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Vklad do časopisu SYNCHRON 2/2021 přináší přehled dvanácti závažných 
písemných vyjádření k čtenářově laskavé pozoronosti. Tématem je činnost 

Národního filmového archivu, který se zmítá nejen v zoufalé snaze digitalizovat 
české filmy jinak, než jak by se mělo.
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Fotografie z Poslanecké sněmovny ČR, kde 14. 9. 2021 zástupci profesních filmových asociací a kolektivních správců s podporou poslance Petra Gazgíka (STAN) 
a poslankyně Olgy Sommeroví (LES) přednesli protest proti mizerným digitalizacím NFA a ostrakizaci tvůrčích filmových profesí.
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NFA do kancelářské budovy na Nákla-
dovém nádraží Žižkov, v níž nelze vybu-
dovat potřebná pracoviště pro odborné 
práce s filmovými sbírkami jako jsou fil-
mové projekce či střižny. NFA stále živoří 
v nevyhovujících podmínkách, přitom 
již dávno mohl užívat budovu novou.

2) V roce 2017 byla na Hradišťku zko-
laudována budova nového depozitáře pro 
filmové sbírky. V tomto depozitáři není 
po více jak čtyřech letech uložen jediný 
film. Investice ve výši téměř 300 milionů 
korun zůstává nevyužita. V části dnes 
existujícího depozitáře je déle než sedm 
let nefunkční klimatizace, což ohrožuje 
vzácné a unikátní materiály, které jsou 
zde uloženy.

3) Neudržitelný je vztah ředitele Bre-
ganta k podřízeným v NFA. Desítky 
zkušených a fundovaných zaměstnanců 
ukončily nedobrovolně pracovní poměr 
v důsledku šikany z jeho strany. Příkla-
dem je Bregantův soudní spor s vedoucí 
Oddělení filmových sbírek a předsedkyní 
odborové organizace Mgr. Janou Přikry-
lovou. Výpovědi, kterou dostala, před-
cházel dlouhodobý bossing. Soud vynesl 
rozsudek o neplatnosti dané výpovědi.

4) Není to jediný soudní spor, který 
skončil v neprospěch Michala Breganta. 
Dne 12. 9. 2017 byla zamítnuta žaloba, 
kterou Michal Bregant podal na Nadaci 
české bijáky. Dne 28. 11. 2018 byla za-
mítnuta Bregantova žaloba na děkana 
FAMU Zdeňka Holého. Dne 12. 6. 2020 
byla zamítnuta žaloba na AMU. Soud 
jednoznačně prokázal, že Michal Bre-
gant způsobil Akademii múzických umě-
ní ztrátu v řádu milionů Kč.

5) Další kapitolou manažerského se-
lhávání Michala Breganta je nekvalitní 
digitalizace významných českých filmů, 
kterou NFA zajišťoval. Před několika lety 
bylo z popudu Michala Breganta více než 
deset významných českých filmů digitál-
ně restaurováno v Maďarsku. Negativní 
ohlasy na nekvalitní výsledky vedly Mi-
nisterstvo kultury k sestavení odborné 
komise, která vyhodnotila výsledek jako 
nepoužitelný. Dne 26. 11. 2017 komise 
ustavená Ministerstvem kultury ČR 
konstatovala, že filmy digitalizované 
v rámci projektu financovaného EHP 
a norskými fondy v letech 2014—2016 za 
více jak 21 milionů „nelze přijmout jako 
restaurované“.

Následně pod patronací ministerstva 
vznikla smlouva mezi NFA a FAMU, kte-
rá měla zabránit tomu, aby se podobná 
selhání opakovala. Za FAMU tuto smlou-

vu podepsal děkan Zdeněk Holý, za NFA 
Michal Bregant.

Tato smlouva byla Bregantem násled-
ně porušena v případě vynikajícího filmu 
Vojtěcha Jasného a kameramana Jaro-
slava Kučery Až přijde kocour. Film byl 
restaurován v Itálii, ačkoliv kvalitnější 
práci mohla poskytnout renomovaná 
pražská firma UPP. Nebylo totiž dodr-
ženo ustanovení smlouvy: „Vzorky jsou 
zásadním ukazatelem audiovizuální po-
doby restaurovaného filmu.“ Michal Bre-
gant tyto vzorky italské laboratoři nepře-
dal, ačkoliv je měl k dispozici. Dědicové 
kameramana Jaroslava Kučery požádali 
o stažení filmu z veřejné distribuce, čímž 
nemůže být využita milionová investice 
vložená do restaurování filmu.

Vážený pane ministře, jsme přesvěd-
čeni, že letité ignorování opakovaných 
manažerských selhání generálního ře-
ditele NFA Michala Breganta vede ke 
ztrátě důvěry veřejnosti v nakládání s fi-
nančními prostředky státu a v ochranu 
kulturního dědictví, kterou jako ústavní 
činitel zastupujete. Apelujeme na Vás 
také proto, že jste se zavázal, že budete 
tento bezprecedentní případ působení 
Michala Breganta jako povolaný činitel 
řešit.

S pozdravem

Mgr. Jana Přikrylová, filmová archivářka
a restaurátorka

Mgr. Zdeněk Holý, producent,  
emeritní děkan FAMU

doc. MgA. Olga Sommerová, filmová 
dokumentaristka, poslankyně PČR 

Richard Špůr, kameraman, člen prezidia AČK
prof. MgA. Jaroslav Brabec, režisér, 

kameraman, pedagog FAMU
MgA. Tomáš Choura, kameraman
MgA. Fero Fenič, režisér, producent,  

prezident MFF Praha Febiofest
MgA. Tomáš Pavelek, kameraman
prof. MgA. Jiří Svoboda, režisér
MgA. Jan Malíř, kameraman
prof. Jiří Kubíček, dramaturg, pedagog  

FAMU
prof. MgA. Alois Fišárek, filmový střihač, 

pedagog FAMO
Helena Fikerová, studentka FAMU,  

členka AS FAMU
doc. MgA. Ivo Mathé, emeritní rektor AMU
doc. Mgr. Antonín Weiser, kameraman, 

pedagog FAMU, člen prezidia AČK
prof. MgA. Vladimír Smutný, kameraman
Jaromír Kallista, producent
MgA. Josef Špelda, kameraman, člen  

prezidia AČK
MgA. Jan Mattlach, střihač

Václav Marhoul, režisér, producent
prof. MgA. Jaromír Šofr, kameraman
Jiří Šimunek, kameraman
doc. MgA. Kristian Hynek, kameraman, 

pedagog FAMU
MgA. Vidu Gunaratna, kameraman,  

pedagog FAMU, člen prezidia AČK
Karel Čihák, kameraman, člen AČK
Václav Ostádal, člen výboru OOA-S
prof. MgA. Marek Jícha, kameraman,  

prezident AČK, člen DR OOA-S
Stanislav Klecandr, člen DR OOA-S
MgA. Martin Vadas, režisér, kameraman
doc. MgA. Aurel Klimt, animátor a režisér
Ing. Arch. Josef Vrana, architekt, člen  

výboru OOA-S
doc. MgA. Asen Šopov, kameraman
Filip Hájek, student FAMU
MgA. Blanka Kulová, střihačka
MgA. Pravoslav Flak, člen AČK
Jessica Horváthová, členka prezidia AČK
Tomáš Lipský, kameraman
Ivan Vít, kameraman, člen prezidia AČK
Luděk Hudec, střihač
Jaroslav Róna, akademický sochař
Dalibor Lipský, střihač
prof. MgA. Petr Jarchovský, scenárista, 

pedagog FAMU
MgA. Jaroslav Černý, předseda Filmového 

a televizního svazu FITES
Ivan Biel, režisér, člen výkonného výboru 

FITES
Antonín Dekoj, člen výkonného výboru FITES
Šárka Kosková, členka výkonného výboru 

FITES
Petr Makovička, režisér, člen výkonného 

výboru FITES
František Němec, kameraman, člen  

výkonného výboru FITES
Jana Tomsová, producentka, členka 

výkonného výboru FITES
Kristina Vlachová, režisérka, členka 

výkonného výboru FITES
Ivana Kačírková, střihačka
RNDr. Naďa Vrbová, prorektorka FAMO 

v Písku
Mgr. Blažena Urgošíková, bývalá 

zaměstnankyně NFA, filmová  
historička a restaurátorka

PhDr. Briana Čechová, bývalá zaměstnankyně 
NFA, filmová kurátorka a restaurátorka 

Tomáš Bartošek, bývalý zaměstnanec NFA, 
šéfredaktor Filmového přehledu, kritik

Lucie Vránková, bývalá zaměstnankyně  
NFA, restaurátorka technička

Petr Gruber, bývalý zaměstnanec NFA
PhDr. Milica Pechánková, bývalá 

zaměstnankyně NFA, publicistka
Ing. Aleš Boštička, emeritní ředitel Filmových 

laboratoří Barrandov a AB Zlín 
Eva Pavlíková, bývalá zaměstnankyně  

NFA, filmová kurátorka
Mgr. Alena Prokopová, bývalá zaměstnankyně 

NFA, publicistka a kritička 
František Spilka, AČK
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1. KOCOUR NEPŘIŠEL — KOMENTÁŘ 
PROF. JAROSLAVA BRABCE 
K VÝSLEDKU DIGITALIZACE 
FILMU AŽ PŘIJDE KOCOUR

V Praze, 27. 7. 2021

Kino Světozor bylo poctěno, po veřejné 
projekci na filmovém festivalu v Can- 
nes, promítáním restaurované kopie 
filmu Vojtěcha Jasného Až přijde ko-
cour. Filmu, ověnčenému mnoha cena-
mi na světových festivalech, cenami za 
kameru i technickou složku filmového 
obrazu.

Jako osobní přítel kameramana filmu 
Jaroslava Kučery, jsem byl pln očekávání. 
Nejen kvůli obecně známému mistrovství 
svého kolegy, ale i pro technickou a tech-
nologickou obtížnost zmíněného filmu.

Ředitel NFA dr. Bregant v úvodu pro-
jekce vysvětlil, jak složitá cesta byla pro 
početný tým badatelů NFA k podpoře 
toho, co za chvíli uvidíme, ale i to, že 
práce, spojené s digitalizaci „kocoura“ 
zaplatili manželé Kučerovi (shoda jmen) 
a že vlastní výrobou digitální kopie byly 
pověřeny laboratoře v italské Bologni. 
A to ještě v obtížné době koronavirových 
omezení. Další člen týmu NFA, angažo-
vaném na „kocourovi“, divákům v kině 
vysvětlil, co to je digitalizace a jak se to 
pěkně povedlo, zejména ve zvukové části 
díla. Začala projekce a z předtitulků jsme 
se dozvěděli, že film byl restaurován pod-
le metodiky NAKI.

Hned v úvodních titulcích filmu jsem 
poznal práci Jaroslava Kučery. Podkla-
dem pro text se jmény tvůrců byly frag-
menty textur prkenných desek školních 
lavic, jak byly žáčky lety „subjektivizová-
ny“. Jaroslavovo zanícení pro objevování 
krásy textur, neopakovatelnost vnímání 
stop času v přírodě i v lidech bylo výji-
mečné a autorské.

Začátek vlastního děje filmu patří 
nadhledům na náměstí městečka, který 
svým skládacím dalekohledem pozoruje 
z věže kastelán Oliva ( Jan Werich). Ná-
městí Telče, tak malebné, se divákům 
představilo v monotónní „šedi“ vybled-
lého filmu, starého opravdu šedesát let… 
A tak to pokračovalo dál. Obraz, prost 
modré složky, mimo jiné, byl divákům 
prezentován panem ředitelem NFA jako 
podívaná v době vzniku filmu. Houby. 
Nic takového. Restaurátorský tým NFA 

poněkud pozapomněl, že barviva z fil-
mového pásu ztrácejí časem na intenzitě 
a tím pádem i důsledné sledování a vy-
hodnocování nejvhodnější kopie filmu je 
totiž pouhé pábitelství „vědců“, nikoliv 
erudované směřování k původnímu obra-
zu. A rekonstrukce obrazu z duppozitivu 
je ošemetná věc i pro ostříleného kame-
ramana. K čemu je mravenčí úsilí vý-
zkumu teoretiků, když nepřizvou k tak 
zásadní činnosti, jako je restaurování 
kinematografického obrazu, kamerama-
ny, kteří za složku obrazu odpovídají? 
K čemu jsou pečlivě provedené vzorky, 
které vypracoval, s vynaložením nema-
lých finančních prostředků, tým řešitelů 
NAKI, a které byly předány NFA?!

Následující „podívaná“ byla zkrátka 
ostudná. Nezasvěcený divák se možná 
jen podivoval, proč je ten Kučera tak 
vyzdvihovaný kameraman, když je to 
často „slepé“ a bez barev, nebo naopak 
stylizované scény postav, barevně odli-
šených magickým pohledem kocoura 
bez kresby, tupě zářící do nebarevného 
prostředí.

Promítání ve Světozoru proběhlo 
v klidu, v poloprázdném sále, s účastí 
pracovníků NFA. Nezaznamenal jsem 
tam však jediného kameramana, kromě 
prof. Jíchy, jemuž jsem dělal doprovod.

Jaroslava Kučeru jsem měl tu čest 
poznat velmi dobře osobně, profesně 
i z hlediska jeho pedagogického působe-
ní na FAMU, kde jsem mu dělal asistenta 
a později převzal jeho semináře o drama-
turgii barevných vztahů ve filmu. Vím, 
jak byl vnímavý k adekvátnosti použi-
tých výrazových prostředků kamerama-
na, citlivý na míru barevností dekorací 
i kostýmů, nekompromisní na výslednou 
podobu filmové kopie. Zkrátka vnímal 
vše, co se vyskytlo v zorném poli „jeho“ 
kamery, co bylo určeno pro diváka a co 
neslo titulek „kamera Jaroslav Kučera“. 
Nic z toho jsem včera neviděl, pouze 
kvalitě zakonzervovanou ruinu filmu 
Vojtěcha Jasného Až přijde kocour.

Jménem Jaroslava Kučery žádám, aby 
byla tato digitalizovaná kopie stažena 
z veřejné exploatace. Na odpovědných 
místech musí být posouzeno, zda NFA 
může takovým způsobem dál pokračo-
vat a to i po předchozích neúspěších, 
jako jsou například Staré pověsti české, 
Dobrý voják Švejk, Adéla ještě neve-
čeřela. Filmoví teoretici, jejichž práce 
si bezesporu vážím, mohou mít úlohu 
pouze poradní, nikoliv autorskou! Ne-
lze dopustit, aby se na digitalizaci filmů 

nepodílela odborná část týmu, což jsou 
výlučně kameramani. Diváka nezajímá, 
že je zachováno startovací znamení kon-
ce a začátku filmového pásu, diváka za-
jímá kvalitní obraz a zvuk. A pro obraz 
není reference ve vybledlých filmových 
kopiích nebo duplikačních materiálech 
po šedesáti letech, ale pouze v originál-
ním negativu, je-li k dispozici. Pokud 
je filmové dílo natolik cenné, že je třeba 
vytvořit digitalizovanou kopii bez origi-
nálního negativu, jedná se o záležitost, 
kde by poslední slovo měla mít komise 
profesně erudovaných kameramanů, ni-
koliv filmových badatelů.

prof. Jaroslav Brabec

2. OTEVŘENÝ DOPIS JANY 
PŘIKRYLOVÉ A ZDEŇKA HOLÉHO 
MINISTRU KULTURY ČR
LUBOMÍRU ZAORÁLKOVI

V Praze, 30. 8. 2021

Vážený pan 
PhDr. Lubomír Zaorálek
ministr kultury ČR
Maltézské náměstí 471/1
118 00 Praha 1

Vážený pane ministře,
obracíme se na Vás s žádostí o okamžité 
odvolání PhDr. Michala Breganta z funkce 
generálního ředitele Národního filmového 
archivu.

My, pracovníci v  oblasti kultury 
a především kinematografie, odmítá-
me nadále přihlížet jeho prokazatelně 
nekompetentnímu vedení NFA, jím 
způsobeným finančním a uměleckým 
ztrátám při digitalizaci pro českou kul-
turu významných filmů, včetně finanč-
ních ztrát, které způsobil jako činovník 
FAMU.

Michal Bregant stojí v čele NFA od 
roku 2012 a série nesprávných rozhod-
nutí a manažerských pochybení, které 
učinil, bezprostředně ohrožují historicky 
jedinečné archivní materiály, nehledě na 
vyčíslitelné ztráty finanční.

1) Když se v roce 2012 stal ředitelem, 
Národní filmový archiv vlastnil pozemek 
pro výstavbu pražského sídla, k němuž 
byl vypracován projekt nové budovy. Mi-
chal Bregant celý záměr zrušil, pozemek 
vrátil, a po několika letech nečinnosti 
prosazuje záměr přestěhovat pracoviště 

2 příloha č.1
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své nesprávné strategické postupy, které 
jsou pro autory filmů nepochopitelné. 
Např. proč FIAF (International Federa-
tion of Film Archives) nařizuje digitálně 
restaurovat filmy z nekvalitních druho-
generačních filmových kopií a nikoliv 
z kvalitních originálních negativů první 
generace? Jde o úmysl odstranit kamera-
many a mistry zvuku z procesu „dočasné 
digitalizace a zpřístupňování“? Jakou 
roli v rozhodování a „sebechválení“ hraje 
financování?

◊ díky uvádění na zahraničních festi-
valech se daří i mezinárodní obchod 
(USA, UK, EU), čímž posilujeme pří-
tomnost české kultury na mezinárod-
ní scéně,

◊ práce Národního filmového archivu 
je od počátku kritizována profesními 
organizacemi (AČK, FITES). Tento 
spor je v oboru běžný, protože proti 
sobě stojí dva přístupy, které jsou ne-
slučitelné. Nejde o to „vyhrát“ spor, 
ale uvědomit si, co je posláním stát-
ní instituce a o co jde autorům nebo 
soukromým producentům.

KOMENTÁŘ AČK
NFA často argumentuje s tvrzením, že 
existují „dva přístupy, které jsou neslu-
čitelné“. Jde o záměrnou manipulaci 
a omlouvání vlastní nekompetence se 
zájmy kvalitního digitálního restauro-

vání využívající autorizace DRA. Místo 
uznání chyby se snaží situaci mlžit tvrze-
ním o rozdílných cílech státních institucí 
a autorů. NFA přitom na začátku tohoto 
textu deklarovalo, že „filmové archivy 
usilují o to, aby se klasické filmy uvádě-
ly v podobě co nejbližší té, jak vypadaly 
v době prvního uvedení v kinech“. Auto-
rům a producentům jde o totéž. Metoda 
DRA je zárukou, že se k tomuto cíli efek-
tivně a ekonomicky dobereme.

4. DOPIS ARAS A APA  
MINISTRU KULTURY ČR 
LUBOMÍRU ZAORÁLKOVI 
NA PODPORU MICHALA 
BREGANTA

V Praze dne 29. září 2021

Vážený pán
PhDr. Lubomír Zaorálek 
Ministr kultury ČR 

Vážený pane ministře,
obracíme se na Vás jménem vedení 
největší organizace filmových autorů — 
Asociace režisérů, scenáristů a drama-
turgů (ARAS) ve věci opakovaného 
napadání práce Národního filmového 
archivu, zejména pak v oblasti digitál-
ního 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-do-
pis-ministrovi-kultury-ve-veci-nfa/) se 
objevuje, že s prací NFA je dlouhodobě 
nespokojeno mnoho profesních orga-
nizací. Chceme se proti tomu ohra-
dit. 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 zainte-
resovaných 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 na-
padají osobu ředitele NFA Michala 
Breganta z osobních důvodů. Mnoho 
lidí ve filmové obci se k této iniciativě 
naopak nevyjadřuje vůbec, prostě proto, 
že vykazuje prvky určitého zacyklení, 
nevěcnosti a agresivity.

V posledních měsících řada z nás do-
stala — s výzvou k připojení se — sou-
bor obsahující otevřený dopis rozesíla-
ný Olgou Sommerovou. Jeho metadata 
ukazují, že vznikl v počítači publicisty 
a producenta Zdeňka Holého. Oba dva 
iniciátoři osobu dr. Breganta napadali už 
v minulých letech a samotný text dopisu, 
který je psán v žánru „najděme jakoukoli 

Fotografie z informativního jednání 14. 9. 2021 na půdě Kulturního výboru PSČR za účasti poslanců Olgy Sommerové, Petra Gazdíka, Martina Baxy, se zástupci kameramankých 
a zvukových filmových profesí prof. Jaroslava Babce, prof. Vladimíra Smutného, prof. Marka Jíchy, prof. Karla Jaroše a se zástupci kolektivních správců OOA-S, OAZA a DILIA. 
Přítomni byli rovněž Helena Bezděk Fraňková a Michal Bregant ze SFK a NFA.
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MgA. Jan Čeněk, mistr zvuku
MgA. Klaus Fuxjäger, kameraman,  

pedagog na FAMU
MgA. Pavel Berkovič, kameraman
Petr Soukup, režisér
Oldřich Jelínek, akademický malíř
Mgr. Jiří Jelínek, kameraman
Jiří Větroň, trikový kameraman, člen A.Č.K. 

a člen výkonného výboru OOA-S 
MgA. Michal Hájek, kameraman, člen AČK
MgA. Petr Pešek, kameraman
Mgr. Stanislav Bensch, publicista, bývalý 

zaměstnanec NFA
doc. PhDr. Jana Hádková, dramaturgyně ČT, 

bývalá zaměstnankyně NFA 
MgA. David Ployhar, kameraman
doc. Mgr. Petr Kaňka, režisér a scenárista
František Spilka, AČK
Mgr. Michal Baumbruck, dokumentarista, 

kameraman, pedagog FAMU 
Vladimír Skalský, kameraman

3. NÁRODNÍ FILMOVÝ ARCHIV: 
INFORMACE PRO POSLANCE 
A POSLANKYNĚ PŘED 
JEDNÁNÍM S NĚKTERÝMI 
ZÁSTUPCI FILMAŘSKÉ OBCE 
14. 9. 2021 DOPLNĚNÉ 
O KOMENTÁŘ ASOCIACE 
ČESKÝCH KAMERAMANŮ

V Praze, 14. 9. 2021

Komentář Asociace českých kamera-
manů k materiálu NFA:

Národní filmový archiv: informace 
pro poslance a poslankyně před jedná-
ním s některými zástupci filmařské obce 
14. 9. 2021.

DIGITALIZACE  
FILMOVÉHO DĚDICTVÍ

◊ filmy, které byly natočené na 35mm 
filmový negativ a uváděny na filmo-
vých kopiích, je třeba převést do digi-
tální podoby, aby byly v dnešní době 
dostupné široké veřejnosti — tomu 
říkáme zpřístupňování,

◊ digitalizací nelze filmy „zničit“, jak 
někdy slyšíme, protože výchozí filmo-
vý materiál zůstává uložen v archivu, 
aby byl k dispozici pro příští metody 
zpřístupňování (protože současná di-
gitalizace je jen dočasným řešením).

KOMENTÁŘ AČK
Tvrzení „(protože současná digitaliza-
ce je jen dočasným řešením)“ — NFA 
tímto jasně přiznává, že nemá žádnou 
jasnou koncepci, ani strategický plán 

digitalizace národního filmového fondu. 
Dále přiznává, že nechápe význam digi-
talizace jako důležitý způsob uchování 
filmových děl a jejich záchrany před 
jejich další degradací. Správná digita-
lizace je mj. i uchováním stavu nejcen-
nějšího materiálního výstupu výroby 
filmu — originálního negativu — ke 
dni jeho naskenování a tím i jeho za-
bezpečením před další nevyhnutelnou 
degradací v čase.

Neobstojí časté naříkání filmových 
archivů, že nemáme kvalitní digitální 
archivační médium, protože totéž ne-
máme ani pro uchovávání analogových 
filmových archiválií. Absolutně spoleh-
livé archivační médium totiž neexistu-
je. Televizní archivy také dlouhodobě 
archivují televizní digitální produkci, 
a jak to asi dělají? Migrují nezměněná 
digitální data.

S tímto přístupem NFA nelze oče-
kávat, že Metodiku DRA, která přímo 
nařizuje archivovat mateřské skeny ori-
ginálního negativu, bude NFA chápat 
jako něco důležitého. AČK to považuje 
za politováníhodný omyl NFA.

DIGITÁLNÍ RESTAUROVÁNÍ  
VS. REMASTEROVÁNÍ

◊ digitální restaurování: 
— filmové archivy usilují o to, aby se 
klasické filmy uváděly v podobě co nej-
bližší té, jak vypadaly v době prvního 
uvedení v kinech.

KOMENTÁŘ AČK
Toto konstatování dokazuje, že cílem 
digitálního restaurování pro archivy je 
identický s cílem certifikované meto-
diky DRA. Je proto s podivem, že NFA 
tuto metodiku marginalizuje.

— na základě výzkumu jsou respekto-
vány dobové možnosti technologické 
i materiální,
— paměťová instituce nemůže do díla 
nijak zasahovat a vylepšovat ho, ne-
může ani naplňovat nereálné mož-
nosti z doby vzniku filmu.

◊ remasterování:
— dílo se díky digitalizaci pozměňuje, 
přizpůsobuje zvykům a očekáváním 
dnešního publika (zejména barev-
nost, ostrost, triky),
— remasterování je doménou v sou-
kromoprávním prostředí nebo u TV 
vysílatelů,
— vzniká tak nová verze, která se liší 
od původní podoby díla (obarvený 

Křemílek a Vochomůrka),
— tento přístup nepřísluší paměťovým 
institucím, jejichž posláním je pečo-
vat o filmové dědictví a zpřístupňovat 
ho v autentické podobě.

KOMENTÁŘ AČK
Termín „remasterování“ je popsán 
v materiálu NFA zjednodušeně, ale 
z obecného pohledu správně. Avšak 
chybí zde důležitý aspekt, který se čas-
to objevuje při digitalizaci filmových 
děl — odbornost. Při neodborném tzv. 
„negativním remasterování“ nedochází 
k umělému vylepšení kinematografic-
kého díla, ale naopak k jeho zhoršení, 
či dokonce výraznému poškození. To se 
často děje v dílnách NFA, které preferují 
udržení tzv. autenticity degradovaného 
stavu filmové kopie. Jde o nesmyslné 
rozhodnutí, neboť filmová kopie dále 
degraduje, zatímco digitalizát nikoliv. 
Po čase tedy požadovaná autenticita 
mizí. Neodborně (negativně) remas-
terované kopie se přirozeně nevyhnou 
opakované kritice autorů digitalizova-
ných filmů.

DIGITÁLNÍ RESTAUROVÁNÍ 
V NÁRODNÍM FILMOVÉM ARCHIVU

◊ od roku 2013 restauroval Národní 
filmový archiv přes 40 celovečerních 
filmů.

KOMENTÁŘ AČK
Text by měl znít spíše „…od roku 2013 
negativně remasteroval Národní filmový 
archiv přes 18 celovečerních filmů…“

◊ od té doby jsou tyto filmy pravidelně 
uváděny na mezinárodních filmových 
festivalech (Cannes, Berlinale, Benát-
ky, Lyon, Karlovy Vary a další),

◊ za snímek Extase získal Národní fil-
mový archiv v roce 2019 ocenění za 
nejlepší restaurovaný film na festivalu 
v Benátkách,

◊ restaurátorský tým je často zván na 
mezinárodní odborné konference, se-
mináře, a sdílí tak dobrou praxi s ce-
losvětovou odbornou veřejností, která 
české výstupy opakovaně oceňuje.

KOMENTÁŘ AČK
Tvrzení „…celosvětovou odbornou ve-
řejností, která české výstupy opakova-
ně oceňuje…“ je nutné chápat tak, že 
jde o názory a sebehodnocení uzavřené 
komunity některých filmových archivá-
řů. Chválí sami sebe, aby relativizovali 

4 příloha č.1
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špínu na ředitele NFA“, obsahuje patrně 
i žalovatelné pasáže. O to méně se věnuje 
meritu aktivit NFA.

Chceme reagovat alespoň na ty části, 
které nemají osobní charakter a netýkají 
se provozních záležitostí NFA:

1) Michal Bregant je kritizován, že 
zrušil projekt nové budovy NFA v Jino-
nicích a „prosazuje záměr přestěhovat 
pracoviště NFA do kancelářské budovy 
na Nákladovém nádraží Žižkov.“

Ke změně tohoto záměru, který určí 
možnosti kontaktu NFA s veřejností na 
dalších minimálně sto let, došlo v roce 
2012 na poslední chvíli. Na rozdíl od pe-
tice proti NFA tento záměr podpořily 
stovky filmařů a další stovky lidí mimo 
obor, kteří danou problematiku sledu-
jí, a byla odvrácena možnost situovat 
NFA na relativní periferii Prahy, kde 
jeho aktivity nemají další kontext. Na 
Žižkově má NFA šanci stát se součástí 
šířeji pojatého nového urbanistického 
prostoru, který je blízko centra i blízko 
dosavadního působiště NFA. Podobně 
jako v případě dalších prvků v novém 
pojetí prostoru Nákladového nádraží 
Žižkov i projekt nového NFA trvá delší 
dobu, ale ( jak lze doložit z otevřených 
zdrojů), hýbe se dopředu. Snahu revo-
kovat rozhodnutí přesunu NFA na toto 
místo považujeme za škodlivou, nesmy-
slnou a lze proti ní doložitelně postavit 
mnohem větší počet projevené podpory, 
nežli je podpora aktuální kritiky tohoto 
kroku — viz petice z roku 2012, kterou 
podepsalo téměř 1700 signatářů (https://
www.petice.com/petice_za_narodni_fil-
movy_archiv_v_centru_metropole).

2) „Nekvalitní digitalizace význam-
ných českých filmů, kterou NFA za-
jišťoval. Před několika lety bylo z po-
pudu Michala Breganta více než deset 
významných českých filmů digitálně 
restaurováno v Maďarsku.“

Tento problém byl v posledních letech 
opakovaně probrán a vysvětlen na řadě 
oborových i veřejných fór. NFA finan-
coval tuto sérii výhradně z prostředků 
Norských fondů, které měly nastavený 
přesný soubor parametrů pro transpa-
rentní výběrové řízení, které vyhrála re-
nomovaná maďarská firma, zúčastnila 
se jej i UPP, ale nabídla horší podmínky. 
NFA dále dlouhodobě volí cestu dosaho-
vání té výsledné podoby prezentované 
kopie, která odpovídá barevnému pojetí 
kopií, jež byly promítány v době uvedení 
filmu. Zážitek zcela konkrétní podoby 
barevné tonality si nemohou pamato-

vat ani pamětníci, protože jde o jem-
nou a zčásti subjektivní dimenzi obra-
zu, která je zcela patrná oku jedině při 
konkrétním srovnání dvou konkrétních 
příkladů. Filmové kopie ve stavu uvedení 
pochopitelně neexistují, takže nezbývá 
než znovuvytvoření filmového obrazu 
podle co nejpůvodnějších možných ma-
tric a dalších indikátorů. Nezpochybňu-
jeme kompetenci kameramanů mít silný 
názor na řešení tonality restaurovaných 
filmů, ale z podstaty věci je i jejich názor 
nutně zatížen subjektivitou, zatímco je-
jich veřejné komentáře na toto téma mají 
spíš podobu zjevené pravdy.

Signatáři rovněž kritizují aktuální 
digitální restaurovanou kopii filmu Až 
přijde kocour režiséra Vojtěcha Jasného, 
která měla premiéru v Cannes. Ani reži-
sér ani kameraman již nežijí. Kritizují, 
že „film byl restaurován v Itálii, ačkoliv 
kvalitnější práci mohla poskytnout re-
nomovaná pražská firma UPP.“ I zde jde 
ovšem o podpásovou argumentaci, pro-
tože nejde o nějaké libovolné „Italy“, ale 
o špičkovou specializovanou boloňskou 
laboratoř L’Immagine Ritrovata (https://
www.immagineritrovata.it/), ve které 
realizují restaurování svých filmů insti-
tuce od Japonská po Švýcarsko, a která 
je uznávaným a excelentním evropským 
centrem praxe i výzkumu restaurova-
cích postupů s dlouhodobými výsledky 
prezentovanými úspěšně na odborných 
fórech i festivalech.

V textech skupiny kritiků NFA se 
také často objevuje neférové tvrzení, že 
archiv ničí filmové dědictví, sugerující, 
že jde snad o nějakou nenávratnou likvi-
daci fyzických matric existujících filmů, 
v jakési analogii k ničení originálních 
artefaktů výtvarného umění. Meritem 
digitálního restaurování je však v první 
fázi nákladný scan filmového materiá-
lu do digitálních dat, která sama o sobě 
reprezentují uchování vysoce komplex-
ní informace o daném filmu v digitální 
podobě — a právě tento soubor je klíčo-
vý pro vlastní digitální uchování filmu. 
Z těchto komplexních dat mohou být 
podle různých kritérií vyráběny z hledis-
ka barevné či dokonce světelné tonality 
dosti různorodé prezentační kopie. Lze 
uplatnit kritérium snahy o dosažení po-
doby původních distribučních kopií fil-
mu, lze uplatnit kritérium podoby obrazu 
zohledňujícího třeba aktuální možnosti 
barevné korekce, jichž by kameraman 
a režisér dnes hypoteticky užili, pokud 
by byli ještě živi, nebo lze vyrobit kopii, 

která bude svojí působivostí nejbližší 
současným divákům atd. Ani v jednom 
případě nejde o „ničení filmu“ — podobně 
jako o něj nejde, když je vysílán v horším 
rozlišení třeba v televizi, se vší rozmani-
tostí koncových obrazovek, na kterých jej 
diváci sledují. Expresivní jazyk iniciátorů 
těchto aktivit je působivý a účinný v tom, 
že snadno strhne některé další lidi ve sna-
ze vyjádřit svoji pochopitelnou podporu 
snahám zabránit „ničení filmového dě-
dictví“, které pochopitelně nechce ni-
kdo. Nemůže ale přispět ani k věcné ani 
k odborné debatě na toto téma. Proto se 
obáváme, že zde o ně nejde.

Výchozí matricí digitalizace může být 
buď negativ daného filmu — tedy mate-
riál reflektující veškerý naexponovaný 
materiál a jeho sestřih předtím, nežli jej 
tvůrci filmu barevně zkorigovali a vznik-
ly distribuční kopie. Nebo může jít o tzv. 
intermediát, tedy filmovou matrici, která 
už obsahuje veškerou postprodukční prá-
ci autorů na zhotovení výsledné podoby 
distribučních kopií. Archivy digitálně 
restaurují filmy z obou typů výchozích 
podkladů, často i podle toho, který se 
dochoval. Pokud jsou možné obě cesty, 
lze jistě kritizovat, že nebyla zvolena ta 
druhá, a naopak — stejně jako lze v obou 
případech najít argumenty na podporu 
té či oné možnosti. V poslední dekádě 
NFA dosáhl opakovaně mimořádných 
úspěchů účasti restaurovaných filmů na 
světových fórech, ve kterých je i v této 
disciplíně mimořádná konkurence.

Nemyslíme si, že jsou NFA nebo 
jeho vedení nekritizovatelné, ale mimo 
nutnosti věcného přístupu v této věci, 
zohledňujícího faktory subjektivity vní-
mání, je nutné brát v potaz velké množ-
ství dalších klíčových aktivit, které NFA 
vykonává na dobré a zlepšující se úrovni, 
a zvažovat pak celek.

Prosíme Vás, abyste ve svých reakcích 
na iniciativu za odvolání ředitele NFA 
bral v potaz i výše řečené. Tento dopis 
zašleme v kopii rovněž paní poslankyni 
Kovářové, která Vás v této věci nedávno 
interpelovala.

S úctou

MgA. Radim Špaček, 
Asociace režisérů a scenáristů,

předseda rady 

MgA. Vratislav Šlajer, 
Asociace producentů v audiovizi,

předseda představenstva
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6. DOPIS JANY PŘIKRYLOVÉ 
A ZDEŇKA HOLÉHO 
ADRESOVANÝ APA

V Praze, 6. 10. 2021

----------- Forwarded message ----------
Od: <janaa.prikrylova@seznam.cz>
Date: st 6. 10. 2021 v 14:03
Subject: reakce na dopis Asociace 
režisérů, scenáristů a dramaturgů
To: <info@aras.cz>
Cc: Zdeněk Holý 
<holy.zdenek@gmail.com>

Dobrý den, dovoluji si Vám poslat 
naší reakci na Vaše stanovisko.

Vážení členové Rady ARASu, vážení čle-
nové ARASu, měli jsem možnost se se-
známit se stanoviskem Rady ARASu na 
otevřený dopis zaslaný ministru kultury 
ČR Lubomíru Zaorálkovi se žádostí o od-
volání generálního ředitele NFA Micha-
la Breganta. Stanovisko Rady obsahuje 
nepravdivá, mylná i zavádějící tvrzení.

1) Autory a iniciátory otevřeného do-
pisu, na který se odvoláváte, jsou Jana 
Přikrylová a Zdeněk Holý. Naše podpisy 
jsou z tohoto důvodu na prvním a dru-
hém místě. Nevíme, jak postupovat 
transparentněji.

2) Dopis nikde neobsahuje tvrzení, že 
„s prací NFA je dlouhodobě nespokojeno 
mnoho profesních organizací“.

3) Naše spory s Michalem Bregantem 
nejsou v žádném případě osobní, toto 
označení bohužel pouze odvádí pozor-
nost od věcného jádra sporu. Naše výtky 
se týkají jeho manažerských pochybení, 

která vedle jiného dokládají rozhodnutí 
soudů.

4) Vyjádření Jany Přikrylové k budově 
NFA:

Po mnoha letech snažení získal NFA 
podporu a finanční zdroje z vládního 
Programu č. 134 120 / Program péče o ná-
rodní kulturní poklad ve vlastnictví státu.  
V opakovaných usneseních vlády je uve-
deno, že v nové budově budou soustře-
děny všechny aktivity NFA vykonávané 
v Praze. To znamená, že zde především 
musí být projekce a střižny pro restau-
rátorské a další odborné činnosti, ve 
kterých je možné pracovat i s nitrátními 
materiály. NFA má ve svých filmových 
sbírkách cca 90 tun původních filmových 
materiálů z období 1898—1960. Jde o nej-
cennější část sbírek a omezení možnosti 
práce s nimi by bylo fatální. NFA nedis-
ponuje jinými pracovišti, kde je možné 
odborně pracovat s hořlavými materiály. 
To jsou hlavní argumenty, proč je navr-
hovaná, památkově chráněná budova 
NNŽ nevhodná. Tato pracoviště tam 
nikde vybudovat nelze.

Zajímalo mě, kdo se k tomuto, v pod-
statě odbornému stanovisku ve zmiňova-
né petici vyjádřil, ale bohužel, podpisy 
chybí.

Na závěr bych Vám ráda připomněla 
Zřizovací listinu NFA (čl. III předmět 
činnosti bod a)), kde jsou uvedeny hlavní 
úkoly této archivní instituce.

5) Vyjádření Zdeňka Holého k problé-
mu digitalizace:

Nerozumím vaší obhajobě tzv. ma-
ďarské digitalizace. Na setkání s členy 
kulturního podvýboru PSP ČR s poslan-
ci Kovářovou, Gazdíkem, Sommerovou 

a předsedou Baxou, které se uskutečni-
lo 13. září tohoto roku, Michal Bregant 
uvedl, že nikdy netvrdil, že restaurování 
v Maďarsku proběhlo bez chyb, že NFA 
není neomylný a že chyby se stávají. Tuto 
informaci vám může potvrdit množství 
svědků. Možná, kdyby toto stanovisko 
zaujal na počátku sporu, mohl se „pro-
blém s digitalizací“ dávno řešit v kon-
struktivní poloze. Právě z potřeby ukon-
čení těchto sporů byla z iniciativy FAMU 
v roce 2018 uzavřena smlouva s NFA, pod 
patronací SFKMG a MK. Bohužel, NFA 
tuto smlouvu aktuálně porušil v případě 
filmu Až přijde kocour. Alarmující jsou 
věty o finančních zájmech v digitalizaci. 
Jsou to závažná obvinění, u nichž nevím, 
z čeho vycházejí a na čem se zakládají. 
Rád se s nimi seznámím.

Na závěr se musíme jednoznačně ohra-
dit proti tvrzení o sbírání špíny. Rozho-
dující pro sepsání otevřeného dopisu byly 
především verdikty ve čtyřech soudních 
řízeních. Nazývat toto špínou je nepo-
chopení smyslu nezávislého soudnictví 
a respektu, kterému se má ve svobodné 
společnosti těšit. Pokud členové Rady 
ARASu rozsudky neznají, je samozřejmě 
možné se na soudy na základě Zákona 
o svobodném přístupu k informacím 
obrátit, nebo je rádi upravené v souladu 
s GDPR na vyžádání zašleme.

Pokud byste měli jakékoli dotazy, 
nebo byste rádi věc prodiskutovali, jsme 
připraveni Vám vše zodpovědět, nebo se 
s Vámi setkat.

Děkujeme za Vaši pozornost.

Jana Přikrylová a Zdeněk Holý

Ministr Lubomír Zaorálek přemýšlí o tom, zda je lepší používat originální negativ, či zda digitalizovat filmy jen z kopií. Filmová testovací panenka je z originálního negativu filmu 
Až přijde kocour. Ten negativ, který nebyl nakonec NFA k digitalizaci použit... FOTO: HANS ŠTEMBERA 
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9. VYJÁDŘENÍ ŠTĚPÁNA  
KUČERY K DIGITALIZACI  
FILMU AŽ PŘIJDE KOCOUR 

Emailový dopis 4. srpna 2021

Projekce filmu „Až přijde kocour“ 
FAMU

Dnes 4. 8. 2021 jsem byl přizván na pro- 
jekci digitalizovaného filmu, který 
natočil můj otec Jaroslav Kučera „Až 
přijde kocour“. Součástí projekce bylo 
porovnání vzorků pořízených z origi-
nál negativu s výsledným obrazem již 
digitalizovaného filmu. Srovnání bylo 
provedeno na děleném plátně, kde byl 
na první pohled patrný markantní rozdíl 
v barevném podání a kvalitě barev. Plně 
se ztotožňuji s názorem kameramana 
Jaroslava Brabce (a dalších přítomných 
kameramanů), který vyjádřil v dopise, 
a stavím se za nutnost zhotovení digi-
tální kopie z originálního negativu za 
dohledu kameramanské odborné komi-
se. Současnou podobu digitalizovaného 
filmu považuji za poškození uměleckého 
i technického záměru mého otce Jaro-
slava Kučery a nepřeju si, aby byl film 
v této podobě veřejně promítán.

Předchozí projekce v kině Světozor 
pořádané NFA jsem se nemohl z pracov-
ních důvodů zúčastnit.

Štěpán Kučera

10. DOPIS AČK ADRESOVANÝ ARAS 
A APA DISTANCUJÍCÍ SE OD JEJICH 
DOPISU MINISTRU ZAORÁLKOVI

V Praze, 2. 12. 2021

Asociace českých kameramanů
Czech Society of Cinematographers
Karlovo náměstí 285/19

120 00 Praha 2, Nové Město

Česká republika

tel.: +420 723437344

lampafilmx@gmail.com

www.ceskam.cz

IČO: 47606622

Bankovní spojení: 1935041339/0800

Vážený pane předsedo ARAS,
Vážený pane předsedo APA,

dovolte, abychom reagovali na dopis, 
který jste 29. září 2021 adresovali minist-

ru kultury Lubomíru Zaorálkovi a který 
v současné době koluje po internetu. Jste 
pod ním oba podepsáni. Mylně v něm 
obviňujete kameramany (jako „nevelkou 
skupinou vytrvalých kolegů“, kteří jsou 
„finančně zainteresováni“ v digitaliza-
cích v České republice „výhradně jedním 
postupem“) z finančních zájmů spoje-
ných s digitalizací. Jaké finanční zájmy 
máte na mysli? Je to závažné a nepodlo-
žené obvinění, které zhoršuje atmosféru 
v českém filmu, vnáší do ní podezíravost. 
V souvislosti s úspěšně dokončeným pro-
jektem NAKI Metodik digitalizace ná-
rodního filmového fondu metodou 
DRA měli jeho řešitelé (včetně Michala 
Breganta, než bezdůvodně z projektu 
odešel) průměrnou odměnu ve výši cca 
190 Kč za hodinu vykonané výzkumné 
práce. Máte na mysli toto finanční obo-
hacení? Jiné totiž neznáme.

Petici za odvolání Michala Breganta 
někteří naši členové podpořili, protože 
konvenuje s tím, co dlouhodobě říká-
me. Naše názory se dají doložit několika 
články a dopisy, které jsme s požadav-
kem řešení neúnosné situace rovněž 
adresovali panu ministrovi kultury. 
Dohledat je můžete na našem webu 
(www.ceskam.cz) v sekci o DRA. Roz-
hodně odmítáme neustále opakovanou 
dezinformaci o tzv. „osobním sporu“. 
Dokonce osobně M. Jícha a M. Bregant ji 
dementovali před Radou ARAS a uvedli 
ve shodě, že jde o spor odborný. Dlou-
hodobě kritizujeme neumětelství a ne-
kompetenci, ale nikoliv zlou vůli NFA. 
Prosíme tedy, abyste neopakovali tuto 
vyvrácenou manipluaci. Poškozuje to 
dobré jméno českých kameramanů.

Také nesouhlasíme s obviněním, že 
používáme „neférové tvrzení, že ar-
chiv ničí filmové dědictví“. Nic takové 
neříkáme, neboť jsme si dobře vědomi 
filmové technologie a víme, co je to 
analogový filmový master, který je di-
gitalizací samozřejmě nedotčen. Mnozí 
z nás si ale myslí, že NFA poškozuje 
obraz české kinematografie šířením 
nepodařených digitalizací, což nelibě 
nesou jak diváci, tak např. dědicové au-
torských práv postižených tvůrců filmů 
zlatého fondu.

Je pěkné, že o někom máte dobré 
mínění, jako v případě GŘ NFA Mi-
chala Breganta, ale rozsudky čtyř nezá-
vislých soudů, z nichž tři nabyly práv-
ní moci, hovoří jiným jazykem. Dovo-
lujeme si doporučit tyto rozsudky Vaší 
pozornosti. 

Rádi bychom, aby naše debata pokra-
čovala na věcné a profesionální úrov-
ni. Otázka digitalizace není uzavřena 
a je potřeba ji vyřešit s úctou k našemu 
filmovému dědictví a jejím mistrům mi-
nulým i současným. Těšíme se na odbor-
né diskuse a přátelská setkávání.

Prezidium Asociace  
českých kameramanů

11. VYJÁDŘENÍ JAROMÍRA ŠOFRA 
KE ČTYŘEM INTERPELACÍM 
V PSČR NA MINISTRY KULTURY 
VE VĚCI NÁPRAVY DIGITALIZACE 
ČESKÝCH FILMŮ

Emailový dopis 21. listopadu 2021

ARGUMENTAČNÍ PREFABRIKÁTY 
K POHŘBÍVÁNÍ OPRÁVNĚNÝCH 
STÍŽNOSTÍ

Mnohaleté období dosud marných zá-
pasů o uznání a uplatnění digitalizač-
ní restaurátorské metodiky k záchraně 
stárnoucích filmů „zlatého fondu ČR“ 
dospělo v posledních letech k interpe-
lacím na rychle se střídající ministry 
kultury České republiky, z nichž kaž-
dý nový představoval naději na možné 
řešení problému. Každá z interpelací 
byla paralyzována oklikou za pomoci 
odkazu na znění zákona o zadávání 
státních zakázek k výkonu pracovních 
úkolů nejen ve stavebnictví, ale i v di-
gitalizaci. Tento účinný argument upa-
dá postupně v zapomnění svěřováním 
úkolu digitálního restaurování filmů 
u nás odborně bezkonkurenční firmě 
UPP (United Production Partners) ku 
prospěchu všech. Přesto nepominuly 
oprávněné důvody skutečných expertů 
oboru digitálního restaurování ke stíž-
nostem na uvolněnou morálku NFA 
v exploataci hanebných kopií slavných 
filmů. Samozřejmě prvním adresátem 
takových odůvodněných stížností je 
uvažován a osloven ministr kultury. 
Odpověď této vrcholné osobnosti je 
vždy připomínkou jisté argumentační 
prefabrikace, která nepochází od sa-
motné osoby pana ministra, nýbrž od 
úřední osoby s kvalifikací pro úspěšné 
zaorávání problémů, které nemají být 
vidět. Vznikají tak struktury textů od-
povědí ministrů, které svým podobným 
nebo opakujícím se schématem nabá-
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8. DOPIS JAROSLAVA BRABCE 
LUBOMÍRU ZAORÁLKOVI
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Martin Vadas čte otevřený dopis ministru Lubomíru Zaorálkovi

Kameraman František Němec se diví, zda je toto možné?

Foto: Petr Makovička

Foto: Petr Makovička
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dají ke zobecňujícímu soupisu bodů, 
které jsou společné a tvoří základní 
formulační metodu společenské a po-
litické mediální praxe i v mnoha jiných 
odvětvích. 

Jsou tyto:
1) Vždy se začíná výčtem předchozích 

zásluh předchůdců v ministerském křes-
le, které se označí za projevy té nejlepší 
vůle. Neuvádí se fakt manipulace průbě-
hu trikem odvádění pozornosti od me-
ritu věci většinou obracením pozornosti 
k tomu, co už v minulosti bylo vykonáno, 
ale v jiném smyslu. Manipulace výsled-
ku jednání bývá doplněna zfalšováním 
průběhu i závěrů v zápisu.

2) Vždy se, stejně jako při demonstra-
cích všeho druhu, označují oprávnění 
stěžovatelé jako pouhá skupina nespoko-
jených. Ostatní, neznalí, jsou spokojení, 
což ovšem neospravedlňuje ignorování 
problému.

3) Vždy se poukáže na „vynikající“ za-
hraniční ohlas, byť by byl domácí expert-
ní názor zcela odlišný. Ohlas zahraničí 
je „silnější“.

4) Vnucená diverzní smlouva se ozna-
čuje jako pro všechny strany přijatelná 
a tedy přijatá jednomyslně.

5) Vždy se neopomene připomínat 
„složitost“ věci, z níž jediné východis-
ko je, že každý dělá i nad rámec svých 
povinností vše co může (MK, SFK, NFA).

6) Vždy, aby se neřeklo, se některá 
osoba zúčastněného subjektu vyjádří 
projevem lítosti nad situací a nedorozu-
měním, které ostatně není ničím jiným, 
než jen malou výjimkou z celku všeho 
pozitivního.

7) Vždy se připomene zajištění mož-
nosti přístupu a vlivu všech relevantních 
profesí, což umožňuje dostatečný vliv na 
výsledek včetně jeho dokonalosti.

8) V případě filmu (a to již je speci-
fikum, vymykající se zobecňování) se 
pro veřejnost i budoucí filmové archiváře 
zamlčí metoda, jíž byl výsledek dosažen, 
a to jejím neuvedením v titulcích.

PRAVDA A LÁSKA K ŘEMESLU 
VÍTĚZÍ

Prof. Mgr. Jaromír Šofr

12. DOPIS JANY PŘIKRYLOVÉ 
ADRESOVANÝ ARAS A APA

Emailový dopis 14. prosince 2021

Vážení členové představenstva ARAS, 
vzhledem k vašemu nedávnému vyjádře-
ní a podpoře GŘ NFA Michala Breganta, 
považuji za správné vás informovat.

Dnes 14. 12. 2021 vynesl Městský soud 
v Praze konečný rozsudek. Výpověď, 
kterou jsem obdržela v roce 2019, je ne-
platná.

Doufám, že tak končí téměř tříleté 
období šikany, zpochybňování mé od-
bornosti a následného soudního pro-
jednávání.

Mnozí z vás se mnou v minulosti jed-
nali (např. nabídková povinnost, uklá-
dání negativů apod.), a o to více se mě 
dotklo, že jste necítili potřebu vyslech-
nout i moje stanovisko.

S pozdravem 
Jana Přikrylová
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Jana Tomsová a předseda FITES Jaroslav Černý na FITES party Foto: Petr Makovička

synchron 2_2021 VKLAD 28 stran 205 × 275 mm FINAL TISKdata.indd   16 12.01.22   1:30


