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Luxusní dárkové kolekce a stolní soupravy,
sportovní trofeje a propagační předměty s logem, 

unikátní kusy, repliky historických kusů,
zakázková výroba na základě vlastních návrhů zákazníků.

Možnost exkurze naší sklárny v Nižboru.



Milí členové, přátelé a příznivci FITESu,
až v parném létě přichází do rukou čtenářů letošní první číslo Syn-

chronu. Omlouváme se za zpožděné vydání. Nejprve bylo způsobeno

nejistou finanční situací FITESu, kdy platba členských příspěvků vázla,

a na časopis nebyly na účtu peníze. Pak rezignoval šéfredaktor Tomáš

Pilát, který spolu s redaktorkou Agátou Pilátovou Synchron připravo-

vali pět roků. Bylo to 17. ledna 2015 v Berouně, když večer oba re-

daktoři informovali předsedu, že důvodem jejich rezignace je pracovní

zaneprázdnění v hlavním zaměstnání Tomáše Piláta, kde se mu prudce

zvýšilo jeho pracovní vytížení. Předseda jim za jejich práci pro FITES

poděkoval a popřál mnoho štěstí. 

Pak FITES dostal příslib příspěvku na vydávání časopisu z Ministerstva

kultury a šéfredaktorování se narychlo ujal člen výkonného výboru

Jakub Bouček. Připravil svoji vizi textů, neunesl však jejich kritiku ze

strany redakční rady a výkonného výboru. Na práci šéfredaktora nako-

nec rezignoval. Bohužel, odmítl poskytnout vydavateli již připravené

texty, včetně rozhovorů, které připravoval jménem FITESu.

Výkonný výbor se v prvním pololetí soustředil na přípravu dokonce

třech Čtvrtletníků, o jejichž průběhu najdete zprávu uvnitř čísla a ve

vkladu uvnitř časopisu naleznete stenozáznam prvních dvou. Stenozá-

znam 77. Čtvrtletníku FITESu o dabingu naleznete v příštím čísle.

Výkonný výbor FITESu byl od konce ledna postupně atakován reak-

cemi několika dotčených čtenářů na kratičkou Polemiku Martina Va-

dase, která byla uveřejněna v posledním – čtvrtém – čísle Synchronu

v roce 2014. Reagovala na oslavné články věnované dokumentárnímu

filmu Magický hlas rebelky, které tehdejší redakce otiskla ve třetím čísle

Synchronu 2014 dokonce na třech místech. Výkonný výbor nakonec

usoudil, že reakce na krátkou Polemiku i odpovědi na ně by mohly ote-

vřít zajímavou diskusi o některých aspektech málo reflektované tvorby

v dobách normalizace i v éře postnormalizační, a proto rozhodl uve-

řejnit všechny došlé reakce. 

Redakční práce na Synchronu z pověření výkonného výboru se ujal

předseda FITESu spolu s výkonným výborem a výsledek naší práce

předkládáme čtenářům jako dvojčíslo 1–2/2015. 

Zároveň jsme hledali i nového šéfredaktora (šéfredaktorku) a další ak-

tivní přispěvatele do časopisu. Doufám, a poslední informace z našich

jednání naznačují, že již příští číslo Synchronu svého šéfredaktora mít

bude. Představíme ho v příštím čísle.

Svolali jsme též Valnou hromadu FITESu, jak nám ukládají stanovy, při-

pravili jsme program, zvolili pracovní komise… Ale ouha, nesešli jsme

se v usnášeníschopném stavu, Valnou hromadu jsme tak ukončili a pře-

měnili v informativní setkání. Dověděli jsme se, že FITES má více než

600 členů, ale plnění členských povinností není jejich silnou stránkou.

Jde zejména o placení členských příspěvků, které vázne a mnozí čle-

nové tyto příspěvky neplatí, případně platí nepravidelně a v různých

částkách, řada plateb je obtížně identifikovatelná, proto vás, milí čle-

nové, prosím, abyste si zkontrolovali, že příspěvky FITESu na tento rok

jste již zaplatili na správný účet a s identifikací plátce. I s ohledem na

výše uvedené, dovoluji si požádat naše členy, aby více s FITESem žili,

aby se více účastnili našich akcí, přinášeli mu podněty, zpětnou vazbu

a nabízeli i nápady a ruce k dílu. 

Poslední volební Valná hromada v roce 2014 snížila počet členů vý-

konného výboru FITES na devět. Ti, kdo to navrhli a odhlasovali, jakoby

si mysleli, že FITES nic moc nedělá, tak ani nepotřebuje více funkcio-

nářů (?). Měli by přijít do výkonného výboru, do redakce Synchronu, na

Čtvrtletníky, Trilobity a zapojit se do práce. FITES bude takový, jaký si

ho uděláte. 

Přeji příjemné prázdninové odpočívání, zajímavé čtení a podnětné pře-

mýšlení o FITESu i tvorbě audiovizuálních děl.

Martin Vadas

Uvnitř Synchronu najdete
Svobodu pro ukrajinského režiséra 
Olega Sen cova strana 5
V Rostovu na Donu tamní vojenský tribunál odsoudil Olega

Sencova do žaláře na dvacet let. Tlapa ruského medvěda

drtí ukrajinské vlastence z Krymu za nesouhlas s okupací

jejich země. Apel FITESu na generálního prokurátora Ruské

federace, aby osvobodil našeho kolegu ukrajinského režisé-

ra Olega Sencova, již rok a čtyři měsíce vězněného v Mosk-

vě ruskými okupanty Krymu nepomohl. A nepomáhá ani

tlak EU, OSN, mezinárodních nevládních organizací Am-

nesty International a dalších. Jak dlouho vlády demokratic-

kých zemí mohou jen přihlížet a „pozorovat“? 

Téma: Změny mediálních zákonů?

Provolání Českého filmového a televizního
svazu FITES, z.s., k diskusi o změnách 
zákonů o České televizi. strana 9

Česká televize 
pod palbou nebývalé kritiky strana 9

„Stejná startovní čára“ strana 10

Velebovo bububu strana 10

Vydírání ČT poslanci strana 10

Mediální marškumpačka – semináře, 
diskuse o legislativě se konají, 
výsledek zatím v nedohlednu strana 11
Za poslední léta proběhla řada konferencí na taková či

onaká témata spojená s mediálním trhem. Jsou ale tyto kon-

ference vůbec k něčemu? Nejde vlastně jen o jakýsi cestu-

jící cirkus stále stejných lidí? Seznamte se s pohledem Jana

Bohdala.

Obrana veřejné služby strana 11

Kontroverze mediálních rad strana 13
Jaké byly a jsou největší problémy mediálních rad? S čím

jsme se ve spojení s radami České televize, Českého roz-

hlasu a dalšími mohli za uplynulá léta setkat? Připomene

text Jana Bohdala.

Rozhovor s Kateřinou Kalistovou, 
náměstkyní ministra kultury strana 14 
Nedávná první náměstkyně ministra kultury Kateřina Kalis-

tová a nyní náměstkyně pro řízení sekce živého umění, je
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tou osobou, která za myšlenkou změn mediálních zákonů

stojí. Donedávna spolupracovala v pracovní komisi s bý-

valou náměstkyní ministryně spravedlnosti Hanou Marva-

novou. Co vše by se mohlo měnit a v jakém časovém

úseku? Přečtěte si rozhovor FITESu s Kateřinou Kalistovou,

který přináší detailnější vhled do záměrů o chystaných

změnách zákonů o České televizi, Českém rozhlasu a zá-

kona o provozování rozhlasového a televizního vysílání.

SITUACI STABILIZOVAT
Rozhovor s Petrem Dvořákem, 
generálním ředitelem ČT strana 16
Rozhovor FITESu s generálním ředitelem České televize

ukazuje, že nutné změny v mediální legislativě by měly vy-

cházet z komplexnější analýzy celé mediální scény a měly

by reagovat na současné technologické, ekonomické i spo-

lečenské změny.

Producenti versus 
veřejnoprávní televize strana 20
Zatím co u hrané tvorby jsou pravidla předkupu práv 

a ohodnocení podílu externích producentů celkem jasná,

u dokumentárních filmů jsou stále na vodě. Problematice

výroby a koprodukce dokumentárních filmů se v březnu

věnovala jedna z konferencí v Praze. Nad jejími tématy se

zamýšlí Jana Tomsová.

TRILOBIT BEROUN 2014 strana 20
Porota Trilobitů jako první ocenila internetové pořady

Byť uplynul od slavnostního berounského večera již nějaký

ten pátek, sluší se k němu na stránkách Synchronu detailně

vrátit. Kdo si odnesl Trilobita, kdo Ceny poroty, Cenu Vla-

dislava Vančury, Cenu Václava Havla, Berounského med-

vídka, či kyselý Zlatý citron, který si poslanci rozdělili ve

Sněmovně.

Laudatio Zdeňka Svěráka 

na Miloše Formana strana 21
Miloš Forman byl oceněn Cenou Vladislava Vančury v rámci

letošního předávání audiovizuálních cen Trilobit Beroun 2014

za svůj celoživotní přínos domácí i světové kinematografii.

Půvabně inteligentní a inteligentně půvabné laudatio napsal

Zdeněk Svěrák.

Ohlédnutí za Cenami 

TRILOBIT BEROUN 2014 strana 22
O pohled mírně kritický se pokusil Jakub Bouček, ale svůj

článek se rozhodl neposkytnout Synchronu. Tak alespoň

malá bilance s fotoreportáží Líby Taylor.

Setkání s poetikou Vladislava Vančury ve filmech 

režiséra Jiřího Menzela v Berouně strana 23
Lednovým slavnostním večerem Trilobit v Berouně tento-

krát neskončil. V průběhu února proběhla zkouška Ozvěn

Trilobita spojená s projekcí a diskusí oscarového režiséra

s diváky. Připomeneme ji článkem prof. Jaromíra Šofra.

Ozvěny TRILOBIT BEROUN 2014 strana 24
Letos poprvé se uskutečnily i březnové Ozvěny Trilobit Beroun

Za Ozvěnami se ohlíží Zdena Čermáková.

Digitalizace – právní MEMORANDUM DILIA
strana 27

Již rok filmová digitalizace plní stránky Synchronu. Nabídli

jsme vám rozsáhlé materiály, které tuto problematiku po-

pisují. Ředitel DILIA Jiří Srstka se nemohl zúčastnit říjno-

vého Čtvrtletníku FITESu DIGI/REST, kde byl též zmíněn

u v n i t ř  S y n c h r o n u  n a j d e t e
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Ivem Mathé. Rozhodl se reagovat na stenozáznam a publi-

kovat své právní stanovisko v Memorandu DILIA.

Omyly digitálního restaurování 
podle NFA a AČK strana 28
Národní filmový archiv se rozhodl pro osvětu na poli digi-

talizace a 14. dubna 2015 uveřejnil na svém webu pojed-

nání OMYLY O DIGITÁLNÍM RESTAUROVÁNÍ. 

Na text NFA reagovali odborníci z Asociace českých ka-

meramanů. 

Staré pověsti české Jiřího Trnky v digitální 
podobě na Festivalu Finále Plzeň strana 30
Premiéru digitalizátu, který se Národní filmový archiv roz-

hodl vyrábět v Budapešti, provázela silná P. R. kampaň

v rámci festivalu FINÁLE PLZEŇ, ale veřejné představení

výsledku digitalizace vyvolalo především kritické reakce

na odborné půdě.

Asociace českých kameramanů tento 
způsob digitalizace odmítá strana 30
„Vývoz národního filmového dědictví do ciziny se proza-

tím nevyplatil“, uzavírá prof. MgA. Marek Jícha, prezident

Asociace českých kameramanů, vedoucí katedry kamery

FAMU a vedoucí výzkumného týmu NAKI AMU.

Rath českého filmu strana 32
Výsledek digitalizace Trnkova animovaného filmu Staré po-

věsti české razantně odmítl i režisér a vedoucí katedry Ani-

mované tvorby FAMU doc. Aurel Klimt, který skutky sou-

časného generálního ředitele NFA vsazuje i do kontextu

jeho práce na FAMU. 

„Épreuve d’artiste“ o smyslu digitalizace 
českého filmu strana 34
Nad otázkou kolik podob může mít film, se zamýšlí Simon

Todorov, student FAMU.

Porota audiovizuálních cen 
TRILOBIT BEROUN 2016 strana 34
Porota dalšího ročníku cen TRILOBIT BEROUN – tentokrát

s vročením 2016 – již pracuje. Statut a přihlášku Vašich au-

diovizuálních děl naleznete ve vkladu uvnitř časopisu.

Nová Rada 
Státního fondu kinematografie strana 35
Nově zvolená Rada Státního fondu kinematografie 5. dub-

na 2015 nastoupila svůj mandát.

Poslanecká sněmovna volila 5 nových členů
Rady České televize strana 36
Český filmový a televizní svaz FITES, z.s., na výzvu předsedy

poslanecké sněmovny, navrhl poslanecké sněmovně celkem

osm kandidátů, profesionálů z oboru, kteří rozumějí televizi,

její roli i fungování veřejné služby ve společnosti. Ve struč-

ném přehledu vám nabízíme jejich profily, abychom ukázali,

jakou kvalitou tato sněmovna pohrdla, když postupuje ve šlé-

pějích těch bývalých. Naše kandidáty s nezpochybnitelnou

odborností a občanským kreditem nezvolila, ač právě oni

měli všechny předpoklady zvýšit funkčnost Rady ČT ve smys-

lu naplňování veřejné služby a její kontroly. Právě rada má

zastupovat veřejnost a nikoliv pouze parlamentní politické

strany. Stalo se tak v době, kdy zejména televize veřejné

služby se opět stává cílem politických útoků vedených snahou

si ji ochočit. Sněmovna sice zvolila jednoho z vynikajících

kandidátů ARAS, kterého podporoval i FITES, ale jinak více-

méně upřednostnila zejména své politické trafikanty. 

Rada ČT má nové členy 
a dobropověstného předsedu strana 36
Rada České televize si 17. června 2015 zvolila předsedou

bývalého místopředsedu rady Jana Bednáře, novináře a ko-

mentátora rozhlasu. Gratulujeme!

A margo jedné Polemiky strana 39
Bouře ve sklenici vody vypukla kolem jediné kratičké Po-
lemiky Martina Vadase, kterou si čtenáři čtvrtého čísla Syn-
chronu v roce 2014 mohli přečíst v rozsahu dva tisíce
jedno sto třicet jedna znaků v posledním čísle loňského
roku. Nechala vzniknout celé sérii kratších i delších reakcí
– včetně reakce advokáta režiséra a producenta Fera Feniče
s příznačným jménem, otevřeného dopisu režisérky filmu
Magický hlas rebelky Olgy Sommerové a řadě dalších re-
akcí na reakce. Protože se jedná o zajímavé osobnosti au-
diovizuální scény, které se vyjadřují i k málo zpracovanému
historickému období vývoje audiovize za normalizace 
a v postkomunistickém období, výkonný výbor FITESu se
rozhodl seznámit s nimi čtenáře Synchronu s nadějí, že 
i další pamětníci, a zejména historici filmu a televize, při-
spějí svými příspěvky k všeobecnému poznání. 

75. ČTVRTLETNÍK FITESu strana 48
na téma „TRENDY V AUTORSKÉM PRÁVU, NOVELA AUTO-

RSKÉHO ZÁKONA“ se uskutečnil v pondělí 13. dubna 2015.

76. ČTVRTLETNÍK FITESu strana 49
na téma „ODPOVĚDNOST audiovizuálních tvůrců, OD-

POVĚDNOST producentů a ODPOVĚDNOST vysílatelů“

se konal 12. května 2015.

u v n i t ř  S y n c h r o n u  n a j d e t e
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77. ČTVRTLETNÍK FITESu strana 52
na téma „POSTAVENÍ DABINGU NA ČESKÉ MEDIÁLNÍ

SCÉNĚ“ se konal v pondělí 10. června 2015.

Novoměstský hrnec smíchu 2015 strana 55
V Novém Městě nad Metují proběhl 37. ročník festivalu

české filmové a televizní komedie.

Asociace českých kameramanů 
rozdala ceny strana 56
Co se děje v Asociaci českých kameramanů? Víte, že AČK

udělila již po dvacáté své ceny? A kdo prestižní ocenění

získal a proč?

Večer ARAS strana 57
Slavnostní večer Asociace režisérů a scénáristů ARAS se us-

kutečnil v Ponrepu a přinesl témata, která rezonovala mezi

návštěvníky.

Pozvánka Šárky Váchové na dvě výstavy
loutkového animovaného filmu strana 59
zve výtvarnice a režisérka animovaného filmu, členka

FITESu.

ZE ZAHRANIČÍ
Novinky z Velké Británie přináší tradičně Anděla Špindle-

rová. Zdravíme do Londýna.

Televize – čím dál tím víc byznysu, 
méně umění strana 61

Smlouvy „s nulou“ strana 61

Digitalizované filmy v kinech 
i v televizi strana 62

Vzpomínka na kolegy, 
kteří nás předešli strana 63
Martin Skyba, Josef Vondráček, Jan Plesník, Miroslav Ond-

říček, Pavel Vantuch.

Kouzelný filmový grál strana 67
hledali filmaři na tradiční FITES PARTY 5. července 2015 

na terase karlovarského hotelu Thermal během jubilejního

50. ročníku MFF v Karlových Varech. A Josef Brož byl 

u toho. 

�Synchron 1-2/20154

Panel 75. Čtvrtletníku FITESu o autorském právu na fotografii Petra Makovičky
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SVOBODU pro ukrajinského režiséra Olega Sencova žádá FITES!

V Praze 2. února 2015 

Prosecutor General 
Yurii Yakovlevich Chaika 
Prosecutor General s Office 
ul. B. Dmitrovka, d. 15a 
125993 Moscow GSP – 3 
Russian Federation 

Věc: Spravedlnost a svobodu pro ukrajinského režiséra Olega Sencova! 

Vážený pane generální prokurátore, 

dovolte, abychom Vás upozornili na případ ukrajinského režiséra Olega Sencova. 
Ten byl v květnu 2014 zatčen a převezen do moskevské věznice poté, co otevřeně kritizoval ruskou invazi na Krym. Ruské úřady
Olega Sencova nespravedlivě obvinily z terorismu a máme informace, že ve vazbě jej mučí. 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti Vás žádáme o: 
- nezávislé prošetření Sencovova mučení a jeho bezpečný návrat na Krym, 
- konzulární pomoc všem cizincům zadrženým v Ruské federaci. 

Děkujeme Vám za pozornost, kterou této záležitosti věnujete. 

S úctou 

za 
Český filmový a televizní svaz FITES, z.s., 
Martin Vadas, předseda FITES 
Korunovační 8/164, 
170 00 Praha 7 
Czech Republic 

Žádáme o intervenci a záchranu kolegy režiséra Olega Sencova: 
Prezidenta ČR, Vládu ČR, Ministerstvo zahraničí ČR, Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, Senát Parlamentu ČR, Evropský parla-
ment, k dispozici pro zpravodajství, ČTK, České televizi, Českému rozhlasu a dalším médiím.

�Synchron 1-2/2015 5

Český filmový a televizní svaz FITES, z.s., se v únoru 2015 obrátil opět na orgány Ruské federace (v ruském jazyce) i na orgány České
republiky, aby se zasadily o propuštění již rok a čtvrt okupanty Krymu vězněného režiséra Olega Sencova. K dopisu jsme připojili 
i aktuální informace organizace Amnesty International k jeho případu – 
http://www.amnesty.cz/pripady/pripad/ukrajina-oleg-sencov.

z e  ž i v o t a  F I T E S u

SY 1-2-2015 zlom.qxd:Sestava 1  30.8.2015  18:44  Stránka 5



s v o b o d u  p r o  O l e g a  S e n c o v a

�Synchron 1-2/20156

První, kdo zareagoval na náš dopis z února, bylo Ministerstvo zahraničí České republiky, které dopisem náměstka ministra Jakuba
Kulhánka ze 6. března 2015 FITESu sdělilo, že Česká republika případ Olega Sencova spolu s orgány dalších států EU sleduje a spo-
lečně podnikají kroky i v řadě dalších osobností vězněných v Ruské federaci. Bohužel, tyto kroky jsou stále neúspěšné a tudíž i ne-
dostatečné!
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Dopis Generální prokuratury Ruské federace FITESu datovaný 11. března 2015 byl podle razítka na obálce odeslán z Moskvy 
s razítkem POČTA RASSII MOCKBA 16. 3. 2015 a podepsal jej zástupce vedoucího oddělení A. K. Nikitin.
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Generální prokuratura Ruské federace
Ul. B. Dmitrovka, 15a
Moskva, Rusko, GSP-3, 125993

11. 3. 2015, č. 27/1-1158-2014/0H12300-15
Generální prokuratura Ruské federace projednala Vaši výzvu (prohlášení) ve věci Sencova O. G.
V průběhu provedené prověrky se fakta nezákonného zadržení a přivedení dané osoby k trestné odpovědnosti, neoprávněného pre-
ventivního opatření ve formě zadržení a také použití násilí zaměstnanců FSB Ruska nepotvrdila.
V souladu s Dohodou mezi Ruskou federací a Republikou Krym o přijetí Krymu do Ruské federace a utváření nových subjektů ve
struktuře Ruské federace, se obyvatelé Krymu pokládají za občany Ruska s přijetím všech příslušných práv, pokud neprojevili své přání
ponechat si jiné občanství v předem dohodnutém termínu.
Jako osoba, která takové přání neprojevila, Sencov O. G. získal občanství Ruské federace, a je vnímán na základě právních předpisů
této federace pouze jako její občan, takže právní základ pro udělení právní konzulární ochrany mu není k dispozici.
Důvody k zásahu (reakci) státního zástupce nebyly shledány.
Zástupce vedoucího oddělení
A. K. Nikitin

Vojenský soud v Rostově na Donu – 20 let žaláře 
pro režiséra Olega Sencova
Podle posledních zpráv Putinův režim po
roce a čtvrt vazebního vyšetřování odsoudil
režiséra Olega Sencova na 20 let do vězení. 
http://www.lidovky.cz/bojoval-proti-anexi-
krymu-rusky-soud-posila-rezisera-sencova-
na-20-let-do-vezeni-g02-/zpravy-svet.aspx?-
c=A150825_140310_ln_zahranici_msl
http://www.amnesty.cz/pripady/cs/case/ukra
jina-oleg-sencov?utm_source=mailing
„Ruská prokuratura dává Sencovovi za vinu,
že loni na jaře v krymském Simferopolu
spolu s několika spolupachateli zapálil kan-

celáře hlavní ruské vládní strany Jednotné
Rusko a podílel se na přípravě pumového
útoku proti pomníku bolševického vůdce
Vladimira Uljanova-Lenina. Dva jeho údajní
komplici byli už v Rusku odsouzeni k sed-
miletému vězení, třetí „terorista“ Oleksandr
Kolčenko nyní dostal 10 let žaláře.“ Olega
Sencova zatkli, ruští ozbrojení okupanti
Krymu, zavlekli ho do Moskvy jako kořist.
Žaloba pro něj žádala 23 let vězení, obha-
joba zproštění jakékoliv viny. Sencov se
před hrozbou nesklonil ani v soudní síni, jak

dokládá jeho obhajovací řeč, ve které mj.
zaznělo: „Soud okupantů z definice ne-
může být spravedlivý. Neberte si to osobně,
vaše ctihodnosti!“
Máme za to, že Putinovo Rusko není právním
státem, jeho orgány nepostupují podle práva a
žádáme znovu orgány České republiky a EU,
aby podle toho se k  Ruské federaci stavěly.
Aby se zasadily o osvobození Olega Sencova
a dalších nevinných obětí ruské agrese vůči
Krymu a Východní Ukrajině!

redakce

Obsah dopisu je příkladem imperiálního
myšlení ruské exekutivy poté, kdy Ruská fe-
derace se násilím zmocnila velkých částí
území i občanů sousedního státu Ukrajina,

jehož suverenitu a celistvost měla chránit,
jak se zavázala v Memorandu z Budapešti
1994, na jehož základě Ruská federace zís-
kala mj. i ukrajinské jaderné zbraně. 

Uveřejňujeme dopis prokurátora i v českém
překladu:

�
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Český filmový a televizní svaz FITES, z.s., 19. dubna 2015 vydal v Praze své prohlášení:

Profesionalitě, kontrole a transparenci České televize ANO, 
likvidaci a poškozování veřejné služby NE!

Česká televize pod palbou nebývalé kritiky
V posledním roce útoky vůči České televizi,
vůči jejím manažerům, jednotlivým pořa-
dům, vůči zpravodajství i vůči veřejné
službě jako takové dosáhly nebývalé inten-
zity zejména od některých politiků, kteří
hledali a našli svá témata pro zviditelnění
svých maličkostí. Dokonce se našla skupina
senátorů, které velel Jan Veleba, předseda
někdejších Zemanovců (SPO), který chtěl
měnit zákon a zavést dobrovolnou platbu te-
levizního poplatku, aby si televizi ochočil
pro své politické cíle. V jedné fázi ho pod-
porovalo dokonce osmnáct senátorů, mezi
nimi i Vladimír Plaček z ČSSD, který tvrdil: 
„Měli bychom si také ujasnit, jakým způso-
bem by ČT měla zachovat maximální ob-
jektivitu…“ 
Velebou navržená změna by znamenala, že

Česká televize a Český rozhlas by mohly při-
jít o část svých příjmů. Umožnila by lidem
platit peníze na jinou veřejnou službu, než
je vysílání. Na pět let by od poplatků osvo-
bodila toho, o kom by veřejnoprávní média
lhala. O lži by ovšem nerozhodoval jen
soud, podle jeho novely by to byly i Rada
pro rozhlasové a televizní vysílání, Rada ČT
nebo Rada ČRo.

Odborníkem na televizi veřejné služby se
prohlásil i Miloš Zeman, který se kampaní
přímé prezidentské volby prolhal až na
Hrad, jak konstatoval i Nejvyšší správní
soud, když potvrdil výsledek přímé volby, ač
volební zákon lhaní ve volební kampani
přímo zakazuje. Na předsedu senátu NSS
president pak za odměnu pamatoval teplým

místem ústavního soudce. S vážnou tváří
tento president obyvatelům Plzeňského
kraje sdělil: „Můj osobní názor zní, že Česká
televize bohužel neplní svoji veřejněprávní
funkci a stává se nejen komerční, ale do-
konce špatnou komerční televizí. Já jsem 
s velkým zaujetím kdysi sledoval programy
ČT2, zejména dokumentární programy, 
a velmi lituji, co se v poslední době s ČT2
děje,“ prohlásil prezident.

Za svého předprezidentského odpočinku na
Vysočině zřejmě nezaznamenal, že z vy-
profilovaného programu veřejné služby ČT 2
právě senátoři a poslanci udělali reklamní
kanál svou zákonodárnou tvořivostí prolo-
bovanou parlamentem pod vlivem komerč-
ních vysílatelů.

Ivan Biel, místopředseda FITESu na semináři EBU Předseda a místopředsdové na Valné hromědě FITESu

Český filmový a televizní svaz FITES, z.s., se
znepokojením registruje sílící útoky na Čes-
kou televizi z nejvyšších politických kruhů 
i z různých novinových a webových fór,
snahy ochočit si Českou televizi pro parci-
ální politické zájmy, jakož i vulgární útoky
vůči samotnému principu veřejné služby,
vůči programové i ekonomické nezávislosti
České televize.
Zdůrazňujeme, že Česká televize musí být
pojistkou demokracie a plurality pro spole-
čenskou a kulturní diskusi v České repub-
lice. Zárukou, aby se občanům dostávaly
ověřené informace pro svobodné utváření

názorů. Proto se kvalitě veřejné služby 
a podmínkám pro tvorbu, kterou České tele-
vizi ukládá zákon, budeme i nadále věno-
vat.
Máme za to, že odpovědnost za budoucnost
veřejné služby leží především na České te-
levizi a Radě ČT. A stejně tak na poslancích
Parlamentu České republiky, kteří – jak FITES
opakovaně upozorňoval – volili do Rady ČT
především své politické vyslance, stranické
vysloužilce, namísto odborníků s čistým ští-
tem, kteří by byli sto Českou televizi věro-
hodně kontrolovat jménem veřejnosti, jak
jim ukládá zákon. Dlouhá desetiletí Rady

ČT kontrolu pouze předstíraly, jednotliví
radní prosazovali zejména své stranické 
a osobní zájmy a důvěra ve veřejnou službu
byla tím narušena.
Přesto i letos FITES navrhl poslancům osm
osobností, které svým dosavadním životem 
a odborností mohou být zárukou naplnění
zákona.
Očekáváme, že připravované změny medi-
álních zákonů připraví takový předpis, aby
model veřejné služby se stabilizoval, důvěra
v poskytovatele veřejné služby byla posílena
a hlasy volající po zničení České televize se
ocitly na slepé koleji mimo zájem veřejnosti.

�
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Veleba navrhoval, že poplatky by nemusel
platit ten, který by částku obdobnou roční
výši poplatků, konkrétně jejich 1,2násobku,
poslal některé z příspěvkových organizací
státní správy či samosprávy. Poslední novin-
kou by bylo to, že by lidé mohli poplatky
posílat konkrétnímu televiznímu či rozhla-
sovému studiu a peníze by smělo využít jen
ono a nikdo jiný.
Televizní a rozhlasový poplatek je státem ur-
čená „veřejná dávka (daň) ve prospěch pri-
vilegovaných osob – ČT a ČRo. Dokonce
jsou nuceny tuto daň platit osoby, které ČT
či ČRo poškodily svým vysíláním. Takový
důsledek, kdy poškozený je nucen platit
škodlivou činnost škůdce vůči sobě sa-
mému, je jednání nemajícím v právním řádu

obdobu,“ napsala si skupina senátorů do dů-
vodové zprávy. Novela podle jejich autorů
měla začít platit od ledna příštího roku.
Pod takový návrh se v březnu 2015 podepsa-
lo 15 senátorů, většina z nich byla z ČSSD,
ale byli mezi nimi i politici, kteří kandidovali
za komunisty, ODS či SPO. Podle Veleby se
k návrhu dodatečně přidali ještě další dva
senátoři a včetně něj jej „na vrcholu slávy“
podporovalo 18 představitelů horní komory
parlamentu. 
Podle Veleby „nejsou náhody“, když dojde 
k výpadku přímého přenosu 28. října při
udílení státních vyznamenání (ČT pak uved-
la, že příčinou výpadku ve vysílání byl vy-
padlý jistič v rozvodně Pražského hradu).
Senátor vypadlý hradní jistič staví hned

vedle neuskutečnění přímého přenosu z „je-
ho demonstrace“ na Klárově, kde se 17. lis-
topadu 2014 shromáždily desítky až stovky
prezidentových stoupenců, zatímco zpravo-
dajství České televize se v ČT24 věnovalo
jiným demonstracím, kterých se na Národní
třídě v Praze a jinde v republice účastnily ti-
síce občanů. Podle Veleby Česká televize
Klárovu věnovala „pouhou“ reportáž ve zpra-
vodajství. Bývalý šéf agrární komory nebyl
spokojený, jakým způsobem ČT referovala
o jeho demonstraci na Klárově, a jako sená-
tor parlamentu žádal premiéra Bohuslava
Sobotku, aby „začal konat“, neboť televize
„už dlouhé týdny útočí na prezidenta“. 
V opačném případě si premiér údajně „hraje
s ohněm“.

„Stejná startovní čára“ podle pána Hradu
Dnes těmto komerčním vysílatelům posluhuje prezident žádající: „Aby byla stejná startovní čára mezi jednotlivými televizními sta-
nicemi, tak onen návrh na zrušení koncesionářských poplatků považuji za docela rozumný.“ Tak komentoval prezident návrh, který
podal jemu blízký senátor Jan Veleba. Bývalý agrární lobbista zároveň stojí v čele Strany práv občanů, jejímž je Zeman stále čestným
předsedou.

Podle Veleby šlo o „skandální případ cen-
zury“ i v případě Zemanova projevu na Žo-
fíně. Do večerního zpravodajského pořadu
Události se tehdy z prezidentova projevu
nedostalo jméno podnikatele Zdeňka Ba-
kaly, kterého Zeman, vyzbrojený prezident-
skou imunitou, postavil vedle pravomocně
odsouzeného Viktora Koženého. Generální
ředitel ČT Petr Dvořák tehdy připustil, že te-
levize pochybila. Došlé stížnosti prověřo-
vala také Rada ČT, která o svých závěrech

referovala mj. i Volebnímu výboru Posla-
necké sněmovny PČR. Pochybení v redakci
zpravodajství rada potvrdila, poukazy na
cenzuru však odmítla, protože podle vý-
sledků jejího šetření se o cenzuru nejednalo.
Rada se spokojila s příslibem přenastavení
redakčních procesů ve zpravodajství, aby se
podobným editorským chybám předchá-
zelo. Rada ČT si tímto závěrem vysloužila
pochvalu na místě od místopředsedy voleb-
ního výboru Poslanecké sněmovny Parla-

mentu ČR, který si tento závěr Rady vzal
jako argument po jednom ze seminářů na
téma ZMĚNY MEDIÁLNÍ LEGISLATIVY
o navrhovaných legislativních změnách pro
formování rad veřejnoprávních médií, když
v průběhu následujícího setkání členů vo-
lebního výboru se členy Rady ČT 14. ledna
2015 pravil: Proč měnit něco, co tak dobře
funguje.(?)

Senátor Veleba přesto dosáhl svého cíle – na
pár dnů se zviditelnil. Udělal své „bububu“,
vysílala ho televize, dostal se na stránky
novin i časopisů, dokonce i na webové po-
rtály a diskusní fóra, aby za pár dnů svůj po-
pulistický návrh stáhl ještě před jeho pro-
jednáváním v Parlamentu. Kritika České
televize se z éteru nevytratila a kulminovala
v období před schvalováním zpráv Rady ČT
a před volbou 5 nových členů Rady. Zvlášť
aktivně se zapojil poslanec Martin Komárek,
předseda volebního výboru za hnutí ANO,
našel si mediálně zajímavé heslo: „Kavčí
hory by neměly být víc Kafkovým Zámkem,
ale spíše skleněným domem, do kterého je
vidět.“ Ve svém vystoupení ve sněmovně kri-
tizoval Radu ČT, protože údajně na hospo-
daření televize důsledně nedohlíží. Kon-

krétní návrh legislativních změn, které by
Radě efektivnější kontrolu ČT umožňovaly,
např. veřejný (na internetu „rozklikávací“)
rozpočet a vyúčtování po vzoru některých
obcí jako nástroj takové kontroly, neprosadil
ani nepřednesl.
Komunisté byli proti schválení výroční
zprávy, klub ANO nebyl jednotný, část členů
klubu se zdržela. Se sociálními demokraty
hlasovali pro zprávu o hospodaření občan-
ští demokraté, TOP 09, 15 poslanců ANO 
a také další jednotlivci z KDU-ČSL a Úsvitu.
Výroční zprávu o hospodaření ČT za rok
2013 nakonec poslanci schválili 91 hlasy ze
136 přítomných. Rada ČT tak odolala mož-
nosti svého pádu kvůli dvojímu neschválení
zprávy o hospodaření televize.

Martin Vadas

Velebovo bububu

Cenzura / Necenzura

Vydírání České televize poslanci

Ze semináře EBU v Nosticově paláci
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Česká televize brání veřejnou službu a svoji
práci. Jako zkušené autority v oboru si po-
zvala k auditování své činnosti zahraniční
experty z Evropské vysílací unie (EBU). Loni
po tři dny na začátku října pobývali v České
televizi, a poté zkoumali podklady ke své
činnosti, které jim Česká televize poskytla,
aby nakonec vypracovali Odborné posou-
zení základních hodnot média veřejné
služby, které je datované leden 2015. Ex-
perti EBU Claudio Cappon, prezident RAI
World, Itálie, Thomas Hinrichs, ředitel pro
informace, Bayerischer Rundfunk, Ně-
mecko, Lauri Kivinen, generální ředitel YLE,
Finsko, Alexander Wrabetz, generální ředitel

ORF, Rakousko, Hans Laroes, vedoucí pro-
jektu hodnocení médií veřejné služby, EBU,
Nathalie Labourdette, tajemnice pro hod-
nocení, vedoucí Eurovizní akademie EBU,
Českou televizi více méně pochválili, ale
přičinili i konkrétní návrhy a doporučení
k dalšímu zlepšení veřejné služby směrem
k jejímu legislativnímu zajištění. Své závěry
ve spolupráci s Českou televizí presentovali
na semináři Evropské vysílací unie /EBU/,
který se konal 16. dubna 2015 v Konírně
Nosticova paláce pod záštitou ministra kul-
tury ČR Daniela Hermana. 
V sále i tentokrát chyběli ti, kteří by se o od-
borné pohledy na veřejnou službu měli za-

jímat v prvé řadě, protože na nich záleží, jak
bude vypadat legislativa, která vymezuje
rámce mediálního prostoru. Nikdo z poslan-
ců ani senátorů se na tak vysoce odborné
fórum nedostavil, až na záštitu poskytujícího
ministra kultury Daniela Hermana. Poslanci
se zřejmě cítí sebejistěji na své domácí půdě
v Parlamentu, kam si zvou na kobereček
manažery a členy kontrolních orgánů po-
skytovatelů veřejné služby a jejich často ne-
kvalifikované výstupy tak nemusí být přímo
konfrontovány s odborníky ze zahraničí.

redakce

Pamatuji si kdysi vydaný článek Mediální se-
branka, který částečně dokumentoval „život
a dílo“ některých novinářů. Zmiňuji to ni-
koliv kvůli oné dokumentaci, ale kvůli
názvu článku, vystihujícího skupinu novi-
nářů, která je specifická zaměřením na své
kolegy a jejich zaměstnavatele – novináře 
a vydavatele či vysílatele.
Být tzv. mediálním novinářem je někdy
pěkný adrenalin a nejednou se člověk do-
stane do složitějších situací, protože denně
popisuje a komentuje dění v mediální sféře,
a tedy svým způsobem i sám sebe. Mediální
novináři jsou spolehlivými zdroji informací
z nejrůznějších mediálních konferencí a se-
minářů, které se zaměřují na témata legisla-
tivy, technologií, nebo si kladou za cíl pre-
zentovat výsledky výzkumů, případně služby
v oblasti médií. Nejednou přítomní diskusní
panelisté využijí příležitosti k silným pro-
hlášením, která samozřejmě dostatečně zvi-
ditelní jejich osoby, „jejich“ mediální domy
a instituce. To je výhoda lidí, kteří pracují ve
sdělovacích prostředcích, že vědí, jak se

správně „procpat“ do mediálních obsahů.
Pro mediální novináře je pak pružnější
práce v tom, že pracují s lidmi, kteří si umějí
poradit s prezentací v médiích. Jsou přece
z jedné branže. Přesto si pamatuji jednu
z prvních mediálních konferencí v roce
2002 na téma veřejné služby v médiích,
která se tematicky i místně ještě několikrát
opakovala. Přestože Český Krumlov vnímám
jako pozitivně naladěné barevné město,
zpětným pohledem byla tato konference še-
divá, neveselá a velmi striktně laděná. Ne-
píšu to proto, že bych chtěl kritizovat její po-
řadatele, ostatně jsem pak byl několik let
jedním z nich, ale proto, abych dokumen-
toval, jak se přístup k těmto akcím za více
než desetiletí měnil. 

Politici vítáni, lobbing zajištěn
Troufám si říci, že jediné, co na mediálních
konferencích bylo a je „zkostnatělé a še-
divé“, je chování přítomných politiků, kteří
se nenaučili být více „funny“, rozumějte –
lidští. Ale samozřejmě, „kdo chce s vlky žíti,

musí s nimi výti“, takže jim floskule a pózy
v rámci dikce politických aparátů leckdo
z přítomných odpustil. Zvláště když se ně-
kteří z nich, obdařeni uměleckým duchem,
nechali vtáhnout do diskuse a svými pepr-
nými poznámkami, které nikdo nečekal,
rozproudili krev v žilách přítomných. V uza-
vřeném rybníčku lidí z médií samozřejmě
existují lobbingové aktivity (ostatně jako
v jakékoliv jiné oblasti podnikání či na
úrovni jiných států či EU), které mají zajistit
bezproblémovost a komfort působení v tu-
zemském legislativním prostředí. Proto je
nutná přímá spolupráce s politiky nejlépe
napříč spektrem. Jinak by ostatně nebyla ale-
spoň nějak vyřešena tzv. televizní krize, di-
gitalizace televizního vysílání či již několik
let řešená digitalizace rozhlasového vysílání.
Někdo je v tomto ohledu na trhu silnější 
a někdo slabší, a díky tomu, troufám si říci,
nebyla například televizní digitalizace dota-
žena v obecný prospěch plurality vysílání,
ale pozici si naopak upevnili největší hráči
na trhu. Co to stálo námahy a dokonce i soud-
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ních tahanic… Mediální novináři ale aspoň
měli o čem psát. Samotné mediální konfe-
rence jsou obecně dobrým lobbingovým ná-
strojem, minimálně pro navazování nových
a upevnění stávajících kontaktů. Dokonce si
pamatuji, jak jedna významná mediální ma-
nažerka na jedné z konferencí uvedla, že
sama téměř denně brázdí chodby Posla-
necké sněmovny a lobbuje. Podle ní existuje
lobbing dobrý a špatný. Kde je ale ta hranice
a jak lze posuzovat to, co je dobré a co je
špatné, a pro koho? Qui bono? Přestože se
svým způsobem jedná o mikrosvět téměř
stále stejných mediálních osobností a figu-
rek, politických reprezentantů s mandátem
mluvit do legislativy práce médií, závislých
či nezávislých, oficiálních či samozvaných
analytiků médií, jsou to mediální novináři,
kteří se snaží najít rozuzlení diskusí, „uče-
sat“ jejich výstupy do médií a také si zaspe-
kulovat „coby kdyby“. 

Někdy přínos, někdy promrhané 
prostředky
Veřejná služba v médiích a digitalizace vy-
sílání jsou nejfrekventovanější témata medi-

álních konferencí uplynulých let. Do obou
se zároveň promítla témata novelizace le-
gislativy či podpory kultury a filmu. V kaž-
dém z nich se vždy objevila Česká televize,
případně Český rozhlas jako veřejnoprávní
elektronická média. Do každé takové kon-
ference byli přizváni komerční vysílatelé 
a zástupci operátorů. Co je společným jme-
novatelem? Peníze. Hodně peněz, pokud si
představíme, jaké jsou rozpočty obou veřej-
noprávních médií, financovaných z konce-
sionářských poplatků. Když si zároveň při-
pomeneme, že se vše točí kolem médií,
dávají si jednotlivé figurky při vyjednávání,
jejichž živnou půdou jsou právě mediální
konference, ať již v oficiálních částech,
v lobby barech či na večírcích, dobrý pozor
na to, aby výsledkem byl konsensuální po-
stup a nikoliv vítězství v tu či onu chvíli 
silnější skupiny. Pokud se tak několikrát
v minulosti stalo, došlo k ostrému mediali-
zovanému střetu, což neukázalo v dobrém
světle ani jednu ze zúčastněných stran. Za-
tímco v jiném byznysu by se takové spory
„ututlaly“, ve světě médií je všechno hezky
vidět. 

Je zajímavé sledovat onu „mediální mar-
škumpačku“, nebo chcete-li sebranku, jak
se postupem doby vyvíjela. Někteří novináři
z ní nikdy nevystoupili a myslím, že nikdy
nevystoupí, někteří přešli k jiným tématům
nebo opustili branži. Stejně tak se promě-
ňuje složení mediálních manažerů, mediál-
ních radních i politiků, kteří se zabývají me-
diální problematikou. Co lze říct jistě, je, že
za více než deset let se díky takovým akcím
a novinářům, kteří se specificky vymezují na
sledování mediální branže, obraz o fungo-
vání médií profiluje, protože když například
server Česká média s nejrozsáhlejším moni-
toringem mediální problematiky dokázal být
každodenním zdrojem informací pro lidi
z médií, nyní se tyto informace ještě zkva-
litňují osobitým přístupem ke zpracování 
a „barevnější“ formě prezentace. Ať už jde 
o server starého střihu Digizone.cz, který
ustrnul zejména na problematice televize
nebo lépe o server Médiář.cz, který hledá 
a přináší nové formy prezentace a v rámci
svého obsahu sdružuje řadu mediálních ex-
pertů. 

Jan Bohdal
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Kontroverze mediálních rad – zamyšlení Jana Bohdala

Panelisté ze semináře EBU v Konírně Nosticova paláce

Znáte všechny mediální rady? Tak schválně…
Je jich šest a nejmladší je Rada Státního fondu
kinematografie. Jaké jsou nejznámější? Napo-
vím, jsou nejvíce vidět a slyšet. Ano, Rada
České televize a Rada Českého rozhlasu. A co
další? Vědí vůbec lidé v naší republice, že mají
tiskovou agenturu a jim „sloužící“ Radu České
tiskové kanceláře? Specifické jsou pak způso-
bem výběru a volby Rada pro rozhlasové a te-
levizní vysílání a Rada ČTÚ, která nálepku
mediální rady nese zejména díky digitalizaci
vysílání. Nejvíce mediálně „propírané“ jsou
televizní a rozhlasová rada, protože kde jsou
zřejmé veřejné peníze, tam je pochopitelně
největší zájem veřejnosti, i té odborné. V ná-
vaznosti na to pak také tyto rady podléhají (ať
již říkají, že ano nebo ne) největšímu tlaku po-
litiků.

Politické ovlivňování mediálních rad
Kdyby nebyli do mediálních rad vybíráni jen
odborníci ve svých oborech či osobnosti
společenského a kulturního života, ale při-
hlíželo by se více také k mediální gramot-
nost uchazečů, měli by to politici mnohem
těžší. Na druhou stranu je třeba si uvědomit,
kdo a jakým způsobem mediální rady sku-
tečně vybírá. Jsou to občanská sdružení 
a spolky s veřejným zájmem, nebo ve sku-
tečnosti sami politici, a nálepka sdružení za-
hrádkářů, rybářů či hasičů je pouze alibi pro
splnění dikce zákona? Kompromis nominací
byl nastaven novelou zákona o České tele-
vizi po tzv. televizní krizi proto, aby tehdy

nespokojení pochopili, že veřejnoprávní tele-
vize není v rukou politiků, ale je nezávislá.
Léta ale tento model funguje právě díky tomu,
že televizní krize proběhla, a od té doby si po-
litici prostě dávají více pozor na to, jaké kroky
vůči televizi dělají a jak to dělají. Společně
s různými zájmovými skupinami jsou na tele-
vizi navázáni a osobně nevěřím tomu, že by
například neexistovala jakákoliv zákulisní ko-
munikace mezi politiky a vrcholnými před-
staviteli televize a rozhlasu včetně nejrůzněj-
ších službiček, ochran a stranických slibů
věrnosti. Tomuto prohlášení se dnes už nikdo
nediví a jedná se o veřejné tajemství, které je
veřejností tolerováno. Tím, že se jedná o ve-
řejné tajemství, je kontrola zajištěna, až na
případné „kauzičky“, které se tu a tam objeví
a rychle vyprchají. 

Specifika volby generálních ředitelů
Ono se to samo neudělá a tomu štěstíčku se
musí jít trochu naproti. To by mohlo platit
v případě voleb generálních ředitelů veřej-
noprávních médií. Samozřejmě, že to ne-
myslím nijak zle. Ostatně, kdo by někam
kandidoval nebo se ucházel o vrcholnou
funkci a nezjistil si, co to obnáší včetně po-
liticko-společenských návazností? Stejně
jako probíhají výběry a volby mediálních
radních, probíhají také volby generálních ře-
ditelů. K ideálnímu stavu dojde, když je již
znám nejvhodnější kandidát a skoro jistě
může být vyhráno. Novináři pak už jen
(ne)překvapeně popisují klima volby a pře-

dem spekulují o výrazných šancích. K ne-
čekané situaci může dojít vlastně jen v pří-
padě, že je politické rozložení v radě neroz-
hodné a čeká se, kdo či jaká strana povolí.
Neděje se to jen u nás, případy jsou známé
i ze zahraničí. 

Mediální rady jsou prodlouženýma ru-
kama politiků
Platí stále, že členové mediálních rad jsou
prodloužené ruce politiků. Zákon a kon-
strukce volby jsou postaveny jasně a nelze
říci, že by poslanci postupovali mimozá-
konně či třeba nezákonně. Za jednu z kon-
troverzí, nebo lépe frašek, lze ale považovat
před lety zavedená veřejná slyšení uchazečů
o místa v mediálních radách. Jedná se často
o zbytečné mrhání časem, další navýšení
objemu jakési nepsané povinnosti s jasným
vědomím, že poslanci již mají na 99%
dávno jasno. 
Pokud by se mě v současné situaci kdokoliv
ptal na kontroverze mediálních rad, tou nej-
větší je podle mého názoru přežitá legisla-
tiva, která nenaplňuje zahraniční standardy,
na které se naše média tak často a ráda od-
volávají. Mimochodem: Jedním z témat me-
diálních konferencí, o kterých je jiný z mých
aktuálních textů, byla také konstrukce me-
diálních rad a vzory ze zahraniční, z Ně-
mecka či Skandinávie. Hovoří se o tom již
léta, ale kvůli diskusi by se už mohlo jednat
jen o plané a nikdy nenaplněné tlachání.

Jan Bohdal
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Čekání na smršť mediálních zákonů
Na společném setkání zástupců vedení FITESu s ministrem kultury Mgr. Danielem Her-
manem koncem srpna 2014 jsme požádali pana ministra, aby Český filmový a televizní
svaz FITES, z.s., mohl být účasten na přípravě nové legislativy v audiovizuální a medi-
ální oblasti. Takového příslibu se nám od pana ministra za přítomnosti Mgr. Artuše Re-
jenta, ředitele odboru audiovize, dostalo. Ale přizvání do nějaké pracovní skupiny dlouho
nenásledovalo. Pozvánka přišla až v listopadu, ale 5. listopadu 2014 ministerstvo kultury
téměř ze dne na den zrušilo jednání ke změně zákonů o České televizi a o Českém rozhlasu,
na které již řadu měsíců čekalo mnoho zájemců z oboru. Tehdy se ministerstvo odvolávalo
na technické důvody. Stalo se tak pouhých 46 hodin před zahájením připraveného jednání.
Ve zprávě bylo uvedeno, že náhradní termín bude oznámen v nejbližších dnech. Doposud
se takové jednání na půdě Nosticova paláce neuskutečnilo. 

ROZHOVOR
Redakci Synchronu zajímá názor náměst-
kyně ministra kultury a názor ministerstva na
vývoj legislativy ohledně televize a rozhlasu
veřejné služby, proto jsme oslovili náměst-
kyni ministra kultury JUDr. Kateřinu Kalis-
tovou se žádostí o rozhovor. 
Synchron: Jak postupuje příprava novel zá-
kona o ČT a zákona o ČRo?
Kateřina Kalistová: Oba zákony by měly být
vládě předloženy na sklonku letošního roku.
V současné chvíli probíhají práce na mate-
riálu k veřejným konzultacím, který bude
sloužit jako jeden z podkladů pro přípravu
novel těchto zákonů. Veřejné debatě chce-
me podrobit témata jako obsah a rozsah 
veřejné služby, její definice, financování ve-
řejnoprávních médií či způsob volby a kom-
petence rady ČT a ČRo.
Synchron: Na nedávném setkání volebního
výboru s Radou ČT v Poslanecké sněmovně
PČR zaznělo z úst místopředsedy volebního
výboru: Proč měnit něco, co funguje? Jak
tedy funguje kontrolní činnost Rady ČT z po-
hledu MK?
Kateřina Kalistová: Rady ČT a ČRo by jistě
uvítaly vytvoření odborného zázemí, analy-
tiky, právníky a taktéž větší autonomii, např.
rozpočtovou. Ke konkrétním výstupům z kon-
trolní činnosti není ministerstvo kompetentní
se vyjadřovat. My pouze můžeme zákonem
upravit příznivější podmínky pro práci rad-
ních. O to se jistě v novelách pokusíme.
Synchron: Hovoří se často o tzv. Němec-
kém, nebo úžeji Bavorském systému řízení
médií veřejné služby, kterým bychom se
mohli inspirovat. Jeho součástí jsou i přímé
nominace členů početnějších rad ze strany
relevantních společenských organizací 
a institucí. Jaké výhody a případně i nevý-
hody v takovém systému spatřujete?
Kateřina Kalistová: K přínosům jistě patří
jasné rozdělení kompetencí mezi tzv.
správní radu a programovou radu, odpoliti-

zování jmenování členů těchto rad a vlastně
i to, že je nějaký konsenzus na seznamu re-
levantních společenských organizací, které
do systému vstupují svými nominacemi. To
samo o sobě zvyšuje prestiž takto vytvoře-
ných rad v očích koncesionářů. Nevýhodou
je pak možná z mého pohledu těžkopádnost
v rozhodování takového tělesa, které by
mělo řešit jenom zásadnější a strategičtější
věci, což by se ovšem dalo překlenout např.
pracovními komisemi specializovanými na
určitou dohledovou materii rad. Nevyhra-
něný názor mám naopak na tzv. čestnost
této funkce. Zde jdou proti sobě oddanost
této činnosti, která stojí spoustu času, má-li
být vykonávána dobře, a zištnost, která
může být jediným motivem ucházení se 
o tuto funkci – a je jedno, kdo tam takto
smýšlejícího jedince dosadí. Přesto zastá-
vám názor, že přímé nominace mohou při-
spět k eliminaci řekněme personálních 
excesů, neboť je jasně dané, kdo koho jme-
nuje; činnost a vystupování určitého radního
pak zpětně ovlivňuje dobré jméno organi-
zace, která ho tam vyslala.
Synchron: Co brání Radě ČT, aby politickou
sféru i veřejnost přesvědčila, že nositel ve-
řejné služby se pohybuje v intencích zákona
a plní veřejnou službu adekvátně k vynalo-
ženým veřejným prostředkům?
Kateřina Kalistová: Rady se většinou ztoto-
žňují s názory analýz, které si zadávají sami
provozovatelé. Nemají svůj rozpočet, své
analytiky, své právníky. Neexistují takříkajíc
oponentní posudky. Jsem přesvědčená, že ve
většině případů by dopadly stejně, jako ty,
které si zadávají provozovatelé. To ale teď
nikdo neví. I když také zde se věci postupně
mění. Dále budou muset provozovatelé jed-
noznačně prokazovat tzv. měřením veřejné
služby, že peníze koncesionářů jdou sku-
tečně na plnění veřejné služby. Velmi by po-
mohla spolupráce s akademickými praco-
višti při analytické práci nad obsahem
vysílání i na metodice pro měření veřejné
služby. Zde vynakládá velké úsilí třeba

Česká televize. Jinak v obecné rovině je po-
třeba, aby jak rady, tak vedení obou institucí
přistupovaly k „přesvědčování“ veřejnosti
s větší trpělivostí. A co se týká politických
stran, ty by měly před volbami jednoznačně
zveřejnit svůj přístup k médiím. Potom by
nemusela být třeba oprávněná kritika brána
jako samotný útok na podstatu veřejnopráv-
ních médií. 
Synchron: Měla by být Rada ČT vyjmuta 
z lůna organizace, kterou má kontrolovat?
Kateřina Kalistová: V zásadě ne, je ale po-
třeba zajistit finanční a personální autono-
mii. Samostatná právní subjektivita by
s sebou nesla řadu problematických aspektů.
Bude to určitě tématem nadcházejících mě-
síců.
Synchron: Existuje v současné době poli-
tická vůle ke změně zavedených mecha-
nismů, nebo stávající praxe „veřejné služby”
politikům vyhovuje?
Kateřina Kalistová: To je spíše otázka na po-
litické strany, ne na mě. Obecně lze říci, že
všechny legislativní změny v oblasti médií
jsou velmi živě diskutovány jak odbornou
veřejností tak jednotlivými zákonodárci.
Tomu také odpovídají desítky pozměňova-
cích návrhů v mediální oblasti za poslední
roky.
Synchron: Jak MK hodnotí rozsah a definici
veřejné služby poskytovaných Českým roz-
hlasem a Českou televizí? Je třeba tady něco
měnit v zákonech?
Kateřina Kalistová: Definice v zákonech
jsou podle mého názoru dostačující. Pro-
tože ale na adresu definice veřejné služby
padaly již nějaké poznámky na Volebním
výboru, podrobíme ji testu v rámci veřej-
ných konzultací.
Synchron: Má MK nějaké návrhy k efektiv-
nějšímu financování veřejné služby, ke způ-
sobu výběru poplatků, určování jejich výše
a celkové výši rozpočtu nositelů veřejné
služby?
Kateřina Kalistová: I to je téma budoucích

veřejných konzultací. Je to ale výsostně po-
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litické téma. My chceme připravit co nejpo-
drobnější analýzu a doporučení pro bu-
doucí politická rozhodnutí. 
Synchron: Jaké změny chystá MK v zákonu
o provozování rozhlasového a televizního
vysílání?
Kateřina Kalistová: Pokud jde o novelu zá-
kona o provozování rozhlasového a televi-
zního vysílání, ta by neměla představovat
zásadní koncepční změnu, ale spíše tech-
nickou úpravu v reakci na vývoj technolo-
gií. Novelou by měly být rovněž napraveny
nedostatky zákona, které komplikují jeho
aplikaci Radou pro rozhlasové a televizní
vysílání. Kromě legislativně technických
úprav jsou předmětem návrhu novely zej-
ména definice „politického obchodního
sdělení“, kdy platný zákon již zákaz „poli-
tické reklamy“ obsahuje, nicméně při apli-
kaci zákona docházelo k nejasnostem
ohledně výkladu pojmu „politické obchodní
sdělení“. Dále jde o úpravu licenčních pod-
mínek, spočívající v jejich zjednodušení
s ohledem na nedávný technologický vývoj,
na potřeby praxe a s ohledem na požadavky
vyplývající z judikatury. Z koaliční smlouvy
potom vyplývá zájem na zavedení label-
lingu, klasifikace a označování televizních
pořadů z hlediska jejich vhodnosti pro děti
a mladistvé a z hlediska charakteru jejich
obsahu. Úkol vznesený ze strany sněmov-
ního kulturního podvýboru je dále precizace
ustanovení o zpřístupňování televizních po-
řadů pro osoby se sluchovým nebo zrako-
vým postižením; v neposlední řadě jde také
o pokus zavést třetí mediální pilíř, tzv. ko-
munitních médií.

Synchron: Jak hodnotíte fungování a způsob
ustavování tzv. „Velké rady”? Nemohl by její
úřad vytvořit institucionální zázemí pro fun-
gování všech dalších kontrolních orgánů v
oblasti vysílání – Rady ČT, Rady ČRo, Rady
ČTK apod.? 
Kateřina Kalistová: Hodnotit fungování
RRTV by bylo z mé strany trochu nedůvěry-
hodné. To co „dělá“ Radu, je její úřad. Fun-
gování úřadu Rady je na vysoké profesio-
nální úrovni. Se stávajícím rozpočtem 
a počtem úředníků jde tak trochu o zázrak.
Způsob ustavování Rady je v pořádku, jedná
se tady vlastně o ochranu spotřebitele, di-
váka či posluchače. 
Vytvořit institucionální zázemí pro ostatní
mediální rady je jednou z možností, ale je
potřeba vše vydiskutovat, zvážit všechna pro
a proti. Jde o rozhodnutí s delším časovým
horizontem. Mně osobně by se líbilo.
Synchron: Jak navrhované změny zákonů
reagují na současný technologický vývoj ve
výrobě pořadů a jejich šíření?
Kateřina Kalistová: Oblast vysílání a médií
vůbec prochází zásadními proměnami. Na-
stupují nové formy šíření obsahu, ale ty stá-
vající nadále plní důležitou roli v životě lidí
a je třeba nalézt optimální nastavení práv-
ního prostředí, aby tyto dva světy mohly
vedle sebe dobře a spravedlivě fungovat.
Před touto otázkou nestojíme pouze my
v ČR. Jedná se o aktuální téma, které se řeší
v Evropské komisi, neboť základní stavební
kámen celé regulace v oblasti vysílání a au-
diovize představuje harmonizační evropský
předpis, a sice směrnice o audiovizuálních
mediálních službách. Nejprve tedy pro-

běhne jistě velmi složitá diskuze na evrop-
ské úrovni a následně budeme postaveni
před úkol, výsledek této diskuze, pravděpo-
dobně novou směrnici, promítnout do na-
šeho právního řádu. 
Synchron: Jak hodnotíte dnešní výpady zej-
ména vůči České televizi i konceptu veřejné
služby obecně, které se dnes objevují v mé-
diích snad trochu častěji a důrazněji než
např. před 4 lety? Je třeba princip veřejné
služby bránit? A jak?
Kateřina Kalistová: Tyto výpady zejména de-
klasují i relevantní kritiku médií veřejné
služby. Zastávám názor, že pokud má být
veřejná služba vykonávána dobře, útoky tu
budou vždy. Je důležité se s nimi s nadhle-
dem vyrovnat a nepropadat hysterii. Myslím,
že situace, kdy bychom se šikovali k obraně
veřejné služby, ještě opravdu nenastala. Je
potřeba, aby polické strany a hnutí, ucháze-
jící se o přízeň voličů, jasně a dopodrobna
zveřejnily svou mediální politiku. Ne názor
jednoho „křiklouna“, ale názor celého poli-
tického subjektu pak má být brán jako ten
relevantní.
Česká televize a Český rozhlas se nesmí za
žádnou cenu uzavřít do sebe, ale musí ko-
munikovat s veřejností i o věcech, které jsou
jim nepříjemné, či které jsou nepopulární.
Synchron: Kdy by se mohl uskutečnit nějaký
seminář na dané téma (náhradní za ten,
který MK v listopadu 2014 zrušilo dva dny
před jeho konáním) organizovaný MK?
Kateřina Kalistová: Vhodným se jeví pod-
zim, kdy budeme již znát závěry veřejných
konzultací na téma médií veřejné služby.

Redakce Synchronu děkuje za odpovědi
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Stojíme o to, aby se situace stabilizovala,
říká generální ředitel České televize Petr Dvořák v rozhovoru pro časopis Synchron. 

ROZHOVOR
Na ministerstvu kultury vznikají v těchto
měsících návrhy na změny zákonů, které se
pravděpodobně výrazněji dotknou i České
televize. Budeme-li se bavit nejprve obecně,
očekáváte tyto změny spíše v dobrém či
s obavou?
Věřím tomu, že si ministerstvo uvědomuje,
jak zásadní zákony to jsou a že jejich změny
budou mít dopad na celou společnost. Že
nejde pouze o Českou televizi a jejích šest
kanálů, ale že jde o celou českou audiovizi,
o podobu mediálního prostředí na několik
desítek let dopředu, o českou kulturu v tom
nejširším smyslu slova a v důsledku i o to,
jak pevné základy bude mít naše demokra-
cie. Jak se říká, ďábel se skrývá v detailu 
a ministerstvo bude muset pečlivě každý
krok zvažovat právě i s ohledem na šíři téhle
problematiky. 
Nicméně abych se vrátil k vaší otázce,
nevadí mi, že se mediální zákony budou
novelizovat. Na druhou stranu vzniká evrop-
ská směrnice, která by měla všechny
potřebné změny obsahovat a která by měla
mezi lety 2016 až 2017 zcela překreslit
evropskou mediální krajinu. Legislativa 
u nás vznikala někdy v devadesátých letech,
takže logicky neodráží některé zásadní
změny, které se od té doby udály ve spo-
lečnosti, médiích, technologiích… Vůbec
například nepočítá s tím, že tu vedle tele-

vize, rozhlasu a tisku, což jsou média do
velké míry regulovaná a kontrolovaná, bude
existovat řada nových internetových médií,
která nemají takřka žádnou definovanou
odpovědnost. 

Právě to je téma, které jste už několikrát
otevřel. Proč jej považujete za tak důležité?
Protože bez toho aniž bychom co nejpoc-
tivěji zanalyzovali to, jak dnes média fun-
gují, jak vstupují do veřejného prostoru,
nemůže vzniknout legislativa, která by byla
dlouhodobě relevantní. Naopak otevře pros-
tor pro chyby, na které pak někdo bude
muset zase reagovat další změnou. My
naopak stojíme o to, aby se situace stabili-
zovala na co nejdelší dobu. Je to jistě
obtížné. Ale vezměte si jen, k jak velkým po-
hybům došlo u nás za poslední dva tři roky,
úplně se například proměnila majetková
struktura mediálního trhu. Navíc jsou média
ve velkém přerodu obecně, už není možné
k nim přistupovat tak jako v devadesátých
letech. Proto si nemyslím, že cesta ještě
většího zregulování a sešněrování veřejno-
právních médií je tím receptem na úspěch.
Televize nebo rádia jsou dnes kontrolované
přes zákon o televizním a rozhlasovém
vysílání, tištěná média reguluje tiskový
zákon. A vedle těchto tradičních forem se tu
ale najednou vytvořila skupina nových typů
médií, která logicky využívají obrovského
rozvoje internetu. Ten umožňuje integrovat
tisk, video obsah i rozhlas, navíc je přímo

v interakci se sociálními sítěmi a nabývá na
síle. Jenže první návrh novely, který jsem
viděl, tento stav zcela přehlédl, nevěnoval
se mu, a to jsem považoval za velkou sla-
binu. 

Proč vnímáte tato nová média jako
„nebezpečná“?
Nebezpečí je silné slovo, snažím se jen upo-
zorňovat na potenciální rizika, na parame-
try, které by měly být do úvah o nových
zákonech zahrnuty. Nedávno například
v jednom týdeníku vyšlo shrnutí deseti
důvodů, proč by neměla existovat veřejno-
právní televize. Jeho autor se v něm dopustil
několika faktických chyb, co mě ale opravdu
zarazilo, bylo tvrzení, že na rozdíl od veře-
jnoprávní televize nabízí internet řadu ne-
filtrovaných a skutečně nemanipulovaných
informací. Jenže ono je to často právě
naopak. Veřejnoprávní média mají takové
závazky, takovou kontrolu a tak jasnou
odpovědnost, že je možnost chyb a mani-
pulace absolutně minimalizována. Zatímco
ve chvíli, kdy si založím internetový zpravo-
daj, blog nebo facebookovou stránku,
otevírá se mi takřka nekonečné pole pro to,
abych šířil jen takové informace, které sám
chci.

Řešení byste tedy viděl spíše ve větší kont-
role internetu?
Právě naopak. Zpřísnění regulace jakéhoko-
liv média v podstatě přestává fungovat. Jsem
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přesvědčen, že jednou z možností je cesta
autoregulace. Už se prosazuje v některých
evropských zemích a znamená v podstatě
nastavení nějakých jasných hodnotových
pravidel, která by média dodržovala. Mlu-
vím o tom, že by veřejnost měla mít mož-
nost rozpoznat, kdo je kdo, jak to dané
médium funguje. Jak nakládá s informacemi,
jestli chce bavit nebo plnit nějakou veřejnou
službu, jestli se řídí nějakým kodexem nebo
jinými veřejně známými pravidly. Jestli za
ním stojí ten či onen. Nechci vytvářet re-
cepty na řešení této situace, ale snažím se
naznačit, že nelze z tohoto prostředí
vytrhnout izolovaně Českou televizi a bez
ohledu na zbytek světa řešit její fungování.

V jakém smyslu by to mohlo veřejnou
službu poškodit? 
Vnímám zde spíše celospolečenská rizika.
Pokud z části mediální krajiny zcela zmizí
odpovědnost za relevantnost informací a na
druhé straně dojde k ještě většímu sešně-
rování těch, kteří nabízejí seriózní a důvěry-
hodné zpravodajství, převáží ve veřejném
prostoru pouze marketingový typ komu-
nikace, což bude mít zásadní dopad na po-
dobu veřejné diskuse.

Česká televize ale není pouze zpravodajství,
mohou se změny zákonů nějak dotknout 
i vlastní tvorby?
Rozhodně. To, co musí novely mediálních
zákonů garantovat, je dlouhodobě udrži-
telné financování veřejné služby. Je to další
velké téma a je velmi komplexní. Původní
tvorba je jedním z pilířů existence České
televize. A Česká televize je zase jedním
z opěrných bodů celé tuzemské audiovize.
Ta je zase plnohodnotnou součástí českého
kulturního bohatství. Proto původní tvorbu
každá vyspělá evropská země podporuje 
a je možná v této souvislosti užitečné připo-
menout, že jakékoli případné budoucí sní-
žení disponibilních zdrojů se nezávislého
zpravodajství dotkne jen minimálně, ale
vždy tvrdě dopadne právě na oblast vlastní
tvorby.

Nedávno jste naznačoval, že udržet stáva-
jící objem původní tvorby bude složité…
Není to tak, že bychom se nyní chystali na
nějaká omezení, ale je skutečně otázkou bu-
doucích let, na co ještě budeme mít, pokud
to řeknu zcela prozaicky. Vždy bude samo-
zřejmě záležet na tom, jak bude zákon defi-
novat šíři veřejné služby, a tomu musí také
adekvátně přizpůsobit způsob financování.
Pokud bychom se bavili o koncesionářských
poplatcích, jako nejméně šťastné bych viděl
jakékoli jejich navýšení. Pravdou nicméně
je, že reálná hodnota poplatku od roku

2008, kdy byl naposledy upravován, klesá,
zatímco služby, které poskytujeme, se roz-
šiřují. Stejně tak kurz eura, což je měna, ve
které Česká televize musí nakupovat tech-
nologie nebo vysílací práva, se vyvíjí opač-
ně. Jsou ale i jiné cesty. Dnes například kon-
cesionář měsíčně platí 135 korun, my ale
část této sumy hned ve formě DPH posíláme
státu. Takže plátce sice hradí službu za 135
korun, ale dostává službu jen za 122 korun,
protože zbytek dostane stát. Stejně tak jsme
nyní v situaci, kdy ti, kteří poplatky platí,
protože vlastní televizní přijímač, v podstatě
dotují ty, kteří neplatí, jelikož televizi ne-
mají, ale stejně televizní obsah konzumují
přes jiná zařízení, třeba přes počítač, tablet
nebo mobilní telefon. To mi nepřijde spra-
vedlivé a budu rád, když zákonodárci na
toto téma nějakou debatu povedou. 

A pokud bychom se vrátili k objemu
původní tvorby, vnímáte jej nyní jako
dostatečný?
Takhle ta otázka nestojí. Vnímám je tak, že
odpovídá přesně tomu, jaké jsou na Českou

televizi zákonem a jinými pravidly kladeny
nároky. Sám bych rád vyráběl daleko více
daleko odvážnějších projektů daleko většího
spektra autorů, ale musíme znát a respekto-
vat naše limity. Už dnes, když vezmeme
celkové náklady na výrobu a vysílání pořa-
dů, dostáváme se na hodnotu přes osmdesát
procent rozpočtu České televize. Přitom
například jeden americký blockbuster typu
Piráti z Karibiku má i o miliardu větší roz-
počet, než jaký má Česká televize na celý
rok. Ale i za tyhle peníze umíme vyrábět
skutečně efektivně. Když bychom sáhli
k mezinárodnímu srovnání, tak zjistíte, že
má Česká televize v Evropě nejvyšší podíl
pořadů vlastní výroby na celku vysílání 
a třetí nejvyšší podíl premiér. To jsou skvělé
výsledky.

Před třemi lety jste přistoupili k novému
systému řízení původní tvorby. 
Podle vás se osvědčil?
Televize na celém světě zadávají pořady do
výroby jedním ze dvou způsobů, buď tak, že
je manažer televize zodpovědný za rozpo-
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čet a výkon určitého okna a rozhoduje, co
se v tomto okně bude vysílat a kdo a jak to
bude vyrábět, nebo je nastaven takzvaný
producentský systém, kdy je vysílatel a vý-
robce v rámci televize oddělen a roli vý-
robce plní interní producenti, kteří zadávají
jak interní, tak externí vývoj pořadů, ale 
k rozhodnutí o výrobě potřebují potvrzení
vysílatele. První způsob je obvyklý na vel-
kých trzích se silným segmentem nezávis-
lých producentů, kteří jsou schopni tele-
vizím nabízet látky v pokročilém stadiu
vývoje. Druhý způsob je běžný na menších
trzích a aplikují ho například velmi úspěšné
skandinávské veřejnoprávní televize. Stejný
systém jsme zavedli i v České televizi. Určitě
bylo pro tvůrce složité si na nový způsob
fungování zvyknout, ale domnívám se, že
ovoce přinesl. Kreativní producenti jsou
silně motivováni k tomu, aby vyhledávali 
a předkládali takové projekty, které jsou
v něčem lepší než všechny projekty všech
ostatních kreativních producentů. Je to jed-
noduchý princip založený na pozitivní
zpětné vazbě.

Pozitivní zpětné vazbě od koho, v jakém
smyslu?
Čím lepší projekty budeme dostávat, tím
větší budou naše nároky. Čím větší budou
naše nároky, tím lepší projekty budeme
dostávat. Funguje to. Například, oproti roku
2010 loni získaly pořady České televize 

o 70 procent více mezinárodních ocenění.
Daří se nám stále více rozvíjet koprodukce
se zahraničními partnery, vedle slovenské
televize i s ARTE, s Discovery, s polskou tele-
vizí. Ale abych odpověděl šířeji na vaši
otázku, základem je v tomto smyslu zadání
programu, který v dlouhodobých i tříletých
programových plánech definuje, jaké typy
pořadů bude chtít zařadit do schématu. Na
to reagují kreativní producenti, kteří spolu-
pracují s nezávislými tvůrci a snaží se vyh-
ledávat co nejzajímavější projekty. Ročně
vyhodnotí tým vývoje zhruba dva tisíce
námětů. Každý čtvrtý se pak dostane na Pro-
gramovou radu, která při zastoupení ředitelů
většiny divizí České televize rozhoduje o re-
alizaci. 85 procent projektů je Programovou
radou schváleno.

Takže je to Programová rada, kdo má
poslední slovo a rozhoduje o budoucnosti
nějakého námětu?
Takhle jednoduché to naštěstí není. Ano,
někdo musí mít poslední slovo, ale proces,
který mu předchází, je poměrně složitý, 
a počet lidí, kteří do něj vstupují, je velký.
Na Programovou radu přicházejí až ty pro-
jekty, o jejichž životnosti a kvalitě je pře-
svědčen kreativní producent. Musí vědět, že
je projekt realizovatelný, jaké jsou jeho silné
stránky, předkládá jej až poté, co projde
určitou fází vývoje. Všichni asi víme, že to je
odpovědná a složitá funkce. Že do každého

audiovizuálního díla vstupuje množství dů-
ležitých prvků, stavebních kamenů, že ne-
existuje jednoduchý recept na to, jak v téhle
fázi definovat, co se stane veledílem a co by
mělo raději zůstat v zapomnění. Ty mecha-
nismy jsme se ale snažili nastavit, jak ne-
jlépe to šlo. Každý projekt pak samozřejmě
vyhodnocujeme i z hlediska výrobních mož-
ností, finančních nákladů, programu, hod-
not veřejné služby, … I samotná výroba pak
probíhá podle přesných pravidel tak, aby
Česká televize vyráběla maximálně efek-
tivně, ale zároveň garantovala odpovídající
kvalitu. 

A poté, co se pořad pustí do výroby, vyrobí,
schválí a program ho odvysílá, to končí?
Kdo hlídá veřejnou službu?
Diváci. To je to základní kritérium. A samo-
zřejmě normy, které nám předepisují určité
náležitosti, jež program musí splňovat. 

Takže jediné kritérium, které Programové
radě ukáže, zda rozhodla či nerozhodla
správně, je sledovanost?
Pokud by tomu bylo tak, pak bychom se
chovali jako jakákoli jiná komerční televize.
A to rozhodně nechceme. Sledovanost je
pro nás důležitá, ne ale ve své absolutní po-
době. Jsou pořady, u kterých očekáváme, že
splní svoji integrační funkci, že budou zají-
mavé pro co nejširší spektrum diváků.
Naprostá většina projektů má ale specifické
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zacílení, naplňuje různé potřeby, různé zá-
měry, komunikuje s různými skupinami
našich diváků. V tom je veřejnoprávní tele-
vize naprosto odlišná od těch komerčních.
Je nutné její vysílání vnímat jako vnitřně
velmi různorodý celek. Tedy, pokud přijde
na Programovou radu vzdělávací pořad,
víme, že nebude masovou záležitostí, na-
opak, ale také víme, jaké potřeby jeho pros-
třednictvím naplníme. Tolik ke sledovanosti.
Ta je ale jen jednou částí našeho „hlídače“.
Česká televize totiž vyvinula ve spolupráci
s Radou ČT celou metodiku měření veřejné
hodnoty. A ta je kruciální. Vycházeli jsme
z modelu, který uplatňuje BBC a nizozem-
ská NPO, a přizpůsobili jej tak, aby výstupy
odpovídaly konkrét ním nárokům vyplýva-
jícím z norem, jež jsou platné právě pro
Českou televizi. Smyslem měření je co ne-
jobjektivněji zachytit právě způsob, jakým
ČT naplňuje zákonné požadavky. Pozornost
je proto věnována několika oblastem, mimo
jiné uspokojování potřeb různých diváckých
skupin a dosahování požadované míry
zásahu, kvality a dopadu tele vizního vysílá-
ní. Vlastní měření se pak opírá o rozdílné
metodické přístupy a vychází především 
z externích zdrojů. Je to poměrně sofistiko-
vaný nástroj, který už vzbudil zájem i veře-
jnoprávních médií okolních zemí, jako je
například Polsko či Slovensko. Jsme totiž
první v našem regionu, kdo na tento způsob
vyhodnocování přešel.
Jak se ale měření veřejné hodnoty týká
výroby pořadů?
Jednak z něj vycházejí už zmiňované pro-
gramové plány, které Rada ČT bere na vě-
domí každé pololetí, jednak se na základě
těchto dat pravidelně vyhodnocuje práce
kreativních producentů. Pokud se ukáže, že
jejich projekty veřejnou hodnotu ne-
naplňují, nesou důsledky. I proto je jejich
motivace hledat opravdu kvalitní náměty
velká. 

Pokud byste měl shrnout hlavní rozdíly
mezi vlastní výrobou komerčních televizí 
a České televize, co byste vyzdvihl?
Původní tvorba České televize se neřídí
pravidly trhu a obchodním potenciálem pro-
jektů. Respektujeme jiná kritéria. Ročně vy-
robíme například tisíckrát více hodin doku-
mentů než obě hlavní komerční stanice
dohromady. Soustředíme se na minoritní
žánry, rozvíjíme odvážné formáty a i na poli
hrané tvorby upřednostňujeme projekty
s vysokou přidanou hodnotou. Nejsme rá-
jem vztahových seriálů, naopak. Zároveň
spolupracujeme s několikanásobně větším
množstvím nezávislých tvůrců než komerční
televize. Není to pro nás
finančně výhodné, protože na rozdíl od nich
si nemůžeme započítávat DPH a tím se nám
tento typ spolupráce prodražuje, ale chápe-
me to jako naši povinnost podpory celé
české audiovize vyplývající nejen z našich
zákonů, ale i z principů veřejné služby
uznávanými i dalšími evropskými veřejno-
právními televizemi.

Z vašeho pohledu jde Česká televize od
úspěchu k úspěchu, je stejně dobře akcep-
tována veřejností a politickou reprezentací?
To je samozřejmě trochu přehnaná interpre-
tace. Vedle dílčích úspěchů za sebou máme
i několik méně šťastných kroků či rozhod-
nutí, to není nic neobvyklého. Důležité je
umět chybu přiznat a poučit se z ní. Když se
například ve Zpravodajství objevila inicia-
tiva, která mimo jiné upozornila na přílišnou
kumulaci rozhodovacích pravomocí u ně-
kolika málo lidí v redakci, změnili jsme sys-
tém řízení. Nebylo to samo sebou a nebylo
to snadné, ale postupně jsme přešli z verti-
kální struktury na strukturu horizontální. To
znamená, že se posílily pravomoci, ale i od-
povědnost vedoucích redaktorů a vedoucích
dramaturgů. Dnes mají větší samostatnost.
A také dnes funguje Editoriální panel, který
právě v těchto dnech dokončuje vlastní ná-

vrh editoriálních směrnic. To je jeden příklad.
Samozřejmě dostáváme na naše divácké cen-
trum desítky podnětů k tomu, co můžeme
dělat lépe, jinak nebo co naopak vůbec dělat
nemáme. Samozřejmě, že ne každý je tím, co
Česká televize ve vysílání nabízí, nadšený,
má třeba jiné priority, ale Česká televize
není postavena na mainstreamovém pro-
gramu. Výhrady zaznívají i od politických
představitelů a tady platí rovněž to, že
pokud je kritika relevantní, neodmítneme ji,
jsme schopni sebereflexe. Nicméně, ne-
může to být kritika, která záměrně odstrčí
všechna fakta, čísla a argumenty a bude sta-
vět pouze na pocitech a intuici. Potrženo,
sečteno, důležité je pro mě to, že osm z de-
seti lidí považuje podle průzkumů Českou
televizi za důvěryhodnou instituci. O to ne-
smíme přijít. Je to velký závazek.

Je ještě něco, co by se mělo v legislativní
oblasti změnit? Případně, co by se v žád-
ném případě měnit nemělo?
Velké téma je určitě nová vlna digitalizace.
Zákonodárci budou muset rozhodnout, jed-
noduše řečeno, zda větší prostor dostanou
mobilní operátoři nebo televizní vysílání. To
je ale otázka až pro léta 2020 až 2024, do té
doby je stav více méně zafixován. Současné
zákony ale například také nepočítaly s tako-
vým rozvojem tematických kanálů. Ukládají
nám vysílat pětinu programu z regionálních
studií, což nás dostává do paradoxní situace
například na ČT art. Neumím si představit,
že by například divadelní představení 
v Plzni přijel točit štáb z Ostravy jen proto,
abychom plnili kvótu. U prvního a druhého
kanálu, které nejsou odvislé od aktuálních
událostí, je naopak téměř každý čtvrtý pořad
natočený v Brně či Ostravě. To jsou mo-
menty stávající legislativy, které skutečně ne-
reflektují, v jakém stavu současná televize
je. Jsou to ale dílčí věci, které nutně nevy-
žadují nějakou radikální novelu.

Redakce Synchronu děkuje za rozhovor
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Kancelář Blaník, vysílaná na Stream.cz, nebo
práce DVTV v rámci zpravodajského portálu
Aktuálně.cz. To byly čistě internetové počiny,
které porotu zaujaly. Trilobit Beroun se tak stal
prvními filmovými a televizními cenami, v je-
jichž rámci si hodnotitelé všimli, že internet
patří k audiovizuální produkci stejně jako tra-
diční televize či filmové produkce.
Připomeňme, že slavnostní předání cen se us-
kutečnilo v sobotu 17. ledna 2015 v 17.30 
v Městském kině Beroun. Hlavní porota zasedla
ve složení Vladimír Just – předseda, Marek
Jícha, Jan Svačina, Ivan Biel, Jana Paterová,
Roman Vávra a Adéla Komrzýová. Členové 
poroty zhlédli a hodnotili celkem 83 titulů 
a 66 epizod dokumentárních i hraných sérií. 
A kdo všechno tedy některé z ocenění nakonec
získal?

Ceny TRILOBIT BEROUN 2014
Režisérka Jana Ševčíková za dokumentární film
Opři žebřík o nebe.
Porota oceňuje působivé a nepatetické zachy-
cení výjimečné osobnosti Patera Mariána Kuffy,

který svůj život zasvětil lidem na okraji společ-
nosti.

Režisér Pavel Göbl za film Odborný dohled
nad východem slunce.
Snímek je v loňské produkci výjimečný ne-
okoukanými hereckými výkony v čele s Vrati-
slavem Brabencem i originálním filmovým ja-
zykem, jímž vypráví česky smutný příběh 
o nemožnosti odplaty za spáchané komunis-
tické zločiny.

Režisér Dan Přibáň a kameraman Zdeněk
Krátký za televizní seriál Trabantem Jižní Ame-
rikou.
Autoři v dokumentárním seriálu dokázali, že
s potřebnou dávkou fantazie, odvahy a pozitivní
umanutosti lze i na začátku XXI. století zažít 
a divákům zpřítomnit cestovatelské dobrodruž-
ství, které baví i inspiruje.
Režisér Saša Dlouhý za dokument liebe Indigo.
Snímek je neotřelým portrétem herečky a per-
formerky Halky Třešňákové, špičkové předsta-
vitelky současného alternativního divadla. Do-
kument citlivě postihuje dramatické momenty
jejího života i postupné dozrávání ve výraznou
uměleckou osobnost, jež úspěšně přesahuje
hranice stylů a žánrů.

Vedoucí scenáristka Iva Klestilová a herec
Karel Roden za televizní dramatický seriál Te-
rapie II.
Porota oceňuje, že na podkladě původně 
izraelského příběhu se kolektivu scenáristů i re-
žisérů už podruhé podařilo vytvořit co do reá-
lií ryze české, v konkurenci ostatních tuzems-
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Porota Trilobitů jako první ocenila internetové pořady
Výraznou pochvalu si zaslouží za letošní ročník Trilobitů porota. Ne pro přehazování si mikrofonu při předávání cen a dohadování
se, kdo který výrok přečte, ale pro své rozhodování. I když jsme si to možná ani neuvědomili, byl totiž letošní ročník prvním, který
ocenil ne jen pořady televizní a díla filmová, ale nezapomněl na ocenění audiovizuálních děl z oblasti počinů internetových. 

Producenti versus veřejnoprávní televize
Léta se vede diskuze mezi nezávislými producenty a Českou televizí o předkupu práv a ohodnocení koprodukčního podílu jejich
filmů. V hraném filmu se v této oblasti již poněkud vyjasnilo, ale v dokumentárním filmu je ještě oblačno, místy spíše zataženo.

Jistě, vždy se jedná o nabízenou hodnotu
konkrétního díla, jeho myšlenky, kredit
tvůrců, ale také o názor, odvahu a pro-
středky, které chce Česká televize vynaložit
na nabízená díla a dodat je svým divákům.
Zhodnocení vstupu nezávislého producenta
a veřejnoprávní televize je zásadní. Na obou
stranách koprodukce se jedná o investici. 
K tomu je důležité znát a vyznat se v „pro-
storu” televizí i vysílatelů.
Mít možnost porovnat české poměry se za-
hraničními je důležité. Nejen pro nezávislé
producenty, ale i pro televize. Když je ta-
kové setkání uspořádáno v Praze, tím lépe.
Šestého března 2015 APA a Česká televize v
rámci festivalu „Jeden svět” uspořádaly 
v Institutu Cervant IDF – industry, panelovou
diskuzi o roli televizí pro producenty doku-
mentárních filmů v evropském kontextu.

Diskuze byla zaměřena na veřejnoprávní te-
levize z Evropy včetně České televize, které
jsou dnes, zejména v dokumentární tvorbě,
klíčovým partnerem nezávislých producentů
v jejich nelehkém úkolu zafinancovat auto-
rské distribuční dokumentární filmy. 
Televize uzavírají především koprodukce,
ale nabízejí také předkupy a nákupy licencí.
I menší částky vyplácené za licence mohou
být velmi účinnou pomocí producentům.
Jak se situace liší v jednotlivých zemích?
Představitelé významných evropských stanic
na tomto panelu prezentovali svá pravidla 
a zvyklosti k danému tématu.
Téma tohoto mezinárodního setkání se zro-
dilo v hlavě českých filmových dokumen-
tárních producentů, zejména Radima Pro-
cházky, jehož k tomuto činu podnítila
odborná diskuze s ředitelem vývoje ČT

Janem Maxou a jeho názorem, že pro Čes-
kou televizi licence a předkupy nejsou pri-
márně nástrojem podpory nezávislé tvorby.
Takovéto mezinárodní diskuze přispívají 
k tříbení pohledů obou stran profesionálů,
protože veřejnoprávní televizní stanice po-
třebují kvalitní obsah a nezávislí producenti
potřebují televizní vysílání. Znalost o pra-
vidlech a zvyklostech evropského prostoru
posiluje vyjednávací pozici nezávislých pro-
ducentů dokumentárních filmů i na českém
televizním trhu.
Setkávání mohou jistě podněcovat vnímání
různosti témat v jednotlivých evropských ze-
mích a vzájemně s nimi seznamovat. Vytvá-
řejí i předpoklady prostoru pro vzájemné ná-
kupy filmů a pořadů a tvorby koprodukčních
filmů v Evropě.

Jana Tomsová

�
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Laudatio Zdeňka Svěráka oslavilo dílo Miloše Formana
Ještě jedna vzpomínka na TRILOBIT BEROUN 2014. Pochvala, chvalozpěv, nebo projev úcty a díků, varhanní koncert Mariana
Vargy, nebo recitativ se zvonkohrou Petra Fleischera – to vše si lze představit u slova „laudatio“. O slavnostní řeč k osobnosti 
Miloše Formana, oceněného Cenou Vladislava Vančury za přínos české i světové kinematografii byl Výkonným výborem FITESu 
požádán Zdeněk Svěrák. K velkoleposti večera přispěl, když pozvání FITESu přijal a chvalozpěv svým nezaměnitelným způsobem
přednesl.
Potíž této mé promluvy spočívá v tom, že muž,
o němž mám přednést laudatio neboli chval-
ozpěv, to nepotřebuje. Jméno Miloš Forman
najdete v encyklopediích všech jazyků, pro-
tože dosáhl slávy planetární. Když studoval na
poděbradském gymnáziu pro válečné sirotky,
asi sotva tušil, že ho něco takového čeká a že
prkna místního divadélka Na Kovárně, na něž

jako ochotník vstoupil, opravdu budou zna-
menat svět. Cena Vladislava Vančury, která
přibude ke všem jeho Oscarům a Zlatým Gló-
bům, tam měla stát už dávno a doufám, že se
na přeplněnou polici vejde. 
Jeho filmové dílo, jak známo, se dělí na éru
českou a americkou. V té první, odehrávající
se v šedesátých letech 20. století, vstoupil ne-

čekaně do kinematografie jako tvůrce, který
dokázal nabrat kamerou a mikrofonem lidské
konání a řeč tak, jako nikdo před ním. Diváka
zvyklého na známé herecké tváře a profe-
sionálně přednesené dialogy až mrazilo, když
se na plátně objevili neznámí lidé, kteří se
chovali a mluvili jako v životě. A někdy byli 
i trapní, jak v životě býváme. A režisérovi jako

kých seriálů mimořádné dramatické dílo,
opřené o soustředěné herecké výkony všech zú-
častněných.

Cena Václava Havla za přínos občanské
společnosti
Režiséři a scenáristé Marek Najbrt, Benjamin
Tuček, Robert Geisler, Tomáš Hodan, Milan Ku-
chynka a herec Marek Daniel za původní in-
ternetový satirický sitkom Kancelář Blaník.
Porota ve vzácné jednotě oceňuje fakt, že se
takto alternativně, na síti, v daném žánru bez-

konkurenčním způsobem podařilo vystihnout
podstatu českého zkorumpovaného politického
prostředí, jež skrytě ovlivňují tzv. vlivové agen-
tury.

Cena Vladislava Vančury
Režisér Miloš Forman
Za přínos české i světové kinematografii.

Cena poroty
Režisér Miroslav Janek za film Olga.
Porota oceňuje střihový film, který archivními
materiály vykresluje plastický portrét Olgy Ha-
vlové a neoficiální tvář disentu; stranou nezů -
stává ani podíl této vzácně neokázalé ženy na
utváření klimatu v zemi po pádu minulého 
režimu.

Režisér Aleš Kisil za dokument Podoby deka-
dence.
Režisérovi se podařilo zúročit svou bohatou eru-
dici i dlouholetý zájem o rozmanité projevy mo-
derního umění, jež dovede vidět v překvapivých
souvislostech mezi jednotlivými uměleckými dis-
ciplínami i v aktuálních přesazích k dnešku.
Režisér Ivo Bystřičan za snímek Zločin pana
Chytila z cyklu Český žurnál.
Snímek se vymyká běžné televizní publicistice
kritikou mediální povrchnosti většiny tzv. investi-
gativců, i hlubším vhledem do jedné z kauz, od-

halujících korupční pozadí praktik pražského ma-
gistrátu, za něž je nakonec absurdně trestán ten,
jehož zásluhou byly tyto praktiky odhaleny.

Mimořádná cena poroty
Režisér Martin Kohout za film Neviditelná ruka
trhu: Privatizace Barrandova
Porota oceňuje analytický způsob zpracování
průběhu privatizace barrandovských studií, kde
se na konkrétním příkladu a jednání konkrét-
ních osob zrcadlí obecná problematika, pri-
ncipy a negativnídůsledky ekonomických změn
po roce 1989.

Zvláštní cena poroty
Daniela Drtinová a Martin Veselovský za 
publicistický projekt DVTV, Aktuálně.cz

Porota oceňuje, že se mimo mainstreamová
média podařilo vytvořit formát opravdu svo-
bodné, nezávislé a zdravě drzé publicistiky,
která si, jak výběrem hostů, tak způsobem ve-
dení rozhovorů, může dovolit zbavit se jinak 
v kraji obvyklých politických či partajních
ohledů až servility.

Zcela zvláštní cena poroty „Zlatý citrón“
Poslanecké sněmovně PČR
Za dlouholetou a navzdory slibům každoročně
se opakující „kreativní“, neprůhlednou a stra-

nickou podobu volby tzv. mediálních rad (včet-
ně Rady Státního fondu kinematografie), jež ig-
noruje jak zkušenosti sousedních demokracií,
tak návrhy odborné, profesní a univerzitní ve-
řejnosti.

Berounský medvídek
Vedle poroty velké ovšem zasedla porota malá.
Malá nikoli významem, ale vzrůstem a věkem.
Už podruhé byla totiž udělena cena dětské 
poroty. Díky tomu tedy můžeme uvést, že...

Český filmový a televizní svaz FITES, z.s., za
podpory města Beroun uděluje Cenu dětské
poroty – Berounský medvídek režisérovi Jiřímu
Mádlovi za film Pojedeme k moři.

porota a redakce

�
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V lednu 2015 vyvrcholil 28. ročník filmař-
ských a televizních TRILOBITů. A šlo již 
o patnácté slavnostní udělování cen TRILO-
BIT v Berouně. Je třeba říci, že filmaři si na
berounské přijetí za ta léta již zvykli, jakko-
liv komorní prostředí zpočátku městského
úřadu a později městského kina nedovolo-
valo akce velkého rozsahu s červenými ko-
berci, ohňostroji a provazochodci, ani účast
širších delegací k filmům, odborné i laické
veřejnosti. Často se nedostalo místa ani pro
všechny zájemce z řad členů FITESu či no-
vináře. Míst v sále bylo vždycky málo. Ome-
zený prostor před plátnem městského kina
předurčoval množství světelných i scénic-
kých efektů. Předávání cen se organizovalo
zejména s ohledem na objektivy kamer 
natáčeného dokumentu v režii Jaroslava
Černého, který i tentokrát ve spolupráci
s Českou televizí zážitek zprostředkoval
s časovým odstupem několika týdnů zájem-

cům o vysílání na televizním programu 
ČT art, kteří vstupenky na vlastní ceremoniál
nedostali. 
Komorní večer v sobotu 17. ledna byl sou-
středěný na hlavní účel – důstojné předání
cen, přesto svojí atmosférou zůstal důleži-
tým místem pro setkání lidí, kteří nacházejí
potěšení z propojení jednotlivých proudů
audiovizuální tvorby a jejich oceňování dle
výsledků pečlivé práce poroty. Právě dlou-
hodobá a vášnivá činnost poroty FITESu
dává TRILOBITům mezi jinými audiovizuál-
ními cenami punc přitažlivosti, zadostiuči-
nění a profesní cti pro velkou řadu filmařů 
i kritické veřejnosti.
Letošní ročník byl inovativní přítomností
dvou osobností moderátorů večera. Vedle
zkušeného a v blízkém Nižboru místně uko-
tveného Tomáše Hanáka byla ozdobou ve-
čera i stejně pohotová, vícežánrová i hravá,
Iva Pazderková. Oba potvrdili, že umí po-
hotově reagovat na vzniklou situaci, organi-
zovat předávající i oceněné s nenucenou
grácií a občas i rozehrát improvizovanou
scénku pro pobavení publika i účinkujících.
Nejlépe jim v tom sekundovali dětští porotci
z berounských škol při vyhlašování Ceny Be-
rounský Medvídek udělovaného dětskou po-
rotou. Slavnostní večer díky osobnostem
moderátorů byl mimo jiné i trochu show. Je-
jich řemeslu se budou muset přiučit i vážení
porotci, aby presentací výroků poroty do-
sáhli účelu svého sdělení při odůvodnění

cen a svoji skvělou práci ještě lépe prodali
v sále přítomným divákům i veřejnosti. Vel-
koleposti večera pomohla i nově využitá
grafika a inovovaná animovaná znělka, která
celý program otevřela. K dobré atmosféře
přispěli i sami oceňovaní. 
Za zmínku stojí i poker face přítomné 
poslankyně a středočeské zastupitelky Věry
Kovářové (STAN), členky klubu TOP 09 
a Starostové, která se stoickým klidem a sa-
mo zřejmou důstojností převzala z rukou po-
roty zcela zvláštní cenu poroty Zlatý citron
pro členy poslanecké sněmovny. Přislíbila,
že Zlaté citrony předá kolegům poslancům,
kteří si je vysloužili dlouholetým pašováním
neodborných politických trafikantů do me-
diálních rad, přes které pak ovlivňují média
a neochotou zavedené mechanismy změnit. 
Přítomní v berounském kině se bavili a čas
utíkal, až se nám trochu natáhla i samotná
délka slavnostního večera, kterou napříště
bude muset režisér s moderátory večera více
hlídat, zejména půjde-li o předávání cen
TRILOBIT BEROUN 2016 v nově rekon-
struované Plzeňce, kam se vejde více lidí.
Spolu s našimi partnery můžeme tak ko-
nečně uvažovat i o přímém televizním pře-
nosu. Novinkou bude i vročení názvu cen,
které vychází z roku, ve kterém jsou ceny
udělovány, aby novináři neměli pocit, že se
jedná o nějakou starou záležitost a mohli se
více rozepsat. Je jen na tvůrcích, aby novi-
náři a kritici měli o čem psát. redakce
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by to nevadilo. Jako by se radoval z toho, že
jim nedal čas, aby se naučili text doslova, pro-
tože pak přišla ta zlatá chvíle, kdy se postavy
osvobodily z krunýře předlohy a mluvily svým
jazykem a my diváci jsme se octli v opravdové
české domácnosti, kterou jsme důvěrně znali,
a plátno se stalo naším zrcadlem. České ob-
dobí začíná filmem Konkurs a přes Černého
Petra a Lásky jedné plavovlásky končí v sále
Na Střelnici ve Vrchlabí, kde se natáčel film
Hoří, má panenko. V tom sále každým rokem
s Divadlem Járy Cimrmana hraju, a než přij-
dou diváci, užívám si tiše vzpomínku na
hasičský ples, který si Forman vybral jako
příležitost k nemilosrdné přehlídce českých
povah a rituálů. Vančura by myslím tento způ-
sob filmové komedie ocenil, protože byl toho
názoru, že humor neznamená jen smáti se, ale
lépe věděti.

Americká éra začíná v sedmdesátých letech
filmem Taking Off. Greenhorn Miloš Forman,
se rozhlíží po Novém světě a hledá, čím by ho
zaujal. A zkusí model, kterým zaujal doma.
Film je kritikou oceňován, ale úspěch u diváků
se nedostaví. A tady začíná etapa Formanova
tvůrčího zápasu, kterou nepřestanu obdivovat.
Etapa poznání, že zámořské publikum není
zvyklé na rozmývané barvy, ale potřebuje

výraznou konturu, příběh s hrdinou, kterému
drží palce, a s protivníkem, kterému je třeba
vzdorovat. Bolestné loučení s metodou a neu-
věřitelná výdrž přinesly ovoce v podobě úžas-
ného filmu Přelet nad kukaččím hnízdem, do
kterého se vešlo pět Oscarů. Přes Vlasy a Rag-
time se Miloš Forman vrací nakrátko domů,
aby tu natočil Amadea. Ten pak získá zlatých
sošek osm. Po Amadeovi následovala ještě
čtyři další úctyhodná díla.
Kdo to má? Má to ten, který si to zasloužil tím,
že spojil svůj talent s neuvěřitelnou houžev-
natostí a urputnou vírou, že dokáže natočit
filmy, které zůstanou výsostným uměním, 
a přitom jim porozumí všichni na světě.
Buďme pyšní na svého rodáka, který proslavil
nejen své jméno, ale i svou zemi, a přejme mu
zdraví a ještě jednou zdraví! 

Zdeněk Svěrák

Ohlédnutí za Cenami TRILOBIT BEROUN 2014

vřelé poděkování patří mecenášům a sponzorům

pořadatelé
Český filmový a televizní svaz, z.s.

Poslankyně a středočeská zastupitelka Věra Kovářová přejímá
Zlatý citrón pro poslance
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Jednou z FITESem udělovaných cen je
CENA VLADISLAVA VANČURY za celoži-
votní dílo. Jako ochutnávku Ozvěn Trilobitů
jsme si vyzkoušeli Setkání s poetikou Vladi-
slava Vančury v dílech režiséra Jiřího Men-
zela v sobotu 28. února 2015. Autoři slav-
ných filmových adaptací děl Vladislava
Vančury Rozmarné léto a Konec starých
časů, oscarový režisér Jiří Menzel a kamera-
man Jaromír Šofr, byli pozváni k setkání s di-
váky po zhlédnutí projekce svých filmů z di-
gitálních nosičů DCP. 
Prof. Jaromír Šofr zhodnotil svůj zážitek
z městského kina v Berouně pro časopis
Synchron:
Představení bylo zajištěno důstojnou plaká-
tovou propagací, svědomitou přípravou akce
ze strany FITESu, Městského kulturního
centra a v neposlední řadě milou a mimo-
řádnou pozorností ze strany vedení kina, hu-
debním naladěním vystoupením kytaristy
Martina Raka, včetně občerstvení hostů i di-
váků. Potud vše „super“.

„Skoro barevné“ filmové představení
Zcela jiné hodnocení však zasluhuje úroveň
prezentace známých děl „zlatého fondu“ čs.
kinematografie, jejichž digitální nosič byl
poskytnut současným výrobcem i distribu-
torem Národním filmovým archivem. Neje-
nom autoři, ale i diváci-pamětníci znají film
Rozmarné léto jako film barevný. Dokonce
byla tato jeho zásadní vlastnost zvláště oce-
něna prestižní cenou MFF Karlovy vary
1968 – cenou poroty filmových techniků za
vynikající technickou koloristickou úroveň.

Diagnostikovat úroveň
předvedeného digita-
lizátu bylo jedním 
z nejsmutnějších úko-
lů, kterého se autoři 
i návštěvníci z řad od-
borníků, mezi nimi 
i prezident Asociace
českých kameramanů
prof. MgA. Marek Jí-
cha, museli na místě
zhostit. Naštěstí výra-
zové bohatství odbor-
ných i cizojazyčných
slovníků neponechá
úroveň předvedeného

digitálního produktu bez vhodného pojme-
nování. V promítnuté digitalizované podobě
jde o filmové dílo „quasi“, česky tedy „kva-
zi“ barevné. Je vhodné si výraz quasi, z la-
tiny i současné italštiny, doplnit vysvětlují-
cími českými synonymními výrazy: jako,
jakoby, do jisté míry, skoro – barevné. Po-
dobně by se dal vzhled díla i označit připo-
jením části slova „pseudo-…“ 

Proč ne rovnou černobíle?
Důstojněji i poctivěji by bylo dílo veřejně
„zpřístupněno“ v podobě klasicky černo-
bílé. Ostatně někdy i uměnovědná literatura
přináší informaci o díle barevném v podobě
reprodukce černobílé, aniž by to adresáta ta-
kové informace urazilo. Zrovna tak by po-
ctivé černobílé reprodukci filmu slušel
v úvodu titulek, že film byl původně barevný.
Zvídavému zájemci o původní kolorit díla se
velmi paradoxně ale
účelně nabízí možnost
informativního zhléd-
nutí DVD – Bonton
rozmnoženiny „Roz-
marného léta“ vydané
roku 2003!!! Kamera-
man potvrzuje, přes
mnohá omezení trans-
feru, přece jen shodu
na tomto DVD zacho-
vaného obrazového
koloritu s původním
obrazovým koncep-
tem, tedy s jeho auto-
rskou vůlí. 

Kam se poděla vančurovsky rozmarná letní
radost filmových postav? 
Přikročme ke konkrétní diagnostické formu-
laci toho, co bylo uvedený den v Berouně
předvedeno. Filmový obraz je vzdálen mož-
nosti evokace vančurovsky šťastné existence
protagonistů v letní krajině, protože barevná
škála je zkontrastnělá, redukovaná na chlad-
nou azurovou zeleň vegetace, na jejímž po-
zadí jsou prezentovány stereotypně purpu-
rové pleťové tóny všech obličejů. To vše se
týká scén denních. Ještě odpornějším účin-
kem se vyznačují zcela bez výjimky všechny
scény mimo-denní, tedy večerní a noční.
Postavy a objekty v nich ve zsinalém, chlad-
ném barevném tónu jakoby zářivkového
pouličního osvětlení vystupují z totální tmy
jako přízraky hřbitovní, zatím co tento his-
torický film obsahoval bez výjimky noční
scény v charakteristickém teple žlutooran-
žovém světle žárovek. Popsaný vzhled velmi
rozsáhlých pasáží je kombinován s intim-
ními interiéry, které v původním díle byly
charakteristické teplým šerosvitným laděním
světla petrolejek, Tyto scény nyní tonou v zá-
plavě světla bez možnosti určit jeho původ.
To vše vznikne, jestliže se kopie neurčitého
původu stane zdrojovým materiálem digita-
lizace, která je ještě doplněna jasovými „ko-
rekcemi“ anonymního laboranta, tzv. digi-
tálního „pseudo- restaurátora“.

Kameramani „vylepšují“, historikové –
„zpřístupňovatelé“ díla ničí
Popsaná drastická zhoršení původního
vzhledu díla odsuzují k nicotnosti argument

Synchron 1-2/2015

Setkání s poetikou Vladislava Vančury ve filmech 
režiséra Jiřího Menzela v Berouně
Český filmový a televizní svaz FITES, z.s., již patnáct let ve spolupráci s městem předává své audiovizuální ceny Trilobit v Berouně.
Doposud jen malá část občanů měla příležitost participovat na této akci z důvodů omezené kapacity kina. Proto se oba spolupořa-
datelé Trilobitů FITES a město Beroun domluvili na pořádání Ozvěn Trilobitů, aby přiblížili divákům kvalitní audiovizuální díla
veřejnou projekcí s besedou za účasti autorů. 

Prof. Jaromír Šofr v promítačské kabině zkoumá DCP nosič, ze kterého se promítalo poškozené 
filmové dílo
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některých archivářů-distributorů proti auto-
rské kameramanské údajné snaze o „vylep-
šování obrazu“ při jeho digitálním restau-
rování, nehledě k jeho drzé urážlivosti.
Opusťme toto depresivní zpravodajství 
o jedné z mnoha prezentací kinematogra-
fických děl, která se stala obětí neautorizo-
vané digitalizace a současně „chloubou“
Národního filmového archivu a jeho gene-
rálního ředitele Dr. Michala Breganta. 

Podvodníkem je stát? 
Vydejme závěrem svědectví o besedě
s tvůrci filmu, která po promítnutí Rozmar-
ného léta proběhla v zaplněném sále věcně
a zasvěceně moderována Martinem Vada-
sem, předsedou FITES. Divácký dotaz, zda

tvůrci mají či nemají právo dohledu a vlivu
na šířenou podobu jejich digitalizovaného
díla, zůstal zodpovězen nejasně jako každá
logicky položená otázka stojící proti institu-
cionálnímu a technologickému terorizmu
evidentně a záměrně živenému evropským
ekonomickým lobbingem a neschopností
českého státu a Ministerstva kultury udržet
vládu věcí národního zájmu ve svých rukou. 

Kdo bude hlídat hlídače?
Diváci se v rámci diskuse dověděli řadu zají-
mavých skutečností nejen o někdejším natá-
čení a uchopení poetiky Vančurova díla, ale 
i ze zákulisí současné praxe tzv. zpřístupňo-
vání filmů. Dožadovali se odpovědi na
otázku, proč se autoři nebrání proti takovýmto

filmovým podvodům prostřednictvím auto-
rského zákona. Martin Vadas naznačil, že ne-
musí jít jen o podvod na autorech, ale také na
divácích, kteří jsou zváni, platí za zhlédnutí
filmu, ale občas je jim v digitalizovaných ki-
nech „zpřístupňován“ elaborát, který se filmu
podobá jen velmi vzdáleně. To ve svém dů-
sledku může znamenat mj. ztrátu důvěry v ki-
nematografii jako svébytné umění i odklon di-
váků od sledování filmů v kinech. 
To už ale pan režisér Jiří Menzel opouštěl
poněkud rozmrzele kinosál, aby se raději
neshledal s projekcí druhého svého snímku
Konec starých časů, která by pro něj byla
dalším bolestným zážitkem.

Autoři filmů Rozmarné léto 

a Konec starých časů

Letos poprvé se uskutečnily i březnové Ozvěny Trilobit Beroun
Dvacátý osmý ročník udílení cen Trilobit, v Berouně pořádaný po patnácté, neskončil tento rok v polovině ledna slavnostním veče-
rem a udělením cen. Ozvěny Trilobita přilákaly 27. března 2015 do Městského kina Beroun diváky všech věkových kategorií. Celo-
denní program patřil převážně berounské veřejnosti. Na všechna představení byl vstup zdarma, pro diváky bylo připraveno štědré
občerstvení, pro pozvané tvůrce a oceněné hosty pak i balíčky s oblíbenými oboustrannými koláčky. 

Petr Šimčák a Jan Maršál – představitelé hlavních rolí filmu Pojedeme k moři
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Večer bylo možné zhlédnout 3 díly interne-
tového publicistického pořadu DVTV Da-
niely Drtinové a Martina Veselovského, ná-
sledovaly 4 části internetového satirického
sitcomu Kancelář Blaník, oceněného Cenou
Václava Havla za přínos občanské společ-
nosti, dále pak 2 díly dramatického seriálu
televize HBO Terapie II. Zpestření a zaujetí
vyvolala zvláště moderátorka Daniela Drti-
nová, hvězda internetové televize, která rea-

govala na otázky týkající se fungování to-
hoto dynamického média, taktéž i na otázky
týkající se její přípravy na debaty a organi-
zace jejího náročného programu. 
Závěr večera patřil slavnému filmu režiséra
Miloše Formana Hoří, má panenko! Režisér
byl oceněn za přínos české a světové kine-
matografii Cenou Vladislava Vančury.
Stojí za pozornost, že sponzorské prvenství
této akce patří generálnímu partnerovi Ozvěn

Trilobitu, kterým je společnost RWE Energo.
Potvrdil to ostatně svojí osobní účastí pan
ing. Evžen Listík, senior manager pro pro-
voz. Děkujeme.
Doufáme, že v příštím ročníku udělování
cen Trilobit Beroun budeme moci uskutečnit
Ozvěny ve dvou dnech, aby bylo možné ve-
řejnosti umožnit zhlédnout všechna oce-
něná díla.

ZdČ

pořadatelé
Český filmový a televizní svaz, z.s. generální partner

Vyslyšené volání obyvatel města
Organizátoři, tj. FITES, společně s Městským
kulturním centrem Beroun a městem Be-
roun, vyslyšeli volání veřejnosti, jež zazní-
valo nejen v zákulisí, ale i v reakcích na
udělování cen. Občas to bylo šeptání či na-
řčení ze strany veřejnosti, že udělování cen
Trilobit Beroun je pouze pro uzavřenou spo-
lečnost apod. Přitom opak byl pravdou. Jen
kapacitní možnosti kina a zvětšující se
zájem o účast na slavnostním večeru nejen
ze strany tvůrců oceněných děl, samotných
oceněných a jejich doprovodů, ale i veřej-
nosti, nám již podruhé znemožnily otevřít
dveře i berounským divákům. To nás velmi
mrzelo. Nápadem zrealizovat Ozvěny se
mnohé změnilo. Filmy se tímto rozhodnu-
tím dostaly přímo k divákům. Ozvěny na-
bídly samostatné projekce, nechyběli ani
speciální hosté. Ti se objevili v dopolední 
i podvečerní části.
Celým dnem provázela Iva Pazderková,
která přirozeným a milým způsobem sma-
zala hranici mezi jevištěm a publikem. Vy-
tvořila tak atmosféru jedné party, která se
společně baví a nemá obavy klást jakékoliv
otázky. A to jak ve společnosti dětských, tak
i dospělých diváků. 

Pro děti i dospělé
Přehlídka byla rozdělena do dvou hlavních
a čtyř dílčích bloků. Ranní blok byl určen
nejmenším, „školkovým“ dětem, které se
mohly potěšit setkáním s večerníčkovými
postavami. Plný sál byl také při projekci ur-
čené školám, při promítání snímku Jiřího
Mádla Pojedeme k moři, kterému dětská po-
rota v lednu udělila Cenu dětské poroty –
Berounského medvídka. Po projekci násle-
dovala debata s hlavními představiteli, a to
s Petrem Šimčákem, představitelem vášni-
vého mladého filmaře Tomáše Hrobského 
a s Janem Maršálem, představitelem jeho ka-
maráda Harise Kubálka, který měl neblahé
zkušenosti s domácím násilím. Pozvání při-
jal i Miroslav Táborský, který ve filmu hrál
sic vedlejší roli taxikáře, ale roli nepřehléd-
nutelnou. Byli přítomni i někteří členové
dětské poroty, kteří ve foyer kina se sezná-
mili a debatovali s hlavními protagonisty.
Člen poroty Patrik Repš a koordinátorka dět-
ské poroty Andrea Borovská odpovídali na
dotazy publika a vysvětlovali, co porotu
vedlo k tomu, že právě ocenila tento film. 
Následoval blok „pro celou rodinu” pohád-
kou Tři bratři režiséra Jana Svěráka. Film sice
na udílení cen žádné ocenění nedostal, ale
dětská porota o filmu na schůzkách živě dis-

kutovala. Děti s velkým zaujetím využily pří-
ležitost vidět „na živo” herce, Davida Ma-
táska, který ve filmu ztvárnil roli krále 
a Alenu Dolákovou, jež si zahrála roli Ho-
leny. Dotazy dětí se soustředily převážně na
trikovou podobu filmu. Zejména herec
David Matásek tu byl vlastně za „všechny
z filmového štábu”, když všechny dotazy 
s úsměvem ochotně a jasně zodpovídal.
Mezi nimi i dotaz, zda myslivec měl při na-
táčení v pušce ostré náboje.

Večer pro dospělé
Odpolední a večerní čas patřil bloku pro do-
spělé. Byl promítnut dokument režiséra Ja-
roslava Černého o 28. ročníku udílení cen
Trilobit Beroun. Film zachycuje výpovědi
oceněných, atmosféru slavnostního dne a ve-
černího předávání cen. Dokument vznikl
v produkci České televize, v únoru 2015 byl
Českou televizí odvysílán na programu ČT
art. Druhou část odpoledne vyplnily tři díly
seriálu Trabantem Jižní Amerikou režiséra
Dana Přibáně a kameramana Zdeňka Krát-
kého, v němž zprostředkovali cestovatelské
dobrodružství na strojích, o kterých by
nikdo nepředpokládal, že projedou napříč
Českou republikou, natož napříč Jižní Ame-
rikou. 
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Moderátorka Iva Pazderková a člen dětské poroty Patrik Repš Anežka Hofmeisterová a Nikola Lehovičová s moderátorkou Ivou Pazderkovou

Alena Doláková a David Matásek při debatě o filmu Tři bratri 

Městské kino Beroun – sál před promítáním Ozvěn TRILOBITA foto Alena Šustrová

Daniela Drtinová oceněná za pořad DVTV a Iva Pazderková
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Digitalizace audiovizuálních děl, právní pohled 
MEMORANDUM DILIA
Prof. JUDr. Jiří Srstka, ředitel DILIA, diva-
delní, literární, audiovizuální agentury, z. s. 

Bohužel jsem se nemohl zúčastnit konfe-
rence o digitalizaci filmů, jež proběhla 16.
října 2014. Jelikož účastníci konference též
volali po právním posouzení této problema-
tiky, dovolil jsem si se jej jako ředitel DILIA
ujmout, byť pochopitelně nemám patent na
rozum. Následující text tak obsahuje právní
memorandum DILIA na toto téma.

Co říká autorský zákon?
Při digitalizaci starších audiovizuálních děl
– filmů dochází často k diskuzi, do jaké míry
jsou oprávněni autor díla audiovizuálního
(režisér filmu) a autor díla audiovizuálně
užitého (autor obrazové složky audiovizuál-
ního díla – kameraman) či jejich dědicové
vstupovat do procesu digitalizace a udílet
s ní souhlasy.
Zákon č.121/2000 Sb. (autorský zákon, dále
jen „AZ“) ohledně změn díla (tvůrčích i ne-
tvůrčích) poměrně striktně stanovuje, že
k jakékoli změně díla je zapotřebí souhlasu
autora (viz. § 11, odst. 3) v rámci jeho osob-
nostních práv, a pokud autor nežije, jsou dě-
dicové majetkových práv k jeho dílu opráv-
něni udílet svolení k užití díla v původní
nebo jiným zpracované či jinak změněné
podobě (viz § 12, odst. 1) v rámci majetko-
vých práv, která jim k dílu přináleží. Jediným
omezením uvedených práv je právo naby-
vatele licence v tom smyslu, že může upra-
vovat či změnit dílo, pokud lze spravedlivě
očekávat, že by autor vzhledem k okolnos-
tem užití k takové úpravě či změně svolil
(viz § 51). V autorskoprávní praxi jsou ta-
kové změny či úpravy pro lepší pochopení
označovány jako marginální či banální. Jest-
liže v případě digitalizace dojde ke změnám
barevnosti, kontrastu a celkové hloubky ob-
razu, jež je rozpoznatelná i okem běžného
diváka, lze těžko tvrdit, že jde o změnu mar-
ginální či banální. 

Jak se uděluje souhlas s digitalizací?
Pokud tedy digitalizací audiovizuálního díla
(dále jen „AVD“) dochází ke změně díla, jež
není marginální či banální, je zapotřebí zís-
kat souhlas žijícího autora nebo dědice ma-
jetkových práv k AVD. Takový souhlas bude
mít v praxi dvě podoby: U souhlasu žijícího
autora postačuje souhlas v jakékoli podobě,
jelikož jde o osobnostní práva, kde AZ
formu souhlasu nepředepisuje. Může tedy
jít o jednostranné prohlášení autora nebo

kvazilicenční smlouvu, či jiný použitelný
právní akt. Tím samozřejmě ale není do-
tčena povinnost uzavřít s žijícím autorem
ohledně užití AVD v takto změněné digitali-
zované podobě též licenční smlouvu v sou-
ladu s AZ. U dědice autora však půjde 
o udělení souhlasu přímo v rámci licenční
smlouvy, jež je totožné se svolením k užití
AVD ve změněné podobě. 
Pokud půjde v rámci digitalizace AVD o tzv.
totální kopii původního AVD ve formátu
rozlišení 4K, jejímž výsledkem je AVD
v téměř nezměněné podobě, která je pro
běžného diváka nerozpoznatelná od pů-
vodního AVD (viz zdola), není evidentně za-
potřebí získat souhlas ani od žijícího autora
ani od jeho dědiců.

Původní nebo originální podoba AVD?
Potíže při výkladu shora uvedených ustano-
vení AZ v praxi činí výklad toho, co je 
původní nebo originální podobou AVD. 
AZ sice v některých ustanoveních používá
pojmu originál díla (kupř. v § 14, odst. 1),
nikde však tento pojem nedefinuje. Je tedy
nezbytné tento pojem u jednotlivých druhů
autorských děl dovodit. Tak například u cho-
reografického díla, pokud nebylo zazname-
náno, což se často stává, originál díla vlast-
ně nemusí vůbec objektivně existovat.
Podoba díla je v tomto případě seznatelná
pouze z artificiálních pohybů tanečníků při
živém provozování díla s tím, že každé pro-
vozování díla (pokud se opakuje) je konec-
konců vždy trochu jiné.
Podobně je tomu i u AVD, kde proces jeho
výroby klasickou (nedigitální, respektive
analogovou) cestou přináší několik podob
díla, z nichž ani jedno nelze označit za ori-
ginální dílo. To se také projevuje v procesu
digitalizace, kdy se k digitalizaci používá
AVD vyjádřené v různých podobách (kupř.
negativ filmu x vyrovnávací kopie x první di-
stribuční kopie, atd.). Tyto různé podoby
AVD, jež vznikly v procesu jejich výroby, lze
bez pochyb označit za původní díla. Lze též
presumovat, že autoři s jejich podobami
v době vzniku AVD souhlasili. Jistě si lze též
představit, že změny AVD budou poměřo-
vány pouze s podobou AVD, jež byla určena
ke sdělování veřejnosti, tedy s nejvěrnější di-
stribuční kopií, která je k dispozici.

Může žijící autor „vylepšovat“ původní
dílo?
Samostatnou otázkou zůstává, do jaké míry
může žijící autor vymáhat, aby se mohl ak-

tivně zúčastnit procesu digitalizace, protože
chce AVD dodatečně „vylepšit“. Lze si i před-
stavit, že by v tomto případě žijící autor „vy-
lepšení“ vynucoval udělením či neudělením
svého souhlasu s digitalizací. Je otázkou,
zdali by takové jednání nebylo v rozporu
s dobrými mravy dle §588 Občanského zá-
koníku.
Dalším rizikovým momentem je případné
stanovisko žijícího autora v tom smyslu, že
dá souhlas podle toho, jak „kvalitní“ bude
výsledek digitalizace. Tato problematika má
širší autorskoprávní kontext a je spojená

s tím, zdali může obecně autor dát před-
běžný, avšak závazný souhlas z množiny
osobnostních práv autorských ke změně
díla, aniž by znal podobu díla po jeho bu-
doucí změně. Současná praxe spíše při-
svědčuje k tomu, že tento souhlas bez zna-
losti výsledku udělit může, byť je zjevně
taková praxe vyvolána komerčními zájmy
producentů či uživatelů děl. Jistě si lze před-
stavit i udělení podmíněného souhlasu ze
strany autora, který bude obsahovat splni-
telné podmínky ze strany toho, kdo digitali-
zuje. 

Odměna za poskytnutí souhlasu s digitali-
zací?
Dalším problémem je otázka, do jaké míry
může autor majetkových práv autorských za
udělení souhlasu s digitalizací (v případě 
žijícího autora), a dědic majetkových práv
autorských za udělení souhlasu s užitím 
digitalizovaného AVD (licence) požadovat
odměnu. V případě žijícího autora nelze
ohledně udělení souhlasu se změnou AVD
v rámci osobnostních práv najít v AZ řádné
vysvětlení a lze jen konstatovat, že AZ nez-
miňuje a nespojuje přímo ze zákona s udě-
lením souhlasu poskytnutí odměny ze strany
toho, komu byl souhlas poskytnut. To však
na druhou stranu neznamená, že by autor
nemohl za udělení souhlasu odměnu ob-
držet, pokud je to ve smluvním aktu, jenž
obsahuje souhlas, obsaženo, a to především
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Omyly digitálního restaurování podle NFA a reakce AČK

STANOVISKO NFA:
V posledních týdnech se v médiích objevují
zavádějící a nepravdivé informace o digitál-
ním restaurování a digitalizaci. Rozhodli
jsme se proto uvést některá tvrzení na pra-
vou míru.
Digitalizace slouží k dlouhodobému zacho-
vání filmů
Není pravda. Digitalizace slouží k tomu, aby
se filmy mohly hrát v digitalizovaných ki-
nech, vysílat v televizích a sledovat na in-
ternetu. Každý, komu se porouchal disk
s důležitými soubory, ví, jak obtížné je dlou-
hodobé uchování dat. Filmový materiál vy-
drží ve správných podmínkách stovky let.
Definitivní a uspokojivá odpověď na otázku,
jak uchovat digitální kinematografii pro bu-
doucí generace, ještě nebyla nikde na
světě nalezena.
STANOVISKO AČK:
Jde o nepochopení digitálního média jako ta-
kového, jehož základní vlastností je, že digi-
tální informace časem nestárnou. Jsou to
totiž čísla, která nemohou vyblednout. Hle-
dání dokonalého digitálního archivního
média samozřejmě pokračuje, ale samotná
čísla se dají vytisknout například na papír či
vydat jako kniha, která také přežije staletí.
Dnes se digitální data nezapisují pouze na
hardisky, ale na datové pásky, to NFA neví?
Jak jinak by např. státní správa a obrovské
firmy archivovaly enormní množství infor-
mací? Již dlouho nikoli na hardiscích. NFA
mnoho let mylně pojímá digitalizaci jako
pouhé přepisy do digitálních víceméně tele-
vizních masterů. To je zásadně nesprávné.

NFA:
NFA nechce digitalizovat do 4K
Není pravda. NFA digitální restaurování do
4K dělá. V každém projektu provádíme testy
rozlišení konkrétního materiálu a pokud ty
potvrdí, že tak vysoké rozlišení původní fil-

mový materiál vykazuje, probíhá práce ve
4K.
STANOVISKO AČK:
NFA neví, že v procesu digitalizace se roz-
lišení 4K používá hlavně proto, aby se za-
chovala informace o struktuře filmového
materiálu a nikoliv o pouhé ostrosti nebo
neostrosti objektivů? Struktura obrazu je
jedním ze čtyř základních parametrů kine-
matografického obrazu. Provádí NFA vý-
zkum v této oblasti? Nikoliv. Z výzkumného
projektu NAKI, který se mj. zabývá i tako-
vými testy, NFA nepochopitelně v březnu
letošního roku vystoupil.

NFA:
NFA špatně restauroval filmy Jiřího Men-
zela
Není pravda. Zde se zaměňuje restaurování
s přepisem, který se aktuálně dělá v souladu
s televizním vysíláním v rozlišení HD a při
kterém nedochází k žádnému restaurátor-
skému zásahu. Naopak digitální restauro-
vání jednoho filmu stojí v celkových nákla-
dech kolem milionu korun a je zapotřebí
vycházet z negativu. Přepis z kopie, který
pro TV vysílání stačí, stojí desítky tisíc korun
na jeden film – bez něj by televize mu-
sely hrát staré, nekvalitní přepisy z 90. let.
Některé jsou dokonce na nosičích, které již
nelze přehrát. Obě metody digitalizace jsou
správné a okamžité zpřístupnění v HD nez-
namená, že se daný film v budoucnu ne-
může nákladně restaurovat ve vyšším rozli-
šení. Všechny světové archivy i velká studia
digitalizují do 4K jen výběrově.

STANOVISKO AČK:
NFA překrucuje slovíčka bez ohledu na je-
jich význam. Na jiném místě NFA tvrdí, že
digitalizace slouží k tomu, aby se filmy
mohly hrát v digitalizovaných kinech. Ve
skutečnosti film „Rozmarné léto” byl pro-

mítán v digitalizovaných kinech z nosiče
DCP ale přitom NFA jej „digitalizoval” pou-
hopouhým televizním „přepisem”. Bez vě-
domí režiséra Jiřího Menzela, bez vědomí 
a účasti kameramana Jaromíra Šofra. V NFA
film digitalizovali špatně s otřesným vý-
sledkem, až se bouřili diváci v kinech. Jsou
o tom mnohá svědectví a vyjdou i odborné
články. NFA tím navíc porušuje autorský
zákon. NFA nesmí promítat filmy v kinech 
v podobě, která poškozuje jejich autory. Je
s podivem že NFA umožnil naskenování ne-
gativu filmu „Valérie a týden divů” ame-
rické produkci The Criterion Collection 
a přitom nechce vydat ke stejnému účelu,
tj. k naskenování negativu filmu Postřižiny
režisérovi Jiřímu Menzelovi a Nadaci české
bijáky, kteří mají zkušenosti a finanční pro-
středky na digitalizaci tohoto filmu kvalitní
metodou DRA doma v českých podmín-
kách. NFA by měl okamžitě stáhnout 83 ne-
kvalitně zpracovaných titulů na DCP ze své
nabídky pro kinodistribuci, tak jak to již
učinil v případě 4 nevhodně digitalizova-
ných filmů Jiřího Menzela. Tyto digitalizáty
jsou zhotoveny v rozporu s autorským zá-
konem, čímž vzniká nemalá ekonomická
škoda. Ministerstvo kultury by mělo učinit
náležité personální kroky.

NFA:
Stát neplatí digitální restaurování
Není pravda. NFA coby příspěvková organi-
zace Ministerstva kultury přispívá na každý
projekt digitálního restaurování nezbytnými
přípravnými pracemi v hodnotě 300–500
tisíc Kč. Ministerstvo kultury přímo přispělo
na digitální restaurování Markety Lazarové,
na filmy Karla Zemana, na Staré pověsti
české Jiřího Trnky, na 14 filmů v projektu
NFA Digitální restaurování českého filmo-
vého dědictví, o němž se lze dozvědět po-
drobnosti na eea.nfa.cz.

ASOCIACE ČESKÝCH KAMERAMANŮ se vyjádřila ke zprávě PUBLIKOVANÉ NA WEBU NFA 17. dubna 2015 S NÁZVEM
OMYLY O DIGITÁLNÍM RESTAUROVÁNÍ – http://nfa.cz/cz/o-nas/aktuality/?a=6325
Své stanovisko AČK publikovala 25. dubna 2015 – http://www.ceskam.cz/cz/novinky/stanovisko-ack-ke-zprave-nfa-o-omylech-o-
digitalnim-restaurovani

v případech, kdy udělení souhlasu implikuje
dosažení majetkového prospěchu na straně
toho, komu byl souhlas poskytnut. Jedno-
dušší situace je pak v případě poskytnutí
souhlasu s užitím pozměněného díla ze
strany dědice, nositele majetkových práv,
k užití digitalizovaného AVD, kdy lze do
úmoru diskutovat o tom, zdali by měl dědic
obdržet za užití digitalizovaného AVD vyšší
licenční odměnu, než za užití původního

AVD. I v těchto případech záleží na tom, jak
se strany ohledně odměny v licenční
smlouvě týkající se užití digitalizovaného
AVD dohodnou.
Na závěr nutno podtrhnout, že český auto-
rský zákon vnímá AVD jako zvláštní druh
díla, jehož autorem je režisér, a ostatní díla,
užitá v AVD, označuje jako díla audiovizu-
álně užitá. Lze bezpochyby říci, že změny
vyvolané digitalizací AVD se dotýkají pouze

autora („celého“) AVD, tedy režiséra, a ka-
meramana jako autora díla audiovizuálně
užitého, který je v autorskoprávní teorii zmi-
ňován též jako „autor obrazové složky“
AVD. Změny vyvolané digitalizací se pak
zjevně netýkají scénáristy, architekta či kos-
týmního výtvarníka, protože jejich dílo au-
diovizuálně užité se nijak nemění.

Jiří Srstka
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Anna Batistová a panelisté 73. ČTVRTLETNÍKU FITESu DIGI/REST

STANOVISKO AČK:
NFA za peníze, které zmiňuje, nerestauruje
ani nedigitalizuje, ale píše podivné knihy
plné nepřesností, bez podstatných infor-
mací, čímž překrucuje historii a vytváří fa-
lešné obrazy skutečnosti. Tato jen takzvaně
odborná literatura je velmi nákladná a ve
veřejnosti se již diskreditovala nejen tzv.
kauzou „chlup”. V jedné „odborné” knize
NFA se tvrdí o tomtéž „ano”, ve druhé
„ne”! Proč neinvestuje tyto peníze NFA 
raději do kvalitní digitalizace za účasti 
autorů?

NFA:
NFA zadal digitální restaurování nekvalitní
a levné maďarské firmě
Za studio Magyar Nemzeti Filmalap mluví
výsledky (www.filmlab.hu/en). Na rozdíl od
jakéhokoliv studia v ČR navíc disponuje lep-
ším vybavením pro práci s archivním filmem
a má zkušenosti s restaurováním více
než sto let starých filmů, opět na rozdíl od
jakéhokoliv studia v ČR. Maďarská firma vy-
hrála v otevřené mezinárodní soutěži s pří-
sně nastavenými požadavky na kvalitu, vy-
bavení a zkušenosti.

STANOVISKO AČK:
NFA vybral nejlevnějšího uchazeče – fun-
gujícího navíc se státní maďarskou podpo-
rou – jen proto, aby se nemohly české filmy
restaurovat s českým know-how doma, 
v českých postprodukcích. NFA nejde o nej-
vyšší kvalitu ale jen o krátkozrakou ekono-
miku. NFA opustil také výzkumný projekt
národní kulturní identity NAKI, projekt
tvorby nových metodik digitalizace národ-
ního filmového fondu, financovaný minis-
terstvem kultury ČR, který již dosáhl vyni-
kajících výsledků a přispěl i k podstatnému
zlevnění celého procesu restaurování. 

NFA:
NFA nepouští k digitalizaci autory
Není pravda. Tvůrci filmu jsou velmi důle-
žitým zdrojem informací pro restaurování
a NFA s tvůrci spolupracuje. NFA ale neak-
ceptuje argument, že by na restaurování
měly za již zesnulé tvůrce dohlížet pro-

fesní asociace a komory, jak se o to snaží ně-
kteří zástupci Asociace českých kamera-
manů.

STANOVISKO AČK:
Jiří Menzel má zcela opačnou zkušenost.
Když NFA sbíral informace o filmu „Ostře
sledované vlaky”, tak se režiséra Menzela
nikdo z NFA na nic neptal, ač má kromě pa-
měti spoustu unikátních listinných infor-
mací nejen o tomto filmu. Tzv. historický
výzkum NFA probíhá bez práce v terénu
nebo je selektivní a metodou jsou klapky na
očích?

NFA:
NFA se brání spolupráci s odborníky a pře-
káží kvalitní digitalizaci

Za odborníky jsou v různých vyjádřeních
vydáváni řešitelé projektu NAKI na AMU
a metoda DRA, od které se v roce 2014 dis-
tancovala i Evropská kameramanská fede-
race (IMAGO) a odmítla ji Asociace evrop-
ských archivů (ACE) i řada představitelů
české vědy. Trvání řešitelů projektu na kriti-
zované teorii DRA bylo mimo jiné důvo-
dem, proč NFA z tohoto výzkumného pro-
jektu vystoupil. Archiv s vědci a odborníky
vždy pracoval a pracuje (Ústav chemické
technologie restaurování památek na
VŠCHT, CESNET, Univerzita v Curychu, Ho-
chschule für Technik und Wirtschaft Berlin
a mnohé další), navíc s Centrem audiovizu-
álních studií FAMU vytváří nový magister-
ský obor zaměřený právě na ochranu
a zpřístupňování filmového dědictví.

STANOVISKO AČK:
Za zmiňovaný podvodný dokument se pre-
zident IMAGO pan Nigel Walters Asociaci
českých kameramanů i všem ostatním čle-
nům IMAGO opakovaně omluvil. Asociace
českých kameramanů tento nešťastný dopis
oficiálně dementovala. Vedení NFA to vše
dobře ví, ale opět používá tuto lež, čímž
ohrožuje svou prestiž důvěryhodné pamě-
ťové instituce. Historii a skutečnosti by his-
torikové neměli měnit nebo zamlčovat. Me-
toda DRA má podporu v široké odborné

veřejnosti. Byla podepsána memoranda o
porozumění o DRA s organizacemi jako je
Český filmový a televizní svaz FITES, AFS –
Asociace střihačů a střihaček, OOA-S –
Ochranná organizace autorská – Sdružení
autorů děl výtvarného umění, architektury
a obrazové složky audiovizuálních děl,
OAZA – Ochranná asociace zvukařů-au-
torů, KUK – Konfederace umění a kultury,
HA – Herecká asociace, ČT – Česká tele-
vize. Metoda DRA je předmětem seriózního
výzkumu placeného státem, ze kterého
NFA utekl, aby se mohl zabývat méně od-
bornými úkoly. 

Navíc se v původním textu NFA objevilo
tvrzení, že „metodu DRA odmítla … i řada
představitelů české vědy….”. Tuto lež NFA
záhy potvrdil smazáním celé věty ze svého
stanoviska, neboť se jednalo o mimořádnou
nehoráznost. 

Projekt NAKI na FAMU řeší problematiku
restaurování vzhledu kinematografického
obrazu. Dle „odborníků” z NFA se restau-
rování netýká vzhledu obrazu a charakteru
zvuku, ale jde hlavně o rekonstrukci obsahu
filmů, dohledání chybějících filmových po-
líček a retušování škrábanců. „Chlup” jako
technické nedopatření je zde postaven výše,
než autorem záměrně vytvořený vzhled 
a charakter obrazu. Jde o neodborný názor
opomíjející umělecký charakter filmových
záznamů. 

Je otázkou, zda „archivní katedra“ nemá
být na jiné než tvůrčí umělecké vysoké
škole, jakou FAMU jistě je, například na Fi-
lozofické fakultě UK apod. Tam by to snad
mohlo mít i větší smysl. Naopak katedra ka-
mery FAMU připravuje studijní obor kame-
raman-restaurátor-technik, který navazuje
na tradici výuky specializace, která se na
FAMU v minulosti již vyučovala. Jejím ab-
solventem je například doc. Mgr. Štefan Ko-
morný, ArtD., člen slovenské Kmory reštau-
rátorov, který dnes v Bratislavě restauruje
filmy ve spolupráci s Asociací slovenských
kameramanů.

AČK 25. 4.2015
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http://www.festivalfinale.cz/…/stare-povesti-ceske-v-novem…/
ve věstníku Festivalu Finále Plzeň 2015 představil světovou premiéru digitalizovaného filmu Jiřího Trnky rozhovorem s Annou Ba-
tistovou z NFA
Jeden z pokladů českého animovaného filmu se dočkal digitálního znovuzrození. Na projektu se logicky podílí i Plzeň, ať už jako
Evropské hlavní město kultury roku 2015 nebo jako pořadatel filmového festivalu Finále Plzeň. Jiří Trnka, autor snímku, se totiž
narodil právě v Plzni a západočeská metropole je na to právem hrdá. Díky digitalizaci získá film znovu své původní barvy i zvuk
a bude moci nastoupit další cestu českými i zahraničními kiny. Ta začne právě na letošním Finále Plzeň. O podrobnostech procesu
digitalizace Starých pověstí českých nám více řekla ředitelka sekce audiovizuálních sbírek Národního filmového archivu Anna Ba-
tistová…
Není jasné, proč tak zkušený novinář, který v uplynulém roce připravil k vydání v Synchronu řadu odborných článků na téma di-
gitalizace, se nedokázal zeptat na meritum věci? Proč se nedovíme, podle jaké veřejně obhájené metodiky postupoval NFA při digi-
talizaci filmu Staré pověsti české? Kdo z pracovníků NFA je oním kvalifikovaným restaurátorem, který veřejnosti garantuje správ-
nost postupu a nepozměnění mimořádného autorského audiovizuálního díla? Které filmy tento restaurátor již zrestauroval a jakým
způsobem se na jejich restaurování podílel? Proč jména týmu restaurátorů nebyla uvedena na titulcích za promítaným filmem? Kde
je dostupná restaurátorova zpráva? Jaký je podrobný rozpočet a vyúčtování onoho restaurování? Kolik stály cesty odborníků z NFA
do Budapešti a jaký byl jejich výsledek? A kolik stál onen historický výzkum, napsání a vydání slíbené knihy? A kolik zbylo na sa-
motnou digitalizaci a restaurování?
Na cenu restaurování Starých pověstí českých se Tomáš Pilát zeptal, ale již netrval na odpovědi na svoji první otázku:

Vývoz národního filmového dědictví do ciziny 
se prozatím nevyplatil
V rámci 28. ročníku filmového festivalu 
Finále Plzeň členové expertní technické 
a autorskoprávní skupiny Asociace českých
kameramanů (AČK) zhlédli obnovenou pre-
miéru digitálně zrestaurovaného filmu reži-
séra Jiřího Trnky Staré pověsti české.
Film byl digitalizován z rozhodnutí Národ-
ního filmového archivu (NFA) maďarskou di-
gitální laboratoří. Do výběrového řízení se
nepřihlásily žádné české postprodukční spo-
lečnosti údajně proto, že podmínky pro ně
byly buď diskriminační, nebo málo transpa-
rentní. Nastavené parametry veřejné za-
kázky ani negarantovaly vysokou kvalitu
práce, známou z digitálního restaurování
předchozích čtyř českých filmů v letech
2011 až 2014.
„Nám se zdá celé zadání na výběrové řízení
nesmyslné, protože tam je hlavní a absolutní
vyhodnocovací argument cena,“ vyjádřil své
pochyby pro Český rozhlas Vít Komrzý, ře-
ditel postprodukční společnosti UPP, která
restaurování všech českých filmů dosud pro-
váděla. „V podstatě se tam aktivně neřeší

kvalita, která je pro nás zásadní. Chceme se
podílet na projektech, které jsou dělané pro-
fesionálně a dobře,“ vysvětlil svůj odmítavý
postoj Komrzý v rozhovoru Tomáše Piláta,
pro Český rozhlas Vltava, březen 2015 –
http://www.rozhlas.cz/zpravy/film/_zprava/1
466356
Bohužel, při digitálním restaurování nebyli
přítomni ani zástupci autorů, kteří by na
kvalitu digitalizace filmu Staré pověsti české
dohlíželi, tak jako tomu bylo u restaurování
předchozích čtyř českých filmů. A to i pře-
sto, že se digitalizoval film převážně z ori-
ginálního negativu. To se bohužel projevilo
na nepříliš uspokojivé kvalitě výsledné po-
doby digitálně restaurovaného filmu.
Některé barevně nevyrovnané záběry, ze-
lená obloha či narůžovělý sníh a nestabilita
obrazu ukázaly, že NFA nedisponuje od-
borníky, kteří by byli schopni digitálně res-
taurovat staré filmy přímo z originálních ne-
gativů pouze s pomocí zahraničních
techniků, bez kameramanských expertů.
„Chybí jim zřejmě nejen praktické zkuše-

nosti, ale i znalosti našich typických dobo-
vých technologií,“ připomněl vedoucí Ka-
tedry kamery FAMU Marek Jícha. „Smutné
je, že se přitom NFA pyšní tím, kolik set tisíc
korun vynakládá na historický výzkum kaž-
dého z digitálně restaurovaných filmů. Pod-
stata problému mu ale uniká. Nabízíme
opakovaně naši odbornou pomoc, kterou
začal vloni NFA odmítat,“ lituje Jícha. Na
nevyrovnanou kvalitu restaurování měl asi
vliv i ustavičný tlak na snižování výdajů, ač-
koliv se podle serveru Everfund.cz na digi-
tální restaurování filmu Staré pověsti české
vybralo ze státních i soukromých zdrojů
celkově na 2,1 mil. Kč.
http://www.everfund.cz/cs/projekt/stare-po-
vesti-ceske-jiriho-trnky-digitalne. 
Na jaké konkrétní činnosti byly finanční pro-
středky věnovány zůstává nezřetelné. Jasné
ale je, že vysoké náklady, vynakládané na
tzv. historický výzkum prováděný NFA, nej-
sou pro digitální restaurování českých filmů
příliš dobrou investicí. 
Kromě zapomenutých slepek nebo ustřiže-

Tomáš Pilát v článku 
STARÉ POVĚSTI ČESKÉ V NOVÉM HÁVU

Tomáš Pilát: Kolik digitalizace Starých pověstí
bude stát a kdo se na financování podílí?
Anna Batistová: Na financování projektu se
podílí Ministerstvo kultury ČR, Plzeň – Ev-
ropské hlavní město kultury a Národní fil-
mový archiv. Vedle ceny digitalizace u ex-
terního dodavatele projekt zahrnuje přípravu

filmových materiálů a historický výzkum,
přípravu veřejné zakázky či intenzivní ně-
kolikaměsíční práci týmu odborníků NFA.
Součástí je také připravovaná publikace.

Všechny tři festivalové projekce při festivalu
FINÁLE v Plzni byly mimořádně navštívené

zejména rodiči s dětmi. Děti v sále poněkud
rušily kňouráním a několika lízátky cuca-
nými stereo v každém z koutků, kterými se
rodiče snažili děti zklidnit zacpáním úst. 
A reakce odborníků mezi diváky na první di-
gitalizát staršího loutkového filmu na sebe
nenechaly dlouho čekat. redakce
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ných závěrečných titulků si diváci premiéry
digitálně restaurovaného filmu stěžovali také
na špatnou kvalitu zvuku, provázenou ne-
přiměřeně intenzivním šumem a nepříjemně
ostře zkreslenými nástupy hudebního do-
provodu, které místy zhoršovaly i srozumi-
telnost hlasů. 
AČK s politováním konstatuje, že výsledný
digitalizát filmu Staré pověsti české ne-
splňuje přísné podmínky vznikající Meto-
diky digitalizace národního filmového fondu
nazvané DRA, řešené v rámci výzkumného
projektu Ministerstva kultury České repu-
bliky jako projekt národní kulturní identity,
hned v několika kritériích. Metoda DRA –
digitálně restaurovaného autorizátu je zalo-
žena na konsensu práce historiků, archivářů
a autorských profesních asociací pod vede-
ním restaurátora. Jejich společná práce má
vždy směřovat k dosažení co nejkvalitněj-
šího restaurování obrazu i zvuku filmu při
současném snížení nákladů. Metoda DRA
slouží ke vzniku autentického vzhledu ob-
razu a zvuku filmového díla tak, aby re-
spektovala původní autorský koncept z doby
prvního uvedení filmu. Jednou z podmínek
DRA je mandatorní účast expertní kamera-
manské a zvukařské poradní skupiny, která
tento proces sleduje a pomáhá kvalifikova-
nému restaurátorovi zasvěcenými expertí-

zami při jeho práci. Bohužel zástupci autorů
byli z procesu restaurování filmu Staré po-
věsti české ze strany NFA vyloučeni, což sní-
žilo kvalitu restaurování, ale způsobilo 
i změnu díla. O průběhu restaurování ne-
byla česká odborná veřejnost bohužel prů-
běžně informována. Ačkoliv lze NFA po-
chválit za úvodní titulek na začátku filmu
uvádějící z jakých materiálů se při digitál-
ním restaurování vycházelo, chybí v něm in-
formace o tom, v jakém rozlišení byl film
naskenován a v jakém digitálně restaurován.
Především v něm ale chybí jména restaurá-
torského týmu, který je za výsledný vzhled
obrazu a charakter zvuku zodpovědný.
Proč? Při premiéře filmu byla jako restaurá-
torka filmu Staré pověsti české představena
absolventka humanitního oboru bez jaký-
chkoliv restaurátorských zkušeností, prak-
tických dovedností, nebo znalostí dobových
technologií. Ředitel NFA bohužel zrestauro-
val tento film za zavřenými dveřmi, čímž jen
posílil podezření, která jsou vůči jeho osobě
poslední dobou z nejrůznějších stran vzná-
šena.
Metoda DRA vznikala postupně při úspěš-
ném restaurování filmů Marketa Lazarová,
Hoří, má panenko, Všichni dobří rodáci
a Ostře sledované vlaky. Vznikala za pro-
duktivní spolupráce AČK a pracovníků NFA,

kteří tehdy zahájili výzkumný projekt ná-
rodní kulturní identity NAKI spolu s Akade-
mií múzických umění v Praze. Na projektu
ve shodě spolupracovali historici, kurátoři,
kameramani, zvukoví mistři a technologové
z ČVUT. Toto již otevřené schéma spolu-
práce bylo zcela ochromeno jednostranným
rozhodnutím generálního ředitele NFA
PhDr. Michala Breganta z projektu dne 
20. 3. 2015 odstoupit, ačkoli se všemi pod-
mínkami výzkumu původně v projektových
přihláškách písemně souhlasil. 
AČK tohoto kroku PhDr. Michala Breganta
lituje, neboť kdyby tato spolupráce nebyla
uměle přerušena, mohl být film Staré pověsti
české, klenot české kinematografie z dílny
režiséra a výtvarníka Jiřího Trnky, restauro-
ván doma v českých studiích s využitím 
českého restaurátorského technologického 
a uměleckého know-how, velmi pravděpo-
dobně i s nižším rozpočtem a zcela jistě ve
vyšší kvalitě. 

Za Asociaci českých kameramanů 

prof. MgA. Marek Jícha, prezident Asociace

českých kameramanů

AČK je členem Mezinárodní asociace fil-
mových archivů AMIA a sdružuje ve svých
řadách kameramany a kameramany-restau-
rátory.
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Vypadá to, že i český film má svého Ratha,
a to minimálně bohorovným způsobem jak
spravovat majetek státu. V současné době
má jako své rukojmí naše filmové dědictví 
a je minimálně stejně inteligentní a zároveň
bezskrupulózní jako Rath, takže to bude
trvat asi ještě nějaký čas, než skončí také 
v propadlu dějin a české filmové dědictví
budou moct v Národním filmovém archívu
spravovat kompetentní odborníci ve spolu-
práci s autory a ne vševědoucí teoretici bez
jakýchkoli praktických odborných znalostí.
PhDr. Michal Brigant, současný generální ře-
ditel Národního filmového archivu (NFA),
nespadl z nebe. Jeho předešlé působiště
FAMU (Filmová a televizní fakulta Akade-
mie múzických umění v Praze) se z dů-
sledků jeho vedení coby děkana potácí do
teď. Svých cílů se zde neštítil dosáhnout ani
pomocí lží, intrik a nehorázného nátlaku. Za
jeho působení opustilo FAMU mnoho reno-
movaných pedagogů – zasloužilých tvůrců,
či špičkových odborníků a byli nahrazeni
vesměs mladšími a méně zkušenými. 

A k odbornosti se začala plíživě přidružovat
čistá teorie, jakoby umělecká škola zamě-
řená na tvorbu, jakou do té doby FAMU
byla, měla nesmyslně konkurovat Filmové
vědě na Karlově univerzitě, kterou pan Bre-
gant vystudoval. Takže se v současné době
dá absolvovat FAMU na katedře CAS (Cen-
trum audiovizuálních studií) čistě teoretic-
kou prací. Navíc celou FAMU pomalu pro-
růstá FAMU International (další působiště
pana Breganta), což je katedra placeného
rychlokurzu pro zahraniční zájemce, a to
jen s argumentem ekonomického zisku.
Mám obavy, že NFA čeká pod vedením
PhDr. Michala Breganta podobný pseudoo-
zdravný proces jako FAMU. Odstoupení
NFA od špičkovými odborníky vytvořeného
a již dobře fungujícího projektu NAKI na
restaurování našeho filmového dědictví 
a následné zfušované a předražené zrestau-
rování „Starých pověstí českých” maďarskou
firmou čistě pod taktovkou NFA, jsou toho
důkazem. Pan Bregant při jmenování gene-
rálním ředitelem NFA se vyjádřil k digitali-

zaci a restaurování filmů jako o nutnosti pro
zpřístupňování filmů divákům jak v televizích,
tak kinech. A já se ptám, jestli si myslí, že se
divák bude chtít dívat na rozklepaný, barevně
nezkorigovaný poslepovaný film, se špatným
zvukem? Tady jakýkoli sporný argument do-
bové autentičnosti je nesmyslný, takovou
verzi, která je stejně součástí restauračního
procesu, ať si pro filmové teoretiky a historiky
uloží v archivu, ale divákům ať nabídne fi-
nálně zrestaurovaný film zbavený evidentních
technických chyb a v co nejlepší kvalitě, jinak
je takové restaurování k ničemu.
Smutné na celé té anabázi s restaurováním
„Starých pověstí českých” je, že za mizerný
výsledek se utratilo tolik, za co by se v rámci
NAKI zrestaurovaly filmy dva a kvalitně.
Možná kdyby MuDr. David Rath mohl Buš-
těhradský zámek nechat tehdy také na re-
konstrukci vyvést do Maďarska, kde na to,
jak to probíhá, nebude tak vidět, nemusel
mít teď opletačky s policií a soudy.

Doc. Aurel Klimt, filmový tvůrce 

a vedoucí Katedry animace FAMU
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Struktura financování digitalizace a restaurování filmu 
Staré pověsti české
Plzeň 2015 o.p.s 750 000 Kč
Národní filmový archiv 400 000 Kč
Ministerstvo kultury 900 000 Kč
Komunitní financování přes Everfund.cz 50 000 Kč

Zdroj: http://www.everfund.cz/cs/projekt/stare-povesti-ceske-jiriho-trnky-digitalne

Rath českého filmu

Členy výzkumného týmu NAKI příjemně
překvapilo, když se dozvěděli, že Kancelář
Kreativní Evropa – MEDIA spolu s Národním
filmovým archivem (NFA) pořádají v Měst-
ské knihovně v Praze setkání význačných

osobností evropského archivnictví pod ná-
zvem Seminář Archivní film dnes a že 
k účasti na této konferenci jsou zváni i zá-
stupci tuzemského výzkumného projektu
NAKI zabývajícího se digitalizací národního

filmového fondu, který řeší AMU ve spolu-
práci s širokým týmem odborníků Z ČVUT 
a dalšími externími spolupracovníky. Ne-
prodleně podali přihlášku s anotací příspěvku
na téma Systém posouzení obrazových roz-
dílů v digitální kinematografii, týkající se kva-
lity zpřístupňování digitálního obrazu poříze-
ného ze starých archivních filmů.
Jak nepříjemné bylo překvapení vzápětí,
když se ukázalo, že takové vystoupení na
mezinárodní konferenci pořádané v Praze
není žádoucí. Odborníci řešitelského týmu
tedy navštívili seminář jako pouzí pozoro-
vatelé a čekali, co jim evropští lídři filmo-
vého archivnictví přinesou, jaké pozitivní
příklady z praxe představí, co dalšího budou
s českou odbornou obcí sdílet. Očekávali,
že se dozví něco konkrétního o koncepcích
digitalizace v dalších evropských zemích 
a o řešení tohoto ožehavého problému v ki-
nematografii.

2 100 000 Kč

Unaveni z archivní moci
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Prvotní zklamání pramenící z dodatečného
odmítnutí účasti českých expertů v panelu,
které organizátoři zdůvodnili poskytnutím
většího prostoru zahraničním účastníkům,
(na prezentování domácího výzkumu týka-
jícího se tématu konference a o výměnu
zkušeností zájem neměli), bylo na místě
samém vystřídáno málo povzbudivým zjiš-
těním, že naprostá většina panelistů akcen-
tuje zejména poněkud sebestředné motivy,
kuriozity z fungování jejich domovských
institucí, nebo téma konečného zpřístup-
nění-předvádění výsledků digitalizace nave-
nek. Na téma metod jak digitalizovat, aby-
chom dospěli k optimálním výsledkům, se
nedostalo. Příspěvky zahraničních hostů pro
domácí publikum tak značně ztratily na
atraktivnosti. Snad některé z nich budou
vhodnou inspirací do budoucna, ale tak da-
leko ještě nejsme. Nás teď mnohem akutněji
trápí zcela jiné problémy.

Jako zarážející se jevil poněkud elitářský
přístup některých panelistů, když jsme sly-
šeli o pouze selektivním zpřístupňování ar-
chivních filmů v rámci kurátorského výběru,
jak se o tom zmínil např. Alejandro Ba-
chmann, z Österreichisches Fimlmuseum.
Přesto i od něj zaznělo přinejmenším
uznání, že filmy je třeba ukazovat jako své-
bytné umělecké artefakty, že kinematografie
je víc než pouhé obrázky a že koneckonců
velice komplexní audiovizuální díla nesou
především autorská poselství. Proti tomu
teze italské reprezentantky (Luisa Comen-
cini, Fondazione Cineteca Italiana) o údaj-
ném nynějším otevření „útrob“ tamního ar-
chivu (…, aby se veřejnost mohla podívat,
jak se vše dělá...) v jejím, jinak naprosto
obecném a povrchním vystoupení, byly cel-
kem povzbudivé. Kéž by si její teze o ote-
vřenosti archivů naše národní filmová ar-
chivní instituce vzala k srdci.
Osvěžujícím dojmem v dopoledním bloku,
mezi teoretizujícími úvahami o kurátorském
přístupu ke zpřístupňování filmů, působilo
alespoň vystoupení praktika Macieje Mo-
lewskeho (all DOTS Polsko, dříve ředitel Cy-
frowe Repozytorium Filmowe), pod jehož

organizačním vedením se v uplynulých le-
tech restaurovala značná část filmového 
dědictví našich severních sousedů. Snad 
z mozaiky jeho varovných postřehů byla
přítomnými dostatečně zaznamenána zá-
sadní sdělení, že bez účasti filmařů nelze
filmy úspěšně restaurovat. Restaurování bez
autorského i technologicky poučeného do-
hledu končí divokou interpretací a nízkou
kvalitou digitalizace! I v soukromém rozho-
voru po jeho panelovém vystoupení pan
Molewski znovu potvrdil, že bez spoluúčasti
původních tvůrců-filmařů, si dosažení au-
tenticity digitalizovaného filmového díla ne-
dovede vůbec představit.
Z premisy, že k opětovnému pozdvižení ar-
chivního materiálu na úroveň atraktivního
kinematografického představení je jeho kva-
lifikované restaurování nezbytné, přitom vy-
cházeli i ostatní panelisté celkem automa-
ticky. Zcela konkrétně mj. Małgorzata Tusk

ve svém jinak poněkud excentrickém vy-
stoupení, které v závěru utopila rozvíjením
poměrně marginálních podrobností o mul-
timediálně vybaveném prezentačním vo-
zidle – jakémsi polském „Zemáku“. 
Jinak bohužel z pohledu odborníků na digita-
lizaci nelze říci, že by v dalších dvou blocích
v průběhu dne zaznělo něco zajímavého a za-
znamenání hodného. Vesměs přetrvávalo stýs-
kání si na finanční nepořádek, meze projek-
tového rozpočtování na úkor koncepčně
strukturálního a dlouhodobého přístupu, ne-
koncepčnost, nejednotnost vizí a jejich řešení
na půdě evropských archivů, které údajně
přistupují k problémům každý podle svého.
V rámci převládajícího diskursu (zpřístupňo-
vání archivních filmů) samotná cesta, jak staré
filmy z archivů přivést zpět k divákům, nebyla
v mnoha příspěvcích kloudně anebo raději
vůbec prezentována. Slyšeli jsme občas chlu-
bení se úzce vymezenými úspěchy jakýchsi
pokusů, nebo stýskání si z vytracené počá-
teční energie jednotlivě vzniklých projektů,
kterým po čase došly peníze, a proto se jejich
pokračování již nerealizovalo. Nechyběly ani
prezentace, které se tématu semináře týkaly
jen velmi vzdáleně. 

Příznačné bylo, že zástupci pořádajícího
NFA (Michal Bregant a Anna Batistová) se 
v panelu neodvážili přednést ani jediný
věcný příspěvek, jejich vystoupení se ome-
zilo pouze na úvodní zdravici a poděkování.
Roli hostitele a moderátora místo nich občas
zdatně plnil zástupce domácího ministerstva
kultury Alexander Michailidis. Projevy pra-
covnice NFA v závěrečné diskuzi (zejména
vedle Martina Koerbera z Deutsche Kinema-
thek, Německo, a Larse Gaustada z Nasjo-
nalbiblioteket, Norsko) mohly na řadu 
přítomných působit nejistě a možná až ne-
kompetentně.
Na unavených tvářích diskutujících pane-
listů a na množství účastníků závěrečné de-
baty je vidět, že archivní svět potřebuje
změnu. Po celý den jsme téměř nezaslech-
li slovní spojení autoři filmů. Případně něco
o možnostech propojení takzvané živé ki-
nematografie s tou archivní. Jakoby se v ar-

chivech řešil nějaký „jiný problém“, než ten,
který od nich kulturní veřejnost očekává. 
Co máme na mysli? Předně to, že historicky
významné filmy se dají dnes digitálně 
restaurovat do podoby, která autenticky (ro-
zumějme prostřednictvím odborného res-
taurátorského odhadu) přiblíží vzhled
filmu, jeho umělecký účin a divácký zážitek
k premiérovému představení filmu. Tím se
umožní setkání diváků s původním auto-
rským konceptem a poselstvím filmu, pro
který byl natočen. Již máme za sebou ne-
málo zkušeností, kdy starý archivní film
„ožil“, diváci jej i po letech hltali s nadše-
ním a obdivem, protože po tak dlouhé době
mohli zase vnímat v úplnosti jeho umělecké
sdělení. Restaurování filmového obrazu je
velmi účinné, stejně tak jako filmový obraz
sám. Proto lze filmový obraz velmi poškodit
nekorektní digitalizací, nebo interpretací ob-
razu způsobenou zestárnutím tonálních, ba-
revných i fyzických parametrů filmové
kopie. Jen úplný ignorant nebo nevzdělanec
může uvažovat o tom, že stačí, jsou-li „vidět
herci“ a že kvalita obrazu a charakter repro-
dukovaného zvuku nejsou důležité.

Tým řešitelů projektu NAKI AMU v Praze
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V dnešní době se hodně mluví o digitalizaci
českého filmu. Je to problém až neskutečně
velkého boje. Pan profesor Marek Jícha mi
položil otázku: „Může mít film dvě po-
doby?”. Můj názor je, že film dvě verze mít
může. 
Film je prasynovec klasické grafiky vzhle-
dem k technologické podobnosti s nejdůle-
žitější vlastností grafiky obraz multiplikovat.

Je to rovněž dobře známá a důležitá vlast-
nost filmu. Problém vidím v tom, že film
zatím ještě nepřevzal od grafiky přísné ozna-
čování kopií. V grafice každý výtisk dostane
své vlastní „jméno” neboli označení. Je z něj
zřejmé, jestli jde o první tisky, jestli už to
jsou ty správné výsledky, neboli tak zvaná
E/A (épreuve d’artiste), tedy výtisky, které
jsou nejkvalitnější. Analogií ve filmu může
být premiérová autorizovaná kopie. Dále
pak existuji kopie BAT(„bon tirer”), které

jsou pro širší využití stále použitelné i se
svojí komerční hodnotou, ale mají sníženou
kvalitu o např. 50% oproti kvalitě E/A. Na-
konec existují série kopií H/C (“hors de
commerce”), což jsou kopie nepoužitelné a
s různými závadami. Bohužel, ve filmu po-
dobné označení neexistuje, nikdy nebo má-
lokdy je napsáno na krabicích a obalech, o
jaké kopie se jedná. Problém sporů o digi-

talizaci může mít svůj základ právě tady.
Různé verze artefaktů vznikaly a vznikat
budou, ale každý člověk, který se zabývá
grafikou, vždycky chtěl mít E/A ve své
sbírce. Podobně i autoři chtějí svůj film do-
stat do digitální podoby E/A, což by v rámci
standardizovaného workflow mělo být kro-
kem číslo 1 a podle této kopie už lze jed-
noduše dělat ostatní kopie. To je praxe v gra-
fice známá už věky.
Všechny tři obrazy jsou to samé dílo od toho

samého autora, který byl technicky přísný.
Kvalita se v dnešní době může lišit až ex-
trémně. Při digitalizaci filmu vznikne větši-
nou jedna s těchto verzí a možná i ta nej-
horší možnost pro zachování původního
díla. Ale filmová negativní surovina má
schopnost uchovávat v sobě všechny infor-
mace. Podle mě je správné, že autoři chtějí
mít možnost své dílo obnovit do původní

kvality a zanechat za sebou své E/A. Pokud
ale někdo chce dělat kopie v kvalitě H/C,
možné to samozřejmě je, ale otázkou také
je, jestli se na to někdo bude chtít dívat? 
Vznikne-li dílo ve zkažené kvalitě, bylo by
správné, aby zákon nařizoval nahlásit to 
divákovi v titulcích nebo na obalech: „Dí-
váte se na špatnou kopii. Přejeme příjemný
zážitek.” 

Simon Todorov, student FAMU

26. 4. 2015

„Épreuve d’artiste“ o smyslu digitalizace českého filmu

T R I L O B I T B E R O U N  2 0 1 6

Porota audiovizuálních cen TRILOBIT BEROUN 2016
Další ročník audiovizuálních cen TRILOBIT
BEROUN chystá změny. Od března je
schválený nový statut audiovizuálních cen
TRILOBIT BEROUN 2016, který najdete ve
vkladu tohoto čísla Synchronu spolu s při-
hláškou. A jsou též na webu FITES.CZ. Po-
prvé budeme mít možnost 16. ledna 2016
pozvat do hlediště berounského Společen-
ského domu Plzeňka více místních občanů
i další filmaře a televizní kolegy z Prahy. Ja-

kého TRILOBITa jim předvedeme, záleží na
nás a na výkonným výborem jmenované po-
rotě, která již započala svoji práci, aby její
pozornosti během roku neunikl žádný pod-
statný audiovizuální počin, který by pří-
padně mohl být oceněn. 
Členy poroty TRILOBIT BEROUN 2016
jsou: Ivan Biel, Marek Jícha, Vladimír Just,
Marcel Kabát, Martin Kohout, Jan Svačina
a Roman Vávra. redakce
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Převzetí mandátu nově zvolenými členy
Rady Státního fondu kinematografie ke dni
5. dubna 2015 je příležitostí k rekapitulaci
jejich funkčního období, které jim určil los:
Tereza Brdečková (5. dubna 2015 – 4. dub-
na 2016), Petr Bilík (5. dubna 2015 – 4. dub-
na 2018), Lubor Dohnal (5. dubna 2015 –
4. dubna 2016), Iva Hejlíčková (5. dubna
2015 – 4. dubna 2018), Zuzana Kopeč-
ková (5. dubna 2015 – 4. dubna 2017), Jiří
Kubíček (5. dubna 2015 – 4. dubna 2017),
Přemysl Martínek (5. dubna 2015 – 4. dub -
na 2018), Vladimír Soják (5. dubna 2015 –
4. dubna 2016) a Petr Vítek (5. dubna 2015
– 4. dubna 2017).
Blahopřejeme zvoleným kandidátům a pře-

jeme jim úspěch v jejich práci. Ustavení
rady – byť na poslední chvíli – je důležité
pro kontinuitu činnosti fondu a zároveň se
vynořují otázky a názory k předcházejícímu
procesu výběru kandidátů, volbě sněmov-
nou i k samotnému fungování rady, k mož-
nostem a k naplňování poslání Státního
fondu kinematografie. 
Zůstává otázka, zda stávající profesní slo-
žení rady může dobře obsáhnout celou šíři
problematiky, o které rada rozhoduje. Zda
při rozpravách o jednotlivých projektech 
i při rozhodování rady o koncepčních ma-
teriálech nebudou chybět profesní odbor-
nosti režiséra či kameramana s hlubším
vhledem do současných rychle se vyvíjejí-

cích postupů a technologií při natáčení 
a postprodukci filmů? 
Zejména by bylo zajímavé vědět, zda ti,
kteří se na rozhodování sněmovny podíleli,
včetně poslanců, lobbistů, ministerských a
fondových úředníků tuší cokoliv o důleži-
tosti podílu režiséra a kameramana na
vzniku filmu? Proč právě tyto profese z kan-
didátů vyloučili? 
Již 4. dubna 2016 končí mandát třem zvo-
leným radním, takže již zanedlouho budou
mít navrhovatelé, ministr i poslanci příleži-
tost složit reparát a profesní odbornost rady
zlepšit. 

SFK a redakce

Nová Rada Státního fondu kinematografie

Pokusili jsme se oslovit s našimi otázkami všech 21 navrhovatelů kandidátů ze široké obce filmařů:
Jaký je Váš názor na nedávno Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zvolenou Radu SFK?
Myslíte si, že je Rada dobře profesně obsazena a v tomto složení naplní deklarovanou dlouhodobou strategii Státního fondu 
kinematografie, která stanovila: „ ...Klíčovou prioritou je rozvoj kulturně hodnotné, umělecky a společensky přínosné, tematicky,
stylově, žánrově a druhově pestré české kinematografie a její posílení v národní kultuře i v mezinárodní konkurenci.“? 
Došlé odpovědi předkládáme pozornosti čtenářů:

ANKETA

Asociace filmových střihačů a střihaček po-
važuje nové složení rady za slibné. Jsou v ní
zastoupeni i členové předchozí rady a tím
je zajištěna kontinuita. Noví členové mají 
u filmové obce dostatečný kredit, což napo-
může obnovení důvěry v tuto instituci.

Šimon Špidla za AFSS

Vzhledem k situaci v Poslanecké sněmovně
mě samozřejmě těší, že Rada Státního fondu
kinematografie byla zvolena v kompletním
složení a mohla začít pracovat, aniž by byla
narušena činnost Fondu. Dobrou zprávou je
i to, že nově zvolení členové Rady jsou od-
borníci a uznávané osobnosti, které mají au-
toritu mezi filmovými tvůrci.
Trochu mě však mrzí, že mezi radními je
pouze jeden producent. Nejde pouze o eko-
nomické znalosti nutné k posouzení roz-
počtu předkládaných projektů, zkušený pro-
ducent je zároveň schopen odhadnout
realizovatelnost projektu, jeho potenciál pro
koprodukci se zahraničím nebo jeho šance
na úspěch v distribuci či na festivalech.
Proto se APA bude snažit příští rok nomino-
vat kvalitní kandidáty z této oblasti a do-
ufáme, že pro ně získáme širší podporu fil-
mařské obce.

Pavel Strnad, předseda představenstva 

Asociace producentů v audiovizi – APA

Domnívám se, že nově zvolení členové

Rady Státního fondu kinematografie mají
dostatek zkušeností ve své profesi a rozumí
kinematografii jako celku. Samozřejmě je-
jich schopnost a osvícenost se ukáže až při
konkrétních rozhodováních. Je dobře, že 
v nové radě máme zastoupeny jak teoretiky
a zástupce akademické obce, tak ryzí prak-
tiky, kteří jsou ve svých oborech uznávanou
autoritou. Ondřej Šír, předseda 

Asociace provozovatelů kin – APK

Jsme spokojeni s touto volbou. Je to poprvé,
kdy PS jmenovala naše kandidáty a kandi-
dáty, které jsme podporovali. To znamená,
že tento Volební výbor chce slyšet, nebo ale-
spoň tentokrát chtěl slyšet, hlasy lidí z obo -
ru, kteří se snaží objektivně posuzovat kva-
litu kandidátů. 
Zároveň poslanecká sněmovna vyloučila ty,
proti jejichž jmenování jsme v minulosti
protestovali a kteří se později vyznamenali
např. v kauze Baarová. Doufáme tedy, že 
i v dalších volbách se bude Volební výbor
chovat obdobně. Velmi netrpělivě čekáme
na volbu do Rady ČT.

Rada Asociace režisérů a scenáristů – ARAS

Našim přáním bylo především, aby do ko-
mise byli zvoleni odborníci, kteří se výborně
orientují v oboru. Se současným složením
komise jsem spokojen, neboť splnila naše
očekávání. Pavel Jech, děkan FAMU

Pozitivní zprávou je fakt, že v nové Radě
Státního fondu kinematografie již není
nikdo, kdo by nebyl „z řad uznávaných 
a zkušených osobností v oblasti kinemato-
grafie“, jak ukládá zákon, což v minulosti
bylo dlouhodobě obcházeno. Není však
šťastné, že v Radě SFK není jediný aktivní
tvůrce (kromě – při vší úctě – kmeta Lubora
Dohnala a to nevím, kdy naposledy něco
audiovizuálního vytvořil). A postrádám tam
alespoň jednoho dokumentaristu a také ka-
meramana znalého bývalých i současných
technologií, které podstatně ovlivňují reál-
nost projektů, posuzovaných rozpočtů a vý -
še podpor. 
Podívejme se také na otřesnou úroveň čes-
kého hraného filmu, za což do jisté míry
nese odpovědnost i minulá rada fondu ki-
nematografie, jejíž jádro je i v novém fondu,
tak i my filmaři spolu s ministrem, kteří jsme
se nedokázali shodnout na nutném profes-
ním spektru a kreditu kandidátů.

Ivan Biel, místopředseda 

Výkonného výboru FITES

Upřímně se těším z výsledku, který zajistil
Radu kvalifikovanou a kompetentní. Růz-
nost osobností jistě umožní diskusi i rozho-
dování směřující k podpoře kulturně hod-
notné a umělecky významné kinematografie
v celé její šíři. Současná česká filmová scéna
potřebuje stabilitu a komunikaci na dlouho-
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dobější strategii – obojí je základem rozvoje
něčeho tak křehkého a subtilního, jako je
film jako umění. Věřím, že tato rada bude
mít tendence rozvíjet filmové prostředí
pravě tímto směrem. Marek Hovorka, 

Institut dokumentárního filmu (IDF)

Výbor Sdružení českých filmových kritiků
se shodl na tom, že složení rady SFK mu ne-
přísluší komentovat.

Děkujeme za  nabídku, ale SČFK ji nevy-
užije. Uljana Donátová, 

mediální zastoupení SČFK

Domnívám se, že složení Rady je velice po-
zitivní, jednotliví členové jsou osobnosti fil-
mového odvětví s dostatečnou a různorodou
zkušeností. Věřím, že Rada tak bude rozho-
dovat kvalitně a nezávisle. Tomáš Rychecký 

za Sdružení pro podporu animovaných filmů

Unie filmových distributorů navrhovala 
8 kandidátů. 
Z těchto návrhů bylo Poslaneckou sněmov-
nou zvoleno 5 námi navrhovaných kandi-
dátů. Dle našeho názoru je Rada SFK dobře
obsazena. 

Ing. Jaroslav Pecka, 

tajemník Unie filmových distributorů

anketu připravila Jana Tomsová

n o v í  r a d n í  Č T

Poslanecká sněmovna volila 5 nových členů do Rady České televize
Na základě výzvy předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka ze dne 9. 2. 2015 k podávání návrhů na členy Rady České televize
Český filmový a televizní svaz FITES, z.s., nominoval celkem osm kandidátů. Jejich výběru a přesvědčování kandidátů, aby naše oslo-
vení přijali a na post v radě kandidovali, jsme věnovali mimořádné úsilí, protože si uvědomujeme, jak důležitou službu demokra-
cii a kultuře by Česká televize měla poskytovat. Ve stručném přehledu vám nabízíme jejich profily. Doufali jsme, že právě někteří 
z nich by mohli zvýšit funkčnost a kredit rady ČT u veřejnosti v době, kdy se veřejnoprávní televize opět stává cílem politických
útoků. Sněmovna se rozhodla jinak.

PETR BROD *1951
Pražák, značnou část života strávil v emi-
graci. V Mnichově vystudoval a pracoval ve
Svobodné Evropě a v Süddeutsche Zeitung.
Studijní a pracovní pobyty absolvoval na
London School of Economics and Political
Science, na Harvardově univerzitě a v BBC.
Zabýval se dějinami střední a východní Ev-
ropy a politikou v sovětském bloku, byl re-
daktorem médií v Německu a  Británii. Po
pádu komunismu střídal Mnichov s Prahou,
kde pro tři zmíněné mediální organizace
vedl jejich pražské redakce. V roce 1998 se
usadil v Praze. V ČT moderoval „Historický
magazín’’. Přednáší a publikuje, je členem
správních rad Česko-německého fondu bu-
doucnosti a Nadace židovské obce v Praze.

VÁCLAV CÍLEK *1955
Václav Cílek se celý svůj profesní život zabývá
vědou, popularizací vědy a eseistikou. Půso-
bil v Geologickém ústavu AV ČR, který v le-
tech 2004-2012 vedl. Přednášel na vysokých
školách v České republice i mimo ni. Na svém
kontě má nepočítaně textů, vystoupení, po-
řadů, rozhovorů, workshopů a exkurzí týkají-
cích se proměn životního prostředí, klimatic-
kých změn a vztahu ke krajině. Je autorem
řady knih, publikuje v novinách a časopisech
i v odborných periodicích. Dlouhodobě spo-
lupracuje s Českým rozhlasem i s Českou te-
levizí. Za svoji práci získal – kromě mnoha ji-
ných – i cenu Trilobit. 

VÁCLAV ČAPEK *1934
Absolvent Filozofické fakulty UP Olomouc.
Pro rozhlas a televizi připravoval především
zábavné, soutěžní a informativní pořady.
Velký divácký ohlas měly jeho Hovory přes
rampu s M. Horníčkem. V době normalizace
nesměl publikovat, ani veřejně vystupovat.
Po roce 1989 byl rehabilitován a mohl se
k práci v Čs. televizi vrátit. Řadu let byl čle-
nem poroty zábavných pořadů „Rose d or
de Montreux“, podílel se na několika sériích
mezinárodních soutěžních pořadů „Hry bez
hranic“, z Londýna přivezl dvouletou bez-
platnou licenci na pořad „Kdo chce být mi-
lionářem“ a ke spolupráci ho zvaly další ev-
ropské televize. 

BENJAMIN KURAS *1944
Nezávislý spisovatel a novinář, magisterský
titul získal na Filozofické fakultě UP v Olo-
mouci. Mohl jej obhájit až v roce 2003, 
protože po sovětské okupaci v roce 1968
emigro val do Velké Británie. Od roku 1969
s přes távkami do roku 1989 pracoval v čes -
ké redakci BBC. Je autorem 31 českých 
a 4 anglických knih, dvacítky divadelních a
rozhlasových her a okolo dvou tisíc mediál-
ních článků s nejrůznější tématikou. Jeho
hry se kromě malých londýnských divadel
hrály v Německu, Rakousku, Itálii, Izraeli a
v současné době také u nás. 

TOMÁŠ GLANC *1969
Absolvent Filozofické fakulty UK. V roce
1997 získal doktorát v oboru slovanských li-
teratur, následovala docentura ve stejném
oboru. Pracoval jako ředitel Ústavu slavis-
tiky a východoevropských studií FF UK. Zís-
kal stipendia Fulbright Commission v USA 
a Humboldtovo stipendium v Berlíně. Od
roku 2005 byl ředitelem Českého centra 
v Moskvě, poté působil na univerzitě v Bré-
mách. Vyučoval také na pražské FAMU. Do
roku 2014 byl hostujícím profesorem na
Humboldtově univerzitě v Berlíně a na uni-
verzitě v Basileji, nyní působí na univerzitě
v Curychu. Je autorem řady studií, statí 
a překladů. Několik dokumentárních filmů
připravil i pro Českou televizi.

MARTA SMOLÍKOVÁ *1965
Je externí pedagožkou na DAMU a Masary-
kově univerzitě v Brně, kde vyučuje kulturní
politiku. V roce 2003 založila centrum Pro-
Culture. Vedla pracovní skupinu pro pří-
pravu Koncepce účinnější podpory umění
2007-2013, kterou schválila vláda ČR jako
strategický dokument Ministerstva kultury.
Pracovala v Poradním sboru pražského pri-
mátora pro kulturu, v grantové komisi města
Prahy a jako předsedkyně Státního fondu
kultury. V letech 2009-2012 předsedala
grantové komisi MK pro média a audiovizi.
Od roku  2012 je ředitelkou Knihovny Vác-
lava Havla, o.p.s.

SY 1-2-2015 zlom.qxd:Sestava 1  30.8.2015  18:45  Stránka 36



n o v í  r a d n í  Č T

�37Synchron 1-2/2015

JAN SVAČINA * 1957

Vystudoval divadelní a filmovou vědu na FF
UK. Od poloviny osmdesátých let začal psát
rozhlasové, televizní, filmové a divadelních
kritiky a recenze. K nim postupně přibyly
teoretické studie v odborných periodicích 
a od devadesátých let i kritická publicistika
v denících. Obojí zacílené zejména na tele-
vizní problematiku. Podílel se na festivalu
Zlatá Praha, externě spolupracoval s Českým

rozhlasem i Českou televizí, je spoluauto-
rem několika knih. V letech 2009–2012 byl
členem Rady Státního fondu ČR pro pod-
poru a rozvoj české kinematografie. Je „slu-
žebně nejstarším“ porotcem cen Trilobit.

KRISTINA VLACHOVÁ *1943
Vlastním jménem Jana Slánská. Po absolu-
toriu katedry rozhlasu, filmu a televize na
ČVUT v Praze a dramaturgie a scenáristiky
na FAMU působila jako redaktorka v nakla-
datelství Orbis, scenáristka filmu Takže ahoj,
FSB v r. 1970. Později spolupracovnice Věry
Chytilové (autorka námětu a spoluautorka
scénáře filmu Hra o jablko 1976 v K.F. Pra -
ha). V období Anticharty se s Chytilovou ná-
zorově rozešla. Následoval odchod z nakla-
datelství Panorama, byla nucena živit se jako
korektorka a vrátná na koleji Budeč. Od lis-
topadu 1989 působí jako nezávislá novi-
nářka, scenáristka a režisérka investigativní

publicistiky a řady dokumentárních filmů.
Kromě mnoha tuzemských i zahraničních
cen je šestinásobnou laureátkou ceny Trilo-
bit. V devadesátých letech byla členkou
Rady Českého rozhlasu. Držitelka CENY MI-
NISTERSTVA KULTURY ČR za PŘÍNOS 
V OBLASTI AUDIOVIZE 2014 za filmové 
a televizní dokumenty, jež významně při-
spěly k vyrovnávání se s nacistickou a ko-
munistickou minulostí českého a sloven-
ského národa. redakce

FITES obdržel 25. dubna 2015 celkem 5 dopisů, kterými kancelář sněmovny informovala předsedu
FITESu, že našeho kandidáta volební výbor k volbě sněmovnou nevybral.
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Nedávno dovolená Rada České televize si
na svém zasedání 17. června 2015 zvolila
nového předsedu, stal se jím novinář a ko-
mentátor Jan Bednář, bývalý místopředseda
rady, nositel ceny Ferdinanda Peroutky. Byl
jediným kandidátem a hlasovalo pro něj 12
ze 14 členů Rady ČT. Jeho ambiciózní pri-
oritou vedle kontroly činnosti a hospodaření
České televize je její nestranné zpravodaj-
ství a publicistika. „Ta nestrannost je na-

prosto klíčová. Je to něco, co televize ve-
řejné služby musí plnit, i když to není lehký
úkol,” uvedl po svém zvolení.
Jan Bednář (*1953) v minulém režimu po-
depsal Chartu 77, v osmdesátých letech pů-
sobil mj. v československé redakci BBC ve
Velké Británii. V roce 1992 se vrátil do Čes-
koslovenska a v  letech 1992 a 1993 půso-
bil v Kanceláři prezidenta republiky jako tis-
kový mluvčí, později pracoval v RádiuJan Bednář, předseda Rady ČT

Rada ČT má dobropověstného předsedu
Poslanecká sněmovna všechny podněty zvážila a 30. 5. 2015 zvolila:
Mgr. Jaroslava Dědiče, bývalého člena a předsedu rady,

PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslava Maxmiliána Kašparů, PhD., dr. h. c., (navrženého ARAS s podporou FITES), 

Jiřího Kratochvíla, bývalého člena rady,

Mgr. Ing. Daniela Váňu, Ph.D. (Česká Wikipedie o něm uvádí, že od roku 2002 působí jako poradce ministrů vlád ČR a zákonodárců Par-
lamentu ČR. Jako mediální poradce dříve úzce spolupracoval s KDU-ČSL, později i s hnutím ANO 2011 (působil jako šéf mediální sekce).
V roce 2014 kandidoval do Rady České televize, nakonec ale z tehdejší volby odstoupil a stal se mediálním poradcem Andreje Babiše.
Znovu kandidoval v květnu 2015, v I. kole neuspěl (dostal jen 75 hlasů od 152 hlasujících), postoupil ale do II. kola. V něm o týden poz-
ději získal v tajné volbě 104 hlasů od 166 hlasujících a stal se 30. května 2015 radním ČT.

Ještě 29. dubna 2015 po zúžení výběru navržených kandidátů do Rady ČT volebním výborem poslanecké sněmovny naše partner-
ská organizace ARAS zaslala Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky závažné

Veřejné oslovení Poslanecké sněmovny Asociace režisérů 
a scenáristů ARAS

Vážený pane předsedo, vážená paní první místopředsedkyně, vážení místopředsedové, 
vážené poslankyně a vážení poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky!

Zhodnotili jsme výběr kandidátů pro volbu do Rady České televize a došli jsme k závěru, že nás mile překvapil. Nejen proto, že oproti
minulým létům prošli i naši velmi kvalitní kandidáti, a to ve vysokém procentu, ale i další vynikající osobnosti, zaručující, že budou
odpovědnými zástupci občanů, napříč politickým spektrem.

Přesto nás udivil výběr několika lidí, jejichž zvolení by, podle našeho posouzení, mohlo být velmi neprospěšné dobrému vývoji je-
diného média veřejnoprávní služby v audiovizi. Po prohrané arbitráži za znehodnocení investice do televize NOVA musela Česká
republika zaplatit společnosti CME přes deset miliard korun. Proto Poslanecká sněmovna 2. dubna 2003 odvolala Radu pro rozhla-
sové a televizní vysílání (RRTV) za chybná jednání, protože dovolila, aby došlo k dosud největší arbitráži v historii ČR. Jenže na ne-
příjemné věci rádi zapomínají nejen jedinci, ale i společnost a proto je možné, že výběrem do Rady ČT prošel tehdejší člen RRTV
pan Petr Žantovský. Nepatříme k lidem, kteří neuznávají možnost vývoje osobnosti – od doby odvolání v roce 2003 přešlo 12 let –
ale pan Žantovský, pokud víme, nikdy nepřiznal ani náznak viny za špatná rozhodování výše zmíněné rady. 

Jistě nejsme jediní, kteří pamatují jeho veřejná vystoupení, např. na půdě debat Ministerstva kultury. 
Nejsme žádní rebelové, ale protestujeme i proti výběru pana Zdeňka Šarapatky. V jeho případě měli poslanci volebního výboru ještě
kratší paměť. Doufáme, že PS jako taková si ale vzpomene na práci vedoucího kabinetu Miloše Zemana a pak Stanislava Grosse 
a uzná, že lidé tohoto typu v Radě ČT by být neměli. V současné situaci Rada potřebuje zásadové, poctivé osobnosti s kulturním,
politickým, etickým, ale i ekonomickým přehledem. Tedy vzácné osobnosti veřejného života, nikoli politické a ekonomické lobbisty.
V radě ČT by ale neměli usednout ani ti, kteří byli loajálními členy rad už Janečkovy televize, jako jsou pan Dědič a Kratochvíl. 

Děkujeme za přečtení a zvážení našeho dopisu a pochopení našich snah. Velmi nám záleží na perfektním fungování médií veřej-
noprávní služby, které by měly zaručovat kulturní povědomí a všeobecnou vzdělanost všech vrstev našich obyvatel. 

Asociace režisérů a scenáristů ARAS, jejíž členové jsou nejpozornějšími kritiky vedení ČT. Všech minulých, i toho současného. 

Miroslav Adamec, předseda Rady ARAS, Alena Derzsiová, místopředsedkyně Rady ARAS, Nataša Slavíková, místopředsedkyně Rady
ARAS, Ljuba Václavová, členka Rady ARAS, Jiří Hapala, člen Rady ARAS, Dagmar Doubková, členka Rady ARAS, Marek Dobeš, člen
Rady ARAS, Petr Soukup, člen Rady ARAS 
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Vyhrožování advokáty, osobní napadání za jednu krátkou Polemiku, pěkná to bilance. 
Bouře ve sklenici vody má své kořeny ve třech oslavných článcích na dokumentární film Magický hlas rebelky, které otiskla redakce
zpravodaje FITESu hned v jediném čísle Synchronu 3/2014. Na ně reagoval režisér Martin Vadas kratičkou Polemikou, která vyšla
v následujícím-čtvrtém vydání časopisu Synchron v roce 2014. Aktuální spor začíná až vyhrůžkami advokáta Dr.Ostrého, který
jedná z pověření režiséra a producenta Františka Feniče. Advokát požádal Výkonný výbor FITESu formou výzvy o uveřejnění svého
dopisu. Výkonný výbor FITESu se rozhodl mu v tomto ohledu vyhovět a zároveň požádal advokáta, aby jeho klient poskytl kolegyni
Kristině Vlachové rozhovor pro Synchron, ve kterém by měl příležitost osvětlit všechny otázky, které se zejména po jeho vystoupení
ve filmu Magický hlas rebelky a příkré reakci na Polemiku vynořily. Fero Fenič na oslovení Kristinou Vlachovou neodpovídá a na-
bídky Výkonného výboru zatím nevyužil.

Svobodná Evropa či v redakcích BBC a Čes-
kého rozhlasu.
Česká televize v jeho osobě má šanci na
větší důvěryhodnost veřejné služby, která

byla v nedávné minulosti hrubě zpochyb-
ňována politickými činiteli, senátory, po-
slanci, presidentem i nespokojenými plátci
televizního poplatku. Držíme palce!

Místopředsedou Rady ČT je nedávno sně-
movnou znovuzvolený člen, bývalý před-
seda rady, ing. Jaroslav Dědič.

redakce

n o v í  r a d n í  Č T

A margo jedné Polemiky
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b o u ř e  v e  s k l e n i c i  v o d y

Vážený pane doktore,
děkuji Vám za Vaši výzvu ze dne 30. 1. 2015,
kterou jsem obdržel cestou Výkonného vý-
boru Českého filmového a televizního svazu
FITES, z.s., dne 11. února 2015. 

Ve Vašem dopise uvádíte, že máte pode zření
z údajného zásahu do osobnosti pana Fran-
tiška Feniče. 
Vezměte, prosím, na vědomí, že ničeho ta-
kového jsem se nedopustil a nic takového
jsem ani neměl v úmyslu. Mám za to, že
Vaše a Vašeho klienta porozumění pro před-
mětný text článku Polemika je zcela zavá-
dějící, stejně jako jeho interpretace, navíc se
rozepisujete o věcech, které s mým textem
nijak nesouvisejí. Naopak ty, které by s mým
textem souvislost mohly mít, nezmiňujete.
Ve výsledku, tedy ve Vaší výzvě, jste dospěl
k nesprávným závěrům.
Je možné, že se jedná pouze o nedorozu-
mění či neinformovanost. Možná Vás také
Váš klient neseznámil se všemi podstatnými
fakty a skutečnostmi ze svého života (?).
Bylo by vhodné, abyste upustil od šíření 

nepravdivých domněnek a desinterpretací
mého textu, které nemají žádnou oporu 
v jeho obsahu ani ve skutečnosti, neb tím
objektivně poškozujete mé dobré jméno 
v širším smyslu dopadu do ochranné sféry
dobré pověsti a ochrany osobnosti. Způsob,
jakým jste rozeslal Vaši výzvu mým kolegům
ve Výkonném výboru FITESu a snad i dalším
osobám, o čemž jsem byl informován, po-
važuji za velmi poškozující. 
Můj text Polemika , který nepřesně nazýváte
„Polemikou Martina Vadase“, jak je v mém
textu i výslovně uvedeno, se kriticky a v no-
vých souvislostech zabývá jinými texty, které
na téma celovečerního dokumentárního
filmu Magický hlas rebelky uveřejnili kole-
gové ing. Šimáček a Dr. Pilátová v předcho-
zím zpravodaji FITESu a problematickou
„inscenací“ v dokumentárním filmu, která je
součástí uveřejněné práce naší kolegyně,
známé režisérky a dokumentaristky, která
byla mnohokrát veřejně promítána a tedy
„všichni ji viděli“. Nejde o nic osobního či
intimního, co by autorka činila pouze ve
svém soukromí. Předpokládám, že i všichni

aktéři, které do filmu tímto angažovala, 
vystupovali před kamerou s vědomím, že
záznam jejich vystoupení je určen k uveřej-
nění (?). Nejde ani z mé strany o nic osob-
ního a nereflektoval jsem ani nic intimního
či soukromého kohokoliv z aktérů.
Je zcela běžné a žádoucí, že umělecké prá-
ce bývají předmětem kritické i nekritické,
pozitivní i negativní reflexe diváků, novinářů
a kohokoliv z řad veřejnosti a bylo by asi ne-
normální, kdyby tomu bylo jinak. Právě po-
vinnost sledování tvorby a trvalé podněco-
vání výměny názorů je jedním z úkolů
našeho spolku FITES, jak najdete i v našich
veřejně přístupných stanovách. 
Asociace a reflexe souvislostí, které uveřej-
něnými obrazy autorka vyvolala, jsou auto-
nomní svobodnou sférou každého diváka 
i recenzenta, kteří zcela logicky poměřují
zážitek z představení se svými životními
zkušenostmi, vzpomínkami, mírou poznání
i historické paměti. 
Jiná autorka, nositelka Ceny ministerstva
kultury 2014 za audiovizi – in memoriam,
ve svém díle Praha – neklidné srdce Evropy

Na výzvu JUDr. Artura Ostrého 
odpověděl Martin Vadas 17. února 2015
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Martine, 
Tvoje denunciace Fera Feniče v posledním
Synchronu je cosi, co Tě vyřazuje ze slušné
společnosti charakterních lidí. 
VŠECHNO, co píšeš, jsou lži. 
Nejprve to, co se týká mého filmu Magický
hlas rebelky: 
Oligarcha, kterým míníš Andreje Babiše, se
na žádné premiéře mého filmu neklaněl. To
je pustá lež. 
To, že Fero Fenič nevěděl, jak Marta Kubi-
šová vypadá po dvaceti letech v ústraní, jsi
použil proti němu jako někomu, kdo o Ma-
rtě Kubišové nic nevěděl. Ty ses s Martou
stýkal, a věděl jsi, jak vypadá v roce 1989? 
Ne Ty, ale on ji ještě před revolucí kontak-
toval, pozval, a nechal ji nazpívat píseň od
Jiřího Bulise do svého filmu Zvláštní bytosti.
Tuto odvahu nikdo před ním neměl. Martu
do studia pozval tajně, nevěděla o tom ani
produkce. Ve filmu hráli polští herci, aby ho
ti čeští neudali dřív, než film dokončí, pro-
tože točil jinou verzi scénáře, než která byla
schválena. 
Mě i všechny slušné lidi uráží věta: „Perverz-
ní inscenace svedla dohromady význam-
ného kolaboranta s okupačním režimem
s nebohou Martou Kubišovou“.
Tou „perverzní inscenací“ sice útočíš na mě
jako režisérku, ale z Tvého pera je mi to
jedno. 
„Nebohá“ Marta si na rozdíl od Tebe Fera

Feniče váží, má ho ráda, a přála si ho mít
v mém dokumentu. 
Čím Fero Fenič kolaboroval s režimem, který
přikázal strčit tři jeho filmy do trezoru, a který
ho vyhodil ze slovenského studia Koliba, kde
byl zaměstnán, a několik let se pak musel
živit jen brigádami? Jenom tím, že jako naiv-
ní student z chudých sociálních poměrů
vstoupil do KSČ a zůstal tam pět let? Nikdy
nezastával žádnou funkci, nikdy nepodepsal
žádnou Antichartu, nikdy se neprovinil proti
bližnímu. A jako jediný z milionu a půl členů
KSČ v osmdesátých letech měl odvahu tento
svůj čin napravit, a to za cenu, že už nikdy
nebude točit. Jeho členství v KSČ bylo po-
zastaveno v roce 1985, vyloučen byl v dubnu
1986 za své „protisocialistické názory a jed-
nání“. Vzápětí ho vyloučili i ze Svazu dra-
matických umělců, odebrali mu pas, několik
let ho vyšetřovala StB. Od té doby už nikdy
nebyl členem žádné organizace. V té době jsi
Ty stoupal ve funkcích Revolučního odbo-
rového hnutí – „rodné sestry KSČ“, jak se 
o ROH tehdy psalo. 
Jak jsi tedy mohl právě Feničovi, kterého teď
označuješ za „významného kolaboranta
s okupačním režimem“ opakovaně nabízet
spolupráci v jeho společnosti Febio? V le-
tech 1993 – 1996 Ti čtyřikrát umožnil nato-
čit to, co jsi chtěl!!!
Fenič učinil pro kulturu této země víc než
kdo jiný. Ve Febiu dal práci všem českým

dokumentaristům a pozvedl čest a renomé
českého dokumentárního filmu. Je osobností
mimořádného formátu. Tím, že po něm
dupeš, nebudeš větší. 
Zcela absurdní a odporný je tento myšlen-
kový kotrmelec, napsaný slovníkem pty-
depe: „na pozadí zatajených okolností slu-
žebnosti perestrojkových Zvláštních bytostí
13. oddělní ÚV KSČ“.
Pravděpodobně znáš nějaké zatajené okol-
nosti, ale nedokládáš pramen. Film Zvláštní
bytosti, podobenství kolabujícího totalitního
režimu jsem viděla, ale služebnost komunis-
tickému režimu jsem v něm na rozdíl od Tebe
nenašla. Film měl podle Tebe zřejmě sloužit
13. oddělení ÚV KSČ, ale ani po druhém pře-
čtení jsem tu krkolomnou větu nepochopila.
Ty zřejmě víš z nějakých archivů, Tebou ne-
doložených, víc než všichni občané České re-
publiky. Takže předlož a zveřejni!
Tvoje paralela Fera Feniče s Emanuelem
Moravcem je už fakt silný kafe. Považuju to
za vrchol fanatického výronu člověka, který
nenávidí. Čiší z Tebe nenávist a fanatismus,
a tyto dvě vlastnosti nejsou dobré ve jménu
žádné, natož ušlechtilé myšlenky. 
Vím, že jsi tvrdě prosazoval uveřejnění své-
ho pomlouvačného článku proti vůli šéfre-
daktora Synchronu Tomáši Pilátovi. Za ob-
sah Synchronu ale odpovídá redakční rada 
a šéfredaktor, nikoliv předseda FITESU. Mo-
cí jsi prosadil uveřejnění textu, který není

Synchron 1-2/2015�42

Další dva dopisy
Článeček Polemika ovšem nevyvolal jen reakci ze strany pana Dr. Ostrého, advokáta Františka Feniče. Svou reakci adresovala 
6. února 2015 autorovi článku a celému výkonnému výboru FITESu i režisérka filmu Magický hlas rebelky a bývalá předsedkyně
FITES doc. Olga Sommerová:

nechala apelativně a opakovaně šeptat
herce Miroslava Macháčka myšlenku spiso-
vatele Vladimíra Vančury „Nejdůležitější ze
všeho je vědomí souvislosti“. To je jeden 
z odkazů, ke kterému se hlásí FITES, když
každoročně porota uděluje Cenu Vladislava
Vančury za celoživotní dílo v rámci cen Tri-
lobit. I pro mě je tato myšlenka tou hlavní
ve smyslu uvažování nad uvedeným obsa-
hem předmětných článků. 
Jméno Vašeho klienta, o které Vám jde, má
Polemika vůbec neobsahuje. Zcela správně
na jiném místě konstatujete, že nikdy jsem
žádné obvinění vůči Vašemu klientovi ne-
vznesl. Okolnosti vzniku jeho děl a tvorby
jsem veřejně reflektoval na mnoha akade-
mických i odborných fórech, seminářích 
a konferencích během minulého čtvrtstoletí
zejména na základě vlastních diváckých,
studentských, čtenářských a pedagogických
zážitků i tvůrčích zkušeností. 
K omluvě, kterou ve výzvě požadujete, ne-

vidím žádný důvod, protože můj text nebyl
ani neuvážený, natož nepravdivý a do žá-
dných přirozených práv pana Františka Fe-
niče nebylo a ani nemohlo být zasaženo.
Fera Feniče jsem poznal jako staršího spolu -
žáka z FAMU, funkcionáře CŠV SSM AMU,
autora nejen na FAMU bouřlivě diskutova-
ného filmu Človečina a dalších filmů, poz-
ději i jako kolegu pedagoga na katedře do-
kumentární tvorby, jakkoliv světy členů
Komunistické strany Československa s ve-
doucí úlohou v ústavě i na FAMU / tedy 
i svět Vašeho klienta / a občanů-nestraníků
byly z velké části odděleny. Po roce 1991
jsem jej poznal i jako majitele společnosti
Febio s.r.o., který se dodnes vyskytuje často
v médiích. Pouze některá Feničova díla jsou
dnes veřejně dostupná a reprízovaná. Na zá-
kladě Vaší teze o možnosti si vše o Vašem
klientovi ověřit a podle Vašeho návodu jsem
nenašel jediný nezávislý historicky kritický
nebo analytický text, který by se komplexně

zabýval osobností, dílem a podnikáním
(natož politickou činností) Vašeho klienta 
a zároveň uváděl i různé zdroje. Tím zdro-
jem je téměř vždy sám Váš klient.
Některé informace, které o Vašem klientovi
(nepřehlédnutelné osobnosti československé
kinematografie) uvádíte, ačkoliv nijak ne-
souvisí s textem mé Polemiky, by mohly být
zajímavé i pro naše členy a čtenáře Syn-
chronu. Ale napadá mě i mnoho dalších otá-
zek, na které by pan Fero Fenič mohl odpo-
vědět. Navrhnu proto Výkonnému výboru
FITES, aby redakce nabídla Vašemu klientovi
možnost vyjádření se na stránkách Syn-
chronu formou rozhovoru, který by tak mohl
reagovat a přinést mnoho zajímavých odpo-
vědí. 
O výsledku jednání Výkonného výboru Vás
budeme informovat.

V úctě
Martin Vadas

b o u ř e  v e  s k l e n i c i  v o d y

SY 1-2-2015 zlom.qxd:Sestava 1  30.8.2015  18:46  Stránka 42



V Praze 24. 3. 2015
Věc: K dopisu Olgy Sommerové – odpověď
pro Výkonný výbor a Synchron

Milá Olgo, 
jakkoliv je Tvůj otevřený dopis pomluvou,
osobním útokem a nevěnuje se meritu mého
textu Polemika (Polemika, na str.24, Zpravo-
daj Českého filmového a televizního svazu
FITES, z.s., SYNCHRON č.4/2014), který
nazýváš „denunciací Fera Feniče“ (sic!), po-
kládám za nutné na něj odpovědět, protože
jen dokládáš, jak mnoho zůstává nevyřčeno
o okolnostech nejen vašeho studia na FAMU
v letech normalizace, o Tvé práci v Hlavní re-
dakci propagandy a dokumentaristiky Česko-
slovenské televize v r. 1977, kterou ve svém
životopise nazýváš pouze „dokumentaristic-
kou redakcí“ (jakkoliv žádná taková v těch le-
tech v ČST neexistovala), v Krátkém filmu
Praha, v polistopadovém Febiu i v České tele-
vizi, na FAMU a jinde. Budeš-li chtít upřímně
odpovědět na otázky, které mě i čtenáře Syn-
chronu zajímají, věřím, že najdeme nejen pro
Fera Feniče, ale i pro Tebe dostatek prostoru
na webu FITESu, nebo i v Synchronu a Vaše

svědectví přispěje ke svobodnému utváření si
názorů našich spoluobčanů. Posláním FITESu
a tím i Synchronu není cenzura, ani autocen-
zura, po které v důsledku Tvých slov voláš, ale
věcná diskuse.
Polemika je normální věc
Má Polemika, jak je v mém textu i výslovně
uvedeno, se kriticky a v nových souvislos-
tech zabývá jinými texty, které na téma
Tvého celovečerního dokumentárního filmu
Magický hlas rebelky uveřejnili kolegové
ing. Milan Šimáček a Dr. Agáta Pilátová
v předchozím zpravodaji FITESu Synchron
(Synchron 3/2014 – tři texty na str. 29 a
30). Ani Fera Feniče ani Tebe jsem v mém
textu nejmenoval, protože můj text směřo-
val výhradně AD REM, nikoliv AD PERSO-
NAM. Právě k osobním útokům, Bohu žel,
míří Tvůj emocionální výlev. Výkonný výbor 
FITESu se rozhodl spolu s jinými texty uve-
řejnit i Tvůj, i když se vymyká obecné sluš-
nosti, označila jsi ho za otevřený. Ať shoví-
vavý čtenář promine.

Moje filmy se vám musí líbit?
V mé Polemice se zabývám jevem, který na-

zývám zvrácenou inscenací v části veřejně
promítaného dokumentárního filmu. Tato je
součástí Tvé práce, kterou jsi realizovala
částečně za veřejné i soukromé prostředky.
Autorkou jsi Ty, má bývalá kolegyně, peda-
gožka FAMU a jiných škol, známá režisérka
a dokumentaristka, bývalá předsedkyně 
FITESu, veřejně činná osoba, která ráda šer-
muje etikou. Tvá práce byla mnohokrát ve-
řejně promítána. Nejde tudíž o nic osobního
či intimního, co bys jako autorka činila
pouze ve svém soukromí. Předpokládám, že
i všichni aktéři, které jsi do filmu přizvala,
vystupovali před kamerou s vědomím, že
záznam jejich vystoupení je určen k uveřej-
nění (?). Recenze, na které jsem reagoval,
byly rovněž uveřejněnými články. Nejde
tudíž, ani ze strany autorů těchto recenzí,
ani z mé strany, o nic osobního. Nereflekto-
val jsem vůbec nic intimního či soukromého
ze života kohokoliv z aktérů. Psal jsem 
o činnostech výsostně veřejných a mj. i po-
litických. Přesto mě vylučuješ ze společnosti
slušných lidí? Chápu, že nejsi nadšena, že
se vyskytl široko daleko někdo, kterému se
některé části Tvého filmu a další souvislosti,
které se s ním mohou v divácích asociovat,
nelíbí. A jeden, který o tom i napsal. Tvoji
reakci a dokonce i Tvé vyhrožování FITESu
právníky Fera Feniče na základě vyfabulo-
vaných podezření nepokládám z Tvé strany
za cokoliv, co by mohlo mít s elementární
slušností něco společného. Není povinností
kohokoliv, aby se mu všechny Tvé filmy lí-
bily a dokonce i v celé délce.

Posláním FITESu je diskuse
Je zcela běžné a žádoucí, aby umělecké
práce, zejména dokumentární filmy, byly po
jejich uveřejnění předmětem kritické i ne-
kritické, pozitivní i negativní reflexe diváků,
novinářů a kohokoliv z řad veřejnosti. 
A bylo by asi nenormální, kdyby tomu mělo
být jinak. Právě povinnost sledování tvorby
a trvalé podněcování výměny názorů je jed-
ním z úkolů našeho spolku FITES.

Na takto formulované emocionálně vypjaté osobní útoky Olgy Sommerové, kterou oslovila ona Polemika, nemohl Martin Vadas 
nereagovat. Výkonný výbor FITESu, na který se Olga Sommerová obrátila, se usnesl uveřejnit všechny texty v chronologické 
posloupnosti, protože chce otevřít debatu o zatím málo zpracované historii normalizačních a postnormalizačních let v audiovizuál-
ní oblasti. 
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hoden prestiži uměleckého svazu. Vážím si
toho, že odpovědí na toto mocenské násilí
byla rezignace Tomáše a Agáty Pilátových
na vedení Synchronu. 
Vím, že právníci kromě žaloby na Tebe do-
poručili Feničovi podat žalobu i na FITES,
který zveřejněním Tvého článku podporuje
šíření extrémismu a vyvolávaní nenávisti
vůči jednotlivci nebo skupině obyvatel.

Tvým přirovnáním s národním zrádcem
Emanuelem Moravcem se Fero Fenič může
cítit ohrožen. Poškozuješ tím i FITES, a ohro-
žuješ jeho další existenci. Pokud to není
záměr, měl bys odstoupit z funkce předsedy,
abys FITESu nedělal hanbu. 
Vím, že se rád písemně hádáš, ale já od Tebe
nechci žádnou odpověď. Navzdory našemu
dlouholetému přátelství už nějaký čas vím,

že ses jednoduše zbláznil, a není radno jít
s Tebou do odboje, do války, do FITESu. Ten
se pod Tvým vedením propadne do bezvý-
znamnosti, protože fanatismus nikdy nepři-
spěl k tvořivým vztahům mezi lidmi, ani
k prosazování šlechetných myšlenek. 
Stydím se za Tebe, Olga

Olga Sommerová

b o u ř e  v e  s k l e n i c i  v o d y

Režisérka Olga Sommerová, bývalá předsedkyně FITESu
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(http://fites.cz/n/o-fitesu/stanovy/ – …pod-
něcuje trvalou výměnu názorů v české au-
diovizuální kultuře, sjednocuje se na
odborných stanoviscích a podporuje pos-
tupy směřující ke vzniku umělecky a eticky
hodnotných děl. . . Sleduje uměleckou, pro-
fesní a etickou úroveň původní české au-
diovizuální tvorby… Četla jsi někdy naše
stanovy? 
Nic z toho, co jsem v Polemice napsal, není
lží. Co se týká filmu Magický hlas rebelky,
možná jsi zapomněla, že oligarchův Agro-
fert jsi umístila do titulků filmu(?). Na pre-
miéře v Lucerně je spolu se mnou viděly
stovky diváků. Když titulky doběhly, napo-
chodovali jste s Martou Kubišovou a dalšími
spolupracovníky na pódium. V té chvíli asi
ve třetí řadě, kde diváci tleskali vsedě, se
vztyčila veřejně známá postava místopřed-
sedy vlády, který aplaudoval a klaněl se
všem na očích vstoje. Vypadalo to zcela při-
rozeně a upřímně. Andreji Babišovi se film,
na který přispěl jeho Agrofert, zkrátka líbil 
a spontánně plácal rukama radostí. Co je na
tom „pustou lží“? Nechceš se aspoň omluvit
za křivé nařčení? Nebo sis místopředsedy
vlády ani nevšimla? I v tom případě by se
slušný člověk omluvil.

Paměť brigádníka
Co Fero Fenič věděl a nevěděl, když ve
znormalizovaném Filmovém studiu Barran-
dov, nositeli Řádu práce, natáčel film
Zvláštní bytosti, nevím. Podle Tebe byl kon-
cem osmdesátých let kdesi „na brigádě“(?).
Hm. Že nevěděl, jak Marta Kubišová vypa-
dala po dvaceti letech v ústraní, vím jen z je-
ho slov ve Tvém filmu. Nebyl jsem u toho.
On se rozhodl vyprávět svoji historku a Ty
ses rozhodla dát komickou scénku do filmu
a veřejně ji promítat. To byla Tvoje volba. Na
mě jako divákovi je, zda se mi to líbí, nebo
nelíbí. S paní Martou Kubišovou jsem se ne-
stýkal, o tom, jak vypadá, jsem věděl jen
z obrázků a posléze i z videí, která jsem měl
občas příležitost vídat u přátel. 
Neměl jsem – jako spoluautor zakázaného
prvního hraného celovečerního filmu FAMU
Evžen mezi námi (1980/81) až dodnes – pří-
ležitost jakýkoliv další hraný film natáčet,
natož zvát Martu Kubišovou, aby mi tam
před listopadem 1989 zazpívala. Nebyl
jsem totiž pro komunistické FS Barrandov
přijatelný, na moji přihlášku do zaměstnání,
když jsem odmítl vstoupit do strany ještě
během studia a později opakovaně i v za-
městnání, mi nikdy FSB neodpovědělo. Ani
na brigádu mě tam nevzali. Kdyby je to bý-
valo napadlo, natáčet nějaký takový film
podle komunistického ideově tematického
plánu, jako byly Zvláštní bytosti, bych stejně

nechtěl. Takto „angažovaným umělcům“ po-
dlézajícím komunistické straně a normali-
začním kulturtrégrům jsme se dávno vy-
smáli, když jsme s Petrem Nýdrlem a Janem
Krausem na přelomu sedmdesátých a osm-
desátých let natočili postavu Evžena Lesa,
který přijel z malého města do Prahy, chtěl
být básníkem a skončil jako textař tehdy
hodně žádaných angažovaných textů písni-
ček, které komunistický rozhlas každé ráno
hrál do posluchačů od sedmi do osmi. 
Nakolik šlo u Feniče při pozvání Marty Ku-
bišové, aby si zazpívala ve filmu, o odvahu,
o níž píšeš, že ji „nikdo před ním neměl“,
nevím. Zvláštní bytosti Fero psal spolu s Ev-
ženem Plítkem. Tak jako jiné barrandovské
filmy i tento vznikl a byl plně pod kontro-
lou dramaturgie FSB znormalizované až do
konce. Režisér kdesi vzpomíná, že zvuk
filmu smíchal 17. listopadu 1989 odpo-
ledne. Výsledek i dnes dostatečně vypovídá
o pokleslosti záměrů, služebnosti a omeze-
ných uměleckých schopnostech zúčastně-
ných tvůrců. S občanskými postoji Marty Ku-
bišové tito neměli nic společného.
Spolupráce 
Ptáš-li se, čím Fero kolaboroval s (okupač-
ním) režimem, jako bys zapomněla, že Čes-
koslovensko bylo okupovanou zemí. Jako
bys vytěsnila z paměti sovětské oficíry a vo-
jáky, kteří se tu s tanky a raketami dvacet let
roztahovali. Musím připomenout, že ještě
před pár lety, když jsme si o tom spolu psali,
Ti vše bylo daleko jasnější a rozuměla jsi 
i mým důvodům, proč jsem odmítl podpo-
rovat váš ztřeštěný návrh na přejmenování
Letiště Praha, který vytáhl chudému letišti 
a všem daňovým poplatníkům cca 250 mi-
lionů korun z kapsy. Jako Ferova spolužačka
na oboru dokumentární tvorba sis tehdy
okamžitě vzpomněla na nezapomenutelnou
Človečinu (cvičení třetího ročníku KDT
FAMU, 12 min., Studio FAMU 1974). I Tobě
– ještě před třemi roky – připadala hodně
přes čáru. Nejen Tobě. 
Na celoškolním semináři prof. A. M. Brou-
sila v polovině sedmdesátých let minulého
století po projekci Človečiny si dovolili film 
a jeho autora Fera Feniče kritizovat studenti
jiných oborů, kteří si ještě dobře pamatovali
„Pražské jaro“ a atmosféru okupace Česko-
slovenska ze srpna 1968. Prof.A.M.Brousil
pak, podle svědectví žijících pamětníků, pí-
semně žádal katedry o jejich vyloučení ze
studia na FAMU – pro údajně nedostateč-
nou politickou vyspělost. Nevím, zda ses
jich tehdy zastala? Zda se jich zastal autor
„angažovaného“ filmu o údajném lynči –
excesu, který se měl odehrát 23. srpna 1968
v Košicích? Pozoruhodná na Človečině byla
zejména skutečnost, že „okolnost“ okupace

a zoufalství okupovaných Košičanů se tam
nikde nezmiňuje, jakoby neexistovalo.
Zřejmě uvědomělého režiséra fakt okupace
nezajímal. Údajný lynč spadl z nebe jako
Deus ex Machina. Zato reformističtí komu-
nisté, představitelé „Pražského jara“, jsou na
záběrech novinových článků vydáváni za
údajné původce lynčování, které je znor-
malizovaným esenbákem nebo prokuráto-
rem (?), kterého si Fero přivedl před kameru
a zastřihl do filmu, přiřknuto „kriminálním
živlům“. „Angažovaný“ film, jehož scénář
autor přihlásil do soutěže k třicátému výročí
osvobození ČSR, vyvolal na FAMU mimo-
řádnou reakci. Pedagogové, kteří si před 
pár lety při posrpnových prověrkách zlo-
mili páteř souhlasem s „bratrskou pomocí“ 
a s Poučením z krizového vývoje i studenti,
měli vyražený dech. Neuměli si představit,
že by sami byli sto natočit takovou kolabo-
rantskou sviňskost. 

Vedoucí úloha strany
Fero v té době již zdaleka nebyl jen „naivní
student z chudých sociálních poměrů“, za
jakého ho vydáváš. Po okupaci sovětskou ar-
mádou a dalšími armádami Varšavské
smlouvy vstoupil do KSČ, aby tam zůstal řá-
dově déle, než uvádíš („pět let“?). Podle rů-
zných svých životopisů Fero přišel na FAMU
po víceletém studiu žurnalistiky na FF v Bra-
tislavě. Podle svědectví spolužáků z FAMU
velmi brzy se stal funkcionářem Celoškolního
výboru SSM AMU. Nepodepsal-li, jak píšeš,
„žádnou Antichartu“, nepamatuji se, že by ji
jednotlivě podepisoval kterýkoliv ze studentů
FAMU. Byl jsem tehdy na horách a nejraději
bych tam zůstal co nejdéle. V tisku se pak ob-
jevilo, že Antichartu za všechny studenty
AMU podepsal předseda FV SSM FAMU
Vlado Tichý. Nebyla o tom na škole nikdy
žádná diskuse, možná někde mezi komu-
nisty, ale tam nestraníci přístup neměli. Také
si nepamatuji, že by se kdokoliv z nás proti
tomuto tichému „podpisu za jiné“ ohradil, či
jinak protestoval. Byla to sviňská doba a ně-
kteří se přihlásili k „vedoucí úloze“ plynoucí
z ústavy a tudíž i k přiměřené odpovědnosti
za zločinný režim.

Miluj bližního svého
Nepsal jsem nikde nic o jakékoliv „vině“!
Nevím, jak jsi přišla na „neprovinění se proti
bližnímu“? Nebyli tedy jeho bližními ne-
straníci, spolužáci odmítající se podílet na
oné vedoucí úloze strany, netočící angažo-
vané filmy pro okupační režim, nikdy ne-
připuštění k zaměstnání na Kolibě ani v ji-
ných filmových a televizních studiích,
kolegové absolventi odmítající podílet se na
komunistické propagandě kdekoliv, kole-
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gové a studenti se zakázanými filmy a té-
maty? 
Čtenáře by určitě zajímalo, kdybys mohla
rozvést, jak Fero Fenič, jako jediný z milionu
a půl členů KSČ v osmdesátých letech (výše
jsi tvrdila, že v KSČ byl „pouhých pět let“(?))
měl odvahu tento svůj čin napravit, a to za
cenu, že už nikdy nebude točit. Hm. Proč o
tom nepíše nikdo z pamětníků ani histori-
kové? O těchto hrdinských skutcích nevy-
právějí ani jeho blízcí spolupracovníci.

Bojovník proti komunismu?
Odkud víš, že „Jeho členství v KSČ bylo 
pozastaveno v roce 1985, vyloučen byl 
v dubnu 1986 za své „protisocialistické ná-
zory a jednání“. Vzápětí ho vyloučili i ze
Svazu dramatických umělců, odebrali mu
pas, několik let ho vyšetřovala StB.“? Přeru-
šil své soudružské styky s komunisty? Doža-
doval se, nebo nežádal, aby byl přijat zpět
do strany? Proč o tom neexistují žádné ar-
chivní záznamy, nebo je někdo má a pra-
cuje s nimi dodnes? Proč jste o tom Ty ani
Fero neučili, nenatočili žádný film, nenap-
sali knihu? Jak se tedy podařilo, že takový
„hrdina protikomunistického odboje“ byl
připuštěn k realizaci ideově strategického a
komunisty dozorovaného perestrojkového
filmu Zvláštní bytosti? Pamatuji si jen, že
FAMU ho všechny ty roky vedla jako kádro-
vou rezervu na cokoliv, účastníka „vědecké
přípravy“.
Výkonný výbor FITESu požádal kolegyni
Kristinu Vlachovou, aby Fero Feničovi, 
významné osobnosti československé kine-
matografie, nabídla příležitost k rozhovoru
pro časopis Synchron. Údajně ji zatím ne-
využil. Nabídka rozhovoru Františku Feni-
čovi i Olze Sommerové pro Synchron trvá.

Kariéra v ROH FAMU
V době, kdy já jsem jezdil s dětmi na hory
s ROH jako lyžařský instruktor, abych vy-
venčil svoji dceru a děti svých kolegů, pole-
vilo opakované úsilí kolegů-členů KSČ při-
mět mě a kolegu Krause ke vstupu do KSČ.
Velkorysostí režimu bylo, že i když mi nikdy
od r. 1979 nedal výjezdní doložku, natož
devizový příslib, protože „nebylo v zájmu“,
dostal jsem důvěru pracujících a stoupal
jsem v hierarchii z kvalifikovaného lyžař-
ského instruktora až na úsekového důvěr-
níka ROH na katedře dokumentu. Mohl
jsem se „zapojit“ a zapisovat do sešitu
plnění závazků kolegů-odborářů, kteří chtěli
spasit socialistické hospodářství sběrem a re-
cyklací starého papíru. Odboráři mi nosili
ukázat lístečky ze sběrny druhotných suro-
vin a měli za to čárku v sešitu. Kdo neměl
žádnou čárku, toho jsem měl na schůzi od-

borového úseku, kde byli členy všichni čle-
nové katedry, upozornit, že neplní závazky,
které „dobrovolně“ přijal, aby měl od ko-
munistů pokoj. Nekomunisté většinou měli
splněno. Sbírat starý papír nám nebylo proti
mysli.

Za komunistů ne každý mohl natáčet
filmy za státní peníze
Pobyt na katedře dokumentu, kam mě po-
zval Antonín Navrátil, abych učil základy fo-
tografie a práce s kamerou, mi umožňoval
část skromného výdělku věnovat na tříleté
natáčení s Janou Ševčíkovou v rumunském
Banátu. Jana veškerý svůj výdělek z mytí
schodů pro OPBH vložila do možnosti na-
točit si svobodně vlastní film Piemule o Če-
ších v Rumunsku – bez kurately a korupč-
ního vlivu komunistického státu. Její zápal
pro věc a vytrvalost strhával i ostatní k práci
zdarma v nelehkém prostředí ve svízelných
podmínkách. Později si to ještě jednou zo-
pakovala nejen se mnou, ale též s dalšími
kameramany a zvukaři, když koncem osm-
desátých let jsme déle než tři roky opět za
vlastní peníze na ukrajinsko-rumunském po-
mezí a v západních Čechách natáčeli doku-
mentární film Jakub. V srpnu 1989 jsem Janu
– po v Sighetu akutně operovaném zánětu
pobřišnice a hrozící celkové sepsi – přivezl
polomrtvou do Prahy. To je ta, o které jsi ne-
dávno Výkonnému výboru kolegiálně pro-
hlásila, že „nikdo ji nezná“.
Nevím, jak ses v sedmdesátých a osmdesá-
tých letech s ROH popasovala Ty, ale slyšel
jsem, že po Barrandově se občas proháněli
režiséři v milicionářských uniformách i s kvé-
rem, aby pracujícím se zbraní v ruce uká-
zali, že jsou ideově správně vyspělí, aby
mohli režírovat komunistické filmy.
Já jsem byl těsně před listopadem 89 najed-
nou zvolen do fakultního výboru ROH, když
z komunistů tam nikdo nechtěl kandidovat,
aby se nemusel starat o dětské tábory a sběr
starého papíru. Snad to bylo i k něčemu
dobré, protože ve FV ROH na FAMU byli
pracovití lidé a odborářská pokladna. Proto
20. listopadu 1989 dopoledne jsme tak
mohli podpořit stávkující studenty padesáti
tisíci korunami. Ti – podle Tebe – „rodné se-
stry a bratři KSČ“, ze kterých nikdo nebyl
v KSČ (asi dva vyloučení), hlasovali jedno-
myslně pro.
Předpokládám, že váš filmový štáb, se kte-
rým ses v listopadu 89 pohybovala po Praze,
nebyl pod ochranou ROH, ale zcela jiných
složek(?).

Po roce 1990
Naivně jsem si myslel, že ve svobodných
poměrech po roce 1989, kdy vedoucí úloha

KSČ byla vyhozena z ústavy a mnoho ta-
buizovaných témat tu leželo na ulici, že i já
budu moci sem tam natočit nějaký ten film.
Že i televize se probudí a přemění se z ná-
stroje na propagandu, P.R. služby a oblbo-
vací zábavu v médium veřejné služby, které
bude sloužit občanům k orientaci ve světě.
Doufal jsem, že i spolužák Petr Nýdrle, se
kterým jsme kdysi natáčeli Evžena mezi
námi, se bude moci vrátit a natočí tady další
filmy. Nebylo to tak jednoduché, už to ne-
stihne. Čest jeho památce.

Témata
Témata, která jsem považoval za důležitá,
ode mě nikdo nechtěl. Případně si vzali
námět, uložili do šuplíku a za pár let jsem
ho zahlédl mírně upravený a natočený
někým jiným již ve vysílání.
Za zcela katastrofickou a nebezpečnou jsem
pokládal situaci ve zpravodajství, které zá-
pasilo se stereotypy z minula, kdy lidé stále
očekávali, kdo za nimi konečně přijde z ně-
jakého „ÚV“ s direktivami. Stejné tápání
jsem cítil v oblasti dokumentu, kde drama-
turgie i tvůrci jakoby postrádali své Ideově
tematické plány schvalované dříve až na ÚV,
na které byli zvyklí. Lpěli pořád dokola na
povrchních publicistikách a předstírání do-
kumentu do 20 min. Podařilo se mi jako zá-
zrakem na začátku devadesátých let natočit
dokumentární film Diagnóza 90 aneb malé
české a slovenské rituály (76 min. ČST
1991), film o iniciačních rituálech a o syste-
matické psychotraumatizaci ve skupině – 
o šikaně. Bohuslav Blažek tehdy spolupra-
coval na komentáři, který dokázal improvi-
zovaně a přitom skvěle namluvit. Bylo to
možné jen proto, že nové ministerstvo ob-
rany si uvědomovalo šikanu jako problém
svých vojáků a přispělo do rozpočtu nema-
lou částkou, ČST pak tyto peníze, které jí
spadly do klína, umně zkonzumovala. 

Šéfredaktorování zpravodajství a zaklá-
dání s.r.o.
Z tichého zoufalství před polistopadovou
obrazovkou, kde president republiky, spe-
cialista na dramatickou tvorbu, z ničeho nic
moderoval i ekonomické besedy, jsem se
přihlásil do konkurzu na šéfredaktora Re-
dakce zpravodajství ČST, po kterém mě
ústřední ředitel Jiří Kantůrek udělal svým po-
radcem. Když jsem dokončil rozdělaný do-
kumentární film Otec, matka a Michael pro
ČST, tak jsem od 1. 4. do 31. 12. 1992 každý
den vykonával funkci šéfredaktora federál-
ního zpravodajství ČST na programu F1.
Byla to řehole, služba, ale také dobrá zku-
šenost, když to člověk přežije ve zdraví.
Když skončila federace, zjistil jsem, že Fero
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Fenič si zatím založil svou s.r.o. a strhl na sebe
většinu externí (Českou televizí outsourcingo-
vané) tzv. dokumentární tvorby, publicistiky,
televizní medailonkaření a cestopisy placené
Českou televizí. Podle slov tehdejšího šéfa do-
kumentu Česká televize pomalu nic sama ne-
vyráběla, vše zadávala Febiu a několika mála
vybraným – podobně personálně kvalifikova-
ným – firmám, proto i mě s mými náměty po-
sílal do Febia. Až i ČT konečně přistoupí
k uveřejnění svých smluv, za které platila ve-
řejnými penězi, dozvíme se, co to byla „zlatá
devadesátá“ pro podnikatele spolupracující ve
velkém s Českou televizí, komu náležejí práva
k pořadům natočeným za peníze plátců tele-
vizních poplatků? 

Kam s náměty? Kam jinam?
Tak jsem i já byl nucen nabídnout svá té-
mata s.r.o. Febiu, když jsem tam byl poslán
z ČT a programy stejně končily na obrazov-
kách České televize. Spolupráce to byla slo-
žitá. Když jsem přišel s námětem na sérii
„Exil a my“, dostalo se mi za přítomnosti
Fera od hlavní dramaturgyně odpovědi:
„Emigranti, ať si táhnou“. Kupodivu stejnou
odpověď jsem si pak vyslechl i v ČT. Ne
každý mohl točit, co chtěl.

„V letech 1993 – 1996 Ti čtyřikrát umo-
žnil natočit to, co jsi chtěl !!!“
Neumožnil a ani nemohl. Možná také proto,
že jsem chtěl točit něco jiného než Ty. Měl
jsem za to, že nově utřásající se společnost
potřebuje reflexi a analýzu probíhajících
jevů. O nic takového nikdo nestál, všichni
chtěli, ať se zhasne a spinká ve sladké nevě-
domosti. Ve Febiu tak vyráběli nejen naši
studenti výrobky, které šly kočkám po srsti.
Klouzaly po povrchu, nejen proto, že ide-
ální metráž byla 12–18 minut. Na jeden kus
GENiální osobnosti 12 min. Takhle si to
znormovali a co by, kdo chtěl, když reklama
trvá jen 30 sec. Všichni dostali zaplaceno 
a byli spokojení. Ty zřejmě také. 
Fakt, že se společnost řítí do potíží, nikoho
nezajímal, natož aby Febio zajímala témata
jako třetí odboj, političtí vězni, dokud ještě
byli při síle, politické procesy ad., nebo
lapsy raných devadesátých let, se kterými,
přicházeli Vlachová, Krejčík, Vadas a spol.
Trend byl, kdo si hraje, nezlobí, zapomeňme
a ubavte se k smrti. Úsměvně na mě půso-
bily některé portréty oslavující nové polisto-
padové ikony bez řádné analýzy jejich čin-
nosti, bez ověřování jejich vyprávěnek, bez
dostatečného prostoru. Vrcholem byly WIP
portréty z produkce Febia, které se již ani
netvářily, že jde o něco jiného než předvo-
lební P.R. 

Když jsem přišel s rodem Mašínů, byl jsem
vyhozen odevšad, tzv. dokumentaristé v ČT
na začátku roku 1995 hlasovali, jako jeden
muž (či žena (?): Nikdy! Snad i proto nemělo
a ani nemohlo mít zájem Febio, pro koho by
to dělali. Až ing. Jan Štern v ČT, ač produ-
cent uměleckých pořadů, investigativního
pořadu Nadoraz a diskusní Arény, přemlu-
vil generálního ředitele, že něco by se udě-
lat přeci jen mělo. Tak vznikl dokument
Země bez hrdinů, země bez zločinců…

Zásluhy o svět 
Pravíš, že „Fenič učinil pro kulturu této
země víc než kdo jiný. Ve Febiu dal práci
všem českým dokumentaristům“. Hm. Do-
dávám v dobrém i zlém. Až dnes sklízíme
ovoce zaseté v devadesátých letech, kdy
tady rostly „elity“, jak houby po dešti. Fero
uměl a umí foukat po větru, nechodí do
hloubky problémů, má čuch na díry na po-
kleslém trhu. Ale nemyslím, že by nějak mi-
mořádně pozvedl čest a renomé českého
dokumentárního filmu v dobrém slova
smyslu. Svezl se, dostal příležitost a vydělal
peníze. To není málo, ale k opravdové veli-
kosti díla to nestačí. Nedupal jsem po něm
v minulosti a nemám to zapotřebí ani dnes,
vysocí jsme všichni dost, ale v centimetrech
není nutně kvalita, které je společnosti na
mediálním poli třeba. Ta se rodí jen v nároč-
ném a otevřeném dialogu. Proto se i v Pole-
mice vyjadřuji především o věci – o díle.
Vzduchem každý den létá různé audiovizu-
ální smetí, šumu je všude kolem nadbytek,
ale kvalitního a nadčasového sdělení je na
obrazovkách jak šafránu.

První plán a hloubka pole 
O pravém pozadí zatajovaných okolností
vzniku perestrojkových Zvláštních bytostí ví
nejvíc sám Fero a možná i jeho spolu sce-
nárista Evžen Plítek, nebo jim blízcí. Tvoje
teorie o údajném konfliktu Fera Feniče s ko-
munistickým režimem a jeho tzv. brigádnic-
tví vznik filmu Zvláštní bytosti nevysvětlují.
„Podobenství kolabujícího totalitního re-
žimu“, které ve filmu vidíš, rezonuje s teh-
dejšími záměry části komunistické věr-
chušky, která tušila, že k nějaké změně ve
společnosti v dohledné době dojde a odep-
sání (diskreditace filmem) vypitých starých
komunistů by mohlo přinést mediální kapi-
tál pro přechod mladších, již umazaných (a
tedy i zavázaných) kádrů do budoucích
pozic, ve kterých by mohly být vhodně us-
měrňovány. Podíváš-li se znovu na umě-
lecky nepříliš zdařilé Zvláštní bytosti, věřím,
že některé souvislosti Tě také napadnou. 
V polistopadové strategii vnuknuté Občan-

skému fóru – nepouštějme umazané do po-
litiky, zastupitelských sborů, médií a státních
služeb, ale vytvořme jim nijak nelimitovaný
prostor v ekonomické sféře, kde se mohou
dobře uplatnit, bylo skryté čertovo kopýtko.
Jakoby občanští fóristé netušili, že ONI si
pak koupí i ty doposud nepříliš umazané.
Žijeme v době, kdy dnešní oligarchové –
zbohatlí v průběhu divoké privatizace, před
kterou Febio i Česká televize dlouho zaví-
raly oči – si mnoho postů i přízně rádi ku-
pují. Ani veřejné funkce jim už nejsou uza-
vřeny. Řídí se heslem: Nejde-li to v souladu
se zákonem a dobrými mravy, uděláme to
jinak. Makáme! (sic!) 
Paralela významného kolaboranta normali-
začního období s Emanuelem Moravcem
(Jiří Pernes a Tomáš Vytlačil: Až na dno
zrady(1997)http://searchworks.stanford.ed
u/view/3936054, knížka zachycuje po-
hnuté osudy muže, původně ctihodného
vlastence a legionáře, který se mimořádně
zasloužil o Československou republiku, byl
respektovaným teoretikem a kritikem jejích
obranných strategií, stál za presidentem Be-
nešem až do jeho kapitulace. Přesto se však
jeho jméno za II. světové války stalo syno-
nymem kolaborace, zastřelil se 5. května
1945.) může být silným kafem (?) – zejména
pro toho, kdo nezná ani jeden z příběhů.
Kolaboranty nemiluji, ale nenávist vůči nim
rozhodně necítím, snad politování a soucit.
Nic, co se stalo, nelze odestát.

Odpovědnost šéfredaktora
Uveřejnění Polemiky jsem nabídl redakci 
a redakční radě Synchronu, aby zpravodaj
FITESu nebyl pořád vysmíván řadou našich
členů jako účelové P.R. zařízení k propagaci
bývalé předsedkyně za státní peníze. S tex-
tem Polemiky jsem s velkým předstihem se-
známil i výkonný výbor, nikdo nevznesl
žádné výhrady, argumenty pro její otištění
dobře chápali. Tomáš Pilát na názor asi
neměl čas, až při redakční práci nad textem
k mému jménu autora zcela bezdůvodně
připojil „předseda FITES“ (?). Upozornil jsem
ho při autorizaci, že článek předkládám
jako divák, pedagog, kolega filmař, čtenář
Synchronu a nejde o žádné usnesení vý-
konného výboru ani o „Slůvko předsedy“.
Požádal jsem ho jen, aby dbal novinářských
zásad a Polemiku umístil v časopise někam
dozadu, kde byly otištěny i dřívější texty, na
které jsem reagoval, nebo mezi dopisy čte-
nářů, jak bývá obvyklé. Nechal jsem na
úvaze šéfredaktora a uveřejnění Polemiky
bylo jen a jen jeho rozhodnutím. Stejně jako
v minulém čísle, kde svobodně rozhodl 
o otištění třech oslavných textů o Tvém
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Pomalu to vypadá, že pisatelé dopisů povzbudili každého dalšího k přikládání polínek, aby narušil činnost FITESu. Patnáctého února
2015 došel výkonnému výboru další dopis, tentokrát od Tomáše Piláta, bývalého šéfredaktora Synchronu, a jeho matky PhDr. Agáty
Pilátové, kteří posledních pět let – po onemocnění Martina Skyby – společně pečovali o časopis Synchron, vtiskli mu jeho tvář, aby
17. ledna 2015 oznámili odchod z redakce se zdůvodněním časového vytížení Tomáše Piláta. Řekl, že v hlavním zaměstnání re-
daktora ČRo údajně narostlo jeho pracovní vytížení tak, že na práci šéfredaktora Synchronu již nebude mít čas. Po třech týdnech se
oba najednou rozvzpomněli, že důvod jejich odchodu je jiný, než byl ten, který dříve udávali členům Výkonného výboru i Redakční
radě . . .

Vážené členky, vážení členové 
Výkonného výboru FITESu, z. s., 

jako dosavadní redaktoři SYNCHRONU
(2010–2014) se chceme stručně vyjádřit
k problému, který vznikl kolem článku (Po-
lemiky) Martina Vadase v posledním loň-
ském čísle časopisu. Je nám líto, že se věci
vyvinuly takto nepříznivě. 
V této souvislosti musíme říct, že jsme s otiš-
těním tohoto textu nesouhlasili a Martinu

Vadasovi jsme to sdělili písemně ještě ve
chvíli, kdy se mohl článek vyřadit. Možná 
o tom nejsou všichni členové výkonného vý-
boru informováni. Přitom jsme v té chvíli
neznali většinu skutečností, které v průběhu
doby vyšly najevo (zejména v dopise práv-
níka Fera Feniče) a které – alespoň podle na-
šeho názoru – dokládají, že ve zmíněném
textu jsou i neověřená a sporná tvrzení. No-
vinářský i lidský instinkt i etické principy
nám však napověděly, že takový text by
neměl vyjít, že jeho dikce je pomlouvačná,
nenávistná a neplodně konfrontační (viz
např. zmínka o Emanuelu Moravcovi v sou-
vislosti s Ferem Feničem, nebo tvrzení, že
film Olgy Sommerové získal cenu v Karlo-
vých Varech dík obratné marketingové kam-
pani atd., atd.). 
Martin Vadas však na otištění trval a napsal
nám mail s odůvodněním, proč by měl vyjít.
Možná jsme tomu mohli zamezit, ale re-

spektovali jsme rozhodnutí Martina Vadase
jako předsedy vydavatele Synchronu. 
Zmíněná záležitost byla jedním z hlavních
důvodů našeho rozhodnutí rezignovat na
práci v redakci Synchronu. Dělali jsme tu
práci rádi, obohatila nás, dodala řadu pra-
covních impulsů, získali jsme díky ní hod-
notné spolupracovníky. Doufáme, že nová
redakce Synchronu bude jejich nezištných
služeb i nadále využívat. 
V této souvislosti chceme redakční radě,
jmenovitě Janě Tomsové, Zdeně Čermákové,
Danielu Růžičkovi a Jakubu Boučkovi, po-
děkovat za podněty, rady a pomoc; Janě
Tomsové pak rovněž i za poskytnutí zázemí
pro setkávání redakční rady. 
Přejeme FITESu i Synchronu do budoucna
vše dobré. 

Tomáš Pilát

Agáta Pilátová

K dopisu Agáty a Tomáše Pilátových Výkonnému výboru, který vychází z neznalosti a operuje nepodloženými smyšlenkami, se 
Martin Vadas již nehodná vyjadřovat a Agátě a Tomášovi Pilátovým přeje mnoho štěstí.
Ověřené informace čtenáři naleznou v zápisech ze zasedání Výkonného výboru a jinde v tomto Synchronu.

Martin Vadas

filmu. Otiskl je tehdy v původním rozsahu,
přestože se argumentačně i věcně překrý-
valy a každý další nepřinášel nic nového.

Bilance
Po pěti letech Tomášova šéfredaktorování
Synchronu se ukázalo, že časopis za Tvého
předsedání Výkonnému výboru vlastně zkra-
choval. Nastala situace, kdy už nikdo ne-
chtěl poskytnout státní ani jiný příspěvek na
tištěný Synchron, ačkoliv jiné filmové časo-
pisy řádově vyšší podporu na papírová vy-
dání dostávají průběžně. Pokusili jsme se 
o záchrannou operaci, reflektovali jsme na
VV každé vyšlé číslo, redakční radě jsme
poskytovali nápady a rady, abychom časo-
pis naplnili pro filmařskou obec zajímavými

tématy a zachránili ho. Něco se podařilo 
a tak máme pro tento rok jistotu, že časopis
nakonec vyjde – byť s jiným šéfredaktorem.
Máš pravdu, že za obsah Synchronu odpo-
vídá redakční rada a šéfredaktor, nikoliv
předseda FITESU, ale sama dobře víš, když
zastrašuješ FITES právníky, že odpovědnost
má i vydavatel. Proto šéfredaktor je odpo-
vědný vydavateli. Tvá domněnka o zásahu
mocí předsedy možná vychází z praxe, kte-
rou jsi sama dříve uplatňovala(?). Časopis
byl předmětem permanentní kritiky i na za-
sedáních orgánů FITES. Mám za to, že vět-
šina členů FITESu zaregistrovala pokus dneš-
ního Výkonného výboru o záchranu prestiže
uměleckého svazu, která mj. i někdejší po-
dobou časopisu Synchron utrpěla. 

Komu ku prospěchu? 
Nelíbí se mi Tvé vyhrožování a pomluvy 
FITESu, takhle se bývalá předsedkyně,
osoba, která si váží sama sebe, obvykle ne-
chová. Hanba. Děkuji za Tvé výzvy k od-
stoupení z funkce předsedy. Na funkcích
jsem nikdy nelpěl, předsedání Výkonnému
výboru FITESu nikomu nezávidím. Jakmile
najdeme vhodného převozníka pro předání
vesel a nepotopení loďky FITESu, odchod
z Výkonného výboru sám zvážím, ale ne-
bude to proto, abych Tvému nečistému tlaku
vyhovoval a před jeho nízkostí uhýbal. 

S nadějí v lepší příští 
Martin Vadas
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na téma: 
„Trendy v autorském právu, novela auto-
rského zákona“ se uskutečnil v pondělí 
13. dubna 2015 od 18.00 do 20.00 hodin v
horním sále Era svět na Jungmannově ná-
městí.V panelu zasedli: JUDr. Pavel Zeman,
ředitel odboru autorského práva Ministerstva
kultury, prof. JUDr. Jiří Srstka, ředitel DILIA,
JUDr. Martin Piškula, advokát z Ochranné
organizace autorské Sdružení autorů děl vý-
tvarného umění, architektury a obrazové
složky audiovizuálních děl, o.s., Mgr. Milo-
slav Novák, doktorand FAMU, JUDr. Lenka
Srbová, vedoucí právního úseku ČT a JUDr.

Jindřich Vodička, spolupracovník České te-
levize. Dobře navštívenou panelovou dis-
kusi moderoval předseda FITESu Martin
Vadas.
Příspěvky panelistů jsme se rozhodli věnovat
připravované novelizaci autorského zákona,
kterou představil zástupce ministerstva kul-
tury. Profesor Jiří Srstka nám poté přiblížil si-
tuaci lapidárně: „Už teď je autorské právo
složité, a jestliže tedy dojde k té novele, jako
že k ní dojde a budou v ní všechny ty směr-
nice, resp. jedna, abych byl přesný, o kolek-
tivní správě, tak nám autorský zákon na-

bobtná někam ke 150 paragrafům a myslím
si, že to pro laiky bude neúnosné, což je mi-
mochodem škoda. Asi to nejde jinak, pro-
tože se domnívám, že autoři by měli znát
svá autorská práva, a složitost je taková, že
to často nechápou. Já se tomu vůbec, ale
vůbec nedivím.“
Následujícím tématem bylo Memorandum
Dilia k digitalizaci filmů z pohledu stávají-
cího autorského zákona1. Dostalo se i na al-
ternativní právní názory, které tvrdí, že digi-
talizovaná díla, je-li digitalizace prováděna
metodicky a technologicky správně, za účas-
ti autorů, nebo jejich profesních zástupců
(režisérů, kameramanů a mistrů zvuku), ne-
musí být vždy díly pozměněnými s nutností
vytváření nových právních vztahů s autory
či dědici práv apod. Díky Miloslavovi No-
vákovi jsme mohli nahlédnout i do zahra-
ničí a tamní právní praxe spojené s úpravou
či pozměňováním autorských děl.

Dále jsme se chtěli podívat na vytváření jed-
notných návrhů autorských smluv v České
televizi, které jsou předkládány autorům
spolupracujícím s Českou televizí. Chtěli
jsme představit problematiku autorských
smluv z oblasti audiovize z pozice televize
veřejné služby a z pohledu tvůrců. Zejména
nám šlo o smlouvy na scénář, na režii, ale
též kamera, střih(?), zvukový design a pro
srovnání i smlouvy s architekty, s hudebními
skladateli, s hudebními režiséry, s výkon-
nými umělci, s respondenty poskytují-
cími publicistická vystoupení, otázky roz-
sahu práv, licencí, podmínek pro tvorbu
apod. Do jaké míry se nám to podařilo, zjis-
títe z vkladu s přepisem stenozáznamu 
v tomto čísle Synchronu, který zachycuje
podstatnou část rozpravy. Výsledkem dis-

kuse, která přesáhla původně stanovený čas,
byla dohoda zúčastněných na jejím pokra-
čování v pracovní skupině složené ze zá-
stupců FITESu, ARASu a České televize. 
O výsledcích jednání budeme čtenáře Syn-
chronu informovat.

redakce

�

Č T V R T L E T N Í K Y F I T E S u

Panel 75. ČTVRTLETNÍKU FITESu

Plénum 75. ČTVRTLETNÍKU FITESu

Jiří Srstka, Pavel Zeman a Lenka Srbová

Miloslav Novák

Nejlepší odpovědí na tyto hrátky, o jejichž pozadí je zbytečné pochybovat, je konkrétní práce Výkonného výboru, který v prvním po-
loletí letošního roku dokázal připravit mj. i tři ČTVRTLETNÍKY FITESu a podle ohlasů se zdá, že byly úspěšné.

75. ČTVRTLETNÍK FITESu

48 Synchron 1-2/2015

SY 1-2-2015 zlom.qxd:Sestava 1  30.8.2015  18:46  Stránka 48



na téma: 
„ODPOVĚDNOST audiovizuálních tvůrců, 
ODPOVĚDNOST producentů a 
ODPOVĚDNOST vysílatelů“
Panelová diskuse se uskutečnila 12. května
2015 od 17.00 hod. – do 19.00 hod. v hor-
ním sále Era svět v Praze 1. V panelu zasedli:
Petr Blažek, historik, Jan Maxa, ředitel vý-
voje ČT, Ljuba Václavová, dokumentaristka 
a Kristina Vlachová, dokumentaristka. Roz-
pravu moderoval režisér Ivan Biel, místo-
předseda FITESu. Na úvod byly poněkud
rozvláčně představeny dvě případové studie,
ve kterých panelisté popsali případ mnoha-
letého nereprízování dokumentárního filmu
Kristiny Vlachové POSELSTVÍ JANA PALA-
CHA, na jehož scénáři spolupracoval i Ivan
Biel. který od premiéry a dvou repríz v roce
2009 již nikdy nebyl znovu uveden na ob-
razovkách České televize a autoři, ale i zá-
jemci o promítání filmu např. na půdě Čes-
kých center v zahraničí se při různých
příležitostech celé roky dotazují České tele-
vize, proč film realizovaný za peníze plátců
televizních poplatků, řádně dramaturgovaný
a řádně schválený Českou televizí, poctěný
mj. „Femina Grande 2009”,  „Cenou pro-
ducenta MONTENEGRO 2010”,  „Cenou
Jana Beneše 2011” a cenou ministerstva ob-
rany  „Zlatá lípa 2011”, leží údajně v trezoru
(archivu České televize) a není vysílán ani
promítán dalším zájemcům. Tyto otázky si
již před několika lety kladl jeden z před-
cházejících Čtvrtletníků FITESu konaný
v MATu. Tam mj. seděli rovněž v panelu his-
torik Petr Blažek a režisérka Kristina Vla-
chová, které její vystoupení na Čtvrtletníku
přivodilo dlouholeté soudní tahanice ze
strany jednoho z respondentů filmu, který
tam pronesl slovo „Ano“, když se ho v ob-

raze tázala MUDr.Kmuníčková, zda může
pustit před kamerou dávný zvukový záznam
jejího rozhovoru s Janem Palachem z ledna
1969. Paní režisérku po mnoha letech soud
nakonec pravomocně očistil, přesto Česká
televize se již dlouhé roky obává film ve-
řejně předvádět. Údajně proto, že film ob-
sahuje právě onu část záznamu posledního
rozhovoru ošetřující lékařky s Janem Pala-
chem z archivu Českého rozhlasu, na který
si činí nárok jako soukromé osoby právě
Tůma s Kmuníčkovou. Jak pohotově pozna-
menal historik Petr Blažek, Jana Palacha ani
jeho dědice nikdo o souhlas nežádal.
Přítomný Jan Maxa, ředitel vývoje progra-
mových formátů ČT, účastníky letošního
Čtvrtletníku nakonec ujistil, že Česká tele-
vize se právní stránkou věci zabývá a v led -
nu 2016 u příležitosti výročí Palachova činu
film POSELSTVÍ JANA PALACHA znovu
uvede v původní podobě.
Druhou případovou studii představila na 76.
Čtvrtletníku FITESu dokumentaristka Ljuba
Václavová, nehovořila o svém filmu, ale 
o peripetiích s projekcemi filmu nezávislé
producentky a fotografky Libuše Rudinské
PAVEL WONKA SE ZAVAZUJE, který se vy-
značuje tím, že většina jeho veřejných uve-
dení působí skandál a bouřlivé reakce di-
váků, po kterých producentka většinou
opouští diskusi, častována vulgárními vý-
razy. Nabízí se otázka, zda právě tyto skan-
dály nejsou důmyslnou formou selfpromo-
tion autorky a jejích promotorů s cílem
přilákat diváky do kin. Původně se autorka
chtěla věnovat tématu Pavel Wonka, advo-
kát chudých. Na tento záměr získala i pro-
středky Státního fondu kinematografie,
mnoha soukromých dárců i zájem České te-
levize. Kritici zpravidla filmu vytýkají jed-

nostranné a nekritické přejímání tvrzení bý-
valých důstojníků StB, kteří se svým svědec-
tvím o údajném zavazování se Pavla Wonky
přišli až v okamžiku, když byli sami vyše-
třováni před Českou národní radou po roce
1990. 
Ve filmu vystupují anonymně a jednoho
z nich dokonce hraje přítel a spolupracovník
autorky. Většina tvrzení bývalých oněch es-
tébáků byla již publikována v Lidových no-
vinách na počátku devadesátých let, přesto
jsou nyní vydávány za novoty. Na způsob
natáčení dokumentárního filmu si stěžoval
přítomný historik PhDr.PhD. Petr Blažek,
pracovník Ústavu pro studium totalitních re-
žimů v Praze, kterému autorka při poněkud
zvláštním natáčení nedokázala vysvětlit,
proč ho chce formálně natáčet jakoby skry-
tou kamerou, kameramanem schovaným
v křoví, když on s ní spolupracoval dobro-
volně, otevřeně a neměl, co skrývat, nesdě-
loval jí žádné utajované skutečnosti…
Škoda jen, že řada účastníků diskuse na
Čtvrtletníku film zatím neviděla, ani autorka
filmu nebyla přítomná. Hájil ji tak její spo-
lupracovník zvukař Michal Janoušek, který
si proti sobě popudil některé panelisty, když
nepožádal o souhlas s natáčením na video-
kameru. Menšinovým koproducentem do-
kumentárního filmu PAVEL WONKA SE ZA-
VAZUJE je také Česká televize i se svým
zákonem a Kodexem, které jí ukládají, co
má a nemá dělat, aby její činnost byla v sou-

ladu s veřejnou službou. Schválení zatímní
distribuční verze filmu hájila přítomná zku-
šená dramaturgyně České televize PhDr.Jana
Hádková. Její slova jsou zajímavým pojed-
náním na téma meze současné českotele-
vizní dramaturgie, proto je zde uvádíme:
„…Já, podobně jako pan Maxa, nemám 
z toho filmu špatný pocit z toho důvodu, že
otevírá nějaké téma, že ukazuje, že svět
není černobílý, že i mýty, které vznikají a
vznikat budou, nikdy nejsou jednoznačné.
…Žijeme v demokratické společnosti. Když
přijde autor s nějakým projektem, tak sa-
mozřejmě hodnotíme relevanci tématu,

76. ČTVRTLETNÍK FITESu
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I téma tohoto ČTVRTLETNÍKU padlo na úrodnou půdu a má svá pokračování. Na jeho základě uveřejňujeme již několikátý
zvláštní dopis autorky filmu zaměstnavateli historika Petra Blažka a Radě Ústavu pro studium totalitních režimů. Podle napade-
ného historika, jde již o třetí stížnost na jeho osobu v pořadí.

Ústav pro studium totalitních režimů, 
Siwiecova 2, 130 00 Praha 3 
k rukám ředitele PhDr. Zdeňka Hazdry 
a na vědomí Radě ÚSTR 
v Praze dne 25.6.2015 
Vážený pane řediteli, vážená Rado, 
Obracím se na vás se stížností na historika
Petra Blažka, se kterým jsem udělala zkuše-
nost, která mě přivedla k názoru, že tento
člověk tendenčně vykládá historická fakta.
Oslovila jsem Blažka v roce 2012, aby mi
pomohl s hledáním archiválií a s jejich vý-
kladem k dokumentu o Pavlu Wonkovi. Petr
Blažek, přestože velmi často opakoval větu,
že mu jde o otevřenost, transparentnost a di-
gitalizaci, se fakticky choval naprosto opač-
ně. Žádné archiválie, nad rámec všeobecně
známých dokumentů, běžně dostupných na
internetu, mi neposkytl, k ničemu mě ne-
pustil a také moje různá zjištění bagatelizo-
val. Celou dobu, co jsem se pokoušela s ním
komunikovat, mě hlídal a zjišťoval si, s kým
jsem v kontaktu, a co všechno vím. Potom
také zjišťoval pozadí mojí rodiny a snažil se
mě kompromitovat, tím, že mi řekl, že na
mně ví, že můj strýc vozil vrtulníkem Gus-
tava Husáka, přitom ve skutečnosti po revo-

luci vozil Václava Havla. Nechtěla jsem