned u jejího dalšího fi lmu Paní Bída, a pak už následovala 
proslulá „werichovská éra“ vrcholící třemi celovečerními 
Fimfáry, která významně ovlivnila tehdejší podobu naší 
animované kinematografi e. Vlasta pro Fimfára natočila 
pět fi lmů. Začalo to dnes již zlidovělou Lakomou Barkou 
a pokračovalo dalšími čtyřmi Werichovými pohádkami — 
Až opadá listí z dubu, Splněný sen, Tři sestry a jeden prsten 
a O kloboučku s pérkem sojčím.

Svoje životní i tvůrčí krédo — vytvářet fi lmy, které di-
vákům a zejména dětem vštěpují důležitost porozumění, 
důležitost úcty jednoho člověka k druhému a důležitost 
tolerance — vtiskla Vlasta Pospíšilová i do svého opusu 
magnum, loutkového seriálu Broučci podle klasické knížky 
Jana Karafi áta. Zde svůj tvůrčí rejstřík rozšířila i o sce-
náristiku, a jak se ukázalo, vedla si v ní stejně úspěšně 
jako v animaci a režii. Broučky obdivuhodné dílo Vlasty 
Pospíšilové dovršilo.

Fenomenální úspěch seriálu klasických Karafi átových 
Broučků si vynutil ještě devítidílně pokračování Dobro-
družství na pasece podle Josefa Haina Týneckého a rovněž 
devítidílné pokračování Broučkova rodina podle Oldřicha 
Seluckého.

A aby toho nebylo dost, Vlastička si po jeho dokončení 
ještě „střihla“ pět Patů a Matů, z nichž dva si dokonce 
napsala.

Závěrem stručná statistika. Vlasta Pospíšilová:
— Animovala více než 120 fi lmů
— Režírovala 45 fi lmů
— Získala 6 cen za animaci
— Za své fi lmy obdržela ceny na festivalech v Espinhu, 
Isfahánu, Chicagu, Gijonu a dalších
— U nás získala dvě Ceny Jiřího Trnky, Kristiána na Fe-
biofestu, třikrát vyhrála na Anifestu v Třeboni a její fi lm 
získal Českého lva za výtvarný přínos
— Získala Cenu za celoživotní dílo na Anifi lmu v roce 2015 

S Vlastou Pospíšilovou odešla jedna z prvních dam nejen 
naší animace. Její fi lmy nás však přežijí. 

Jiří Kubíček

Odchodem Vlasty Pospíšilové skončila 
éra trnkovského loutkového fi lmu

V
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Z fi lmu Paní Bída

Z natáčení fi lmu Paní Bída 
Vlasta Pospíšilová 
a kameraman Vláďa Malík
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Činnost a aktivity FITES podporují

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/2022)
 na složenku do zprávy pro příjemce taktéž čitelně vypište své jméno
a letopočet roku, kterého se platba týká
 pro platbu složenkou je adresa příjemce: Český 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)
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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
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1. strana / vnější
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Vlastička, jak jí její přátelé a spolupracovníci říkali, mi 
volala po Vánocích 2021, že se dívá na můj rozkládací lout-
kový Betlém, že se jí moc líbí, a vyptávala se co dělám. Vždy 
se zajímala o dění v animovaném fi lmu a byla vnímavá 
k mladším autorům.

Já jsem se s ní poznala v roce 1983. Vybrala si mě za 
výtvarnici do jejího fi lmu Paní Bída. Protože jsem do té 
doby navrhovala loutky a scény do inscenací pro loutková 
divadla a pro televizi v Čechách a na Slovensku, a ačkoliv 
jsem tehdy měla také zkušenosti s hraným fi lmem, kde 
jsem navrhovala kostýmy, byla práce v loutkovém fi lmu pro 
mě naprosto nová. Naštěstí jsme si hned zpočátku s Vlastou 
porozuměly, protože měla výtvarné cítění a věděla co chce.

Studiem Jiřího Trnky, tehdy už přemístěném na Barran-
dově, jsem byla úplně nadšená. Byla tam tehdy spousta 
nadaných lidí, řemeslníky počínaje, kameramanem Vládou 
Malíkem konče. A Vlasta díky dlouhým letům spolupráce 
s Jiřím Trnkou, kterému animovala mnohé fi lmy, byla 
nejen dobrá animátorka, ale když později dostala příle-
žitost i výtečná režisérka. Jsem vděčná za to, že jsem ji 
mohla pozorovat při práci a na všechno se vyptávat. Byla 
to taková moje škola. Tehdy jsem se rozhodla, že budu už 
dělat jenom animovaný fi lm, což se mi nakonec podařilo. 
Od Vlasty jsem se naučila dělat scénáře a režírovat a také 
všechno to, co se od fi lmové loutky požaduje. Byla mistrem 
ve svém oboru.

Děkuji Ti Vlastičko, že jsme se potkaly. 

Šárka Váchová

Příspěvek 
o Vlastě 
Pospíšilové

Vlastička

Vlastička, tak jsme jí všichni říkali. Animátorka, režisérka, 
pracant, pedant a smát se uměla až brečela. Když animo-
vala, musel být všude klid. Když režírovala, bylo jí všude 
plno. Teď už budeme jen vzpomínat; pokusím se o to.

Její život byl tak neuvěřitelně pracovně plodný, i když 
jsem s ní pracoval poměrně dost, mohu poskládat jen malý 
kousek.

Nejprve jako stavba v ateliéru a výrobce rekvizit. Pro 
Vlastičku se muselo všechno doslova „přibetonovat“, v zá-
palu animace se po scéně nekompromisně válela. Okolo 
scény rozhodila hrst špendlíků, vypadalo to jako pověr-
čivostní rituál, ale bylo to praktické, kamkoli sáhla, ležel 
špendlík — a těch bylo při animaci vždycky potřeba. Jen 
když jsem jí v kleče pomáhal, tak mi to praktické nepři-
padalo.

Všechny pohyby loutek měla pečlivě vypozorované od 
lidí. Když neměla, požádala někoho z nás, aby třeba udě-
lal kotrmelec, postavil se na hlavu, upadl, chrápal, motal 
se jako opilec, skočil, šermoval, míchal těsto. A jednou 
si kamarád nechal vykloubit rameno, to když Vlastičce 
předváděli rvačku.

Často se ozvalo volání: „STAVBA…!!!“ To znamenalo — 
něco mi padá, něco už upadlo, něco podat, přidělat, oddě-
lat, zmáčknout, odnést, přivázat, posunout…

Přiznávám, že mi to všechno působilo uspokojení. Být 
k ruce řemeslníkovi, který fakt umí a potřebuje servis, to 
je opravdu moc dobrý pocit. Nemálo jsem za ty tři roky 
okoukal.

A animovat pro Vlastičku, to je zase jiná škola. To už 
sama neanimovala, o to větší to byla výzva. Myslím, že 
je třeba se zmínit o tom, že animace je řemeslo, loutková 
animace technická disciplína. To, co nazýváme uměním, 
je ta přidaná hodnota, která nemusí vždy vyjít. Ale dobré 
řemeslo často stačí na krásný fi lm. Vlasta byla dokonalý 
řemeslník a jako všichni animátoři se snažila o tu přidanou 
hodnotu. Totéž vyžadovala od ostatních. Její technické 
scénáře byly bezchybné. Její dohady o animaci byly někdy 
komplikované. Jako animátorka měla představu a já jako 
animátor také. Splnit její požadavky a zároveň tam dát 
kousek svého není jednoduché. Ale drtivou většinu nám 
to vycházelo. Jediné, co opravdu nefungovalo, když si mi 
sedla za záda a říkala: „Tu ručičku dej výš…“, nebo něco 
podobného. Kdo animoval, ví, o čem to je. Musela za dveře. 
Posledních pár projektů jsme ale už byli dokonale sehraní.

Vzpomínat bych mohl dlouho a se spoustou vyprávěnek, 
ale nebyl jsem sám, kdo se s ní setkal. Měla okolo sebe 
mnoho desítek kolegů, přátel, příznivců a obdivovatelů. 
Každý z nich by mohl vyprávět. Já jen ještě prozradím, že 
měla i svůj ojedinělý „KLUB“, který vznikl samovolně, 
postupně. Má nespecifi kovaný počet členů. Kdo ví, ten 
ví. Nepátrejte, nic se nedozvíte.

Na Vlastičku nikdy nezapomeneme. Byla člověk a teď 
už i legenda.

Na shledanou Vlastičko 
David Filcík
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časopis audiovizuálních tvůrců

1  2022

Ochranná asociace  
zvukařů — autorů, z.s.

INZERCE

Národní 973/41, 110 00 Praha 1, IČ:  26630192, 
+420 602 744 314, oaza@oaza.eu ,  

www.oaza.eu,  ID datové schránky:  yfrjv7t

Ochranná asociace zvukařů — autorů, z. s. (OAZA) vznikla v roce  
2003 jako profesní organizace sdružující na principu dobrovolného  

členství mistry zvuku. Od roku 2006 vystupuje OAZA již jako  
kolektivní správce majetkových autorských práv mistrů zvuku na základě 
oprávnění, které jí bylo uděleno Ministerstvem kultury České republiky.

Co dělá Ochranná asociace zvukařů — autorů, z.s.
Základním a hlavním posláním OAZA je vyvíjet veřejně prospěšné  

činnosti při ochraně a správě práv zvukařů — autorů (tzv. mistrů  
zvuku) jakožto ochranná organizace autorská — kolektivní správce.

OAZA však plní také další cíle činnosti, jimiž jsou především  
osvětová a vzdělávací činnost, motivace a podpora mládeže  

a talentů v oblastech zvukové tvorby a dalších příbuzných  
oblastech, spolupráce s profesními organizacemi a sdruženími  

autorů, vědeckými a odbornými ústavy, s vysokými školami  
a dalšími kulturními institucemi a pracovníky v oblasti kultury,  
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí  

včetně lektorské činnosti, činnost sociální podpory pro autory  
a jiné nositele práv. Dále se také OAZA angažuje v oblasti 
podpory původní tvorby českých autorů podporou mnoha  

kulturních a jiných akcí.

OAZA již sdružuje více než 700 českých  
mistrů zvuku
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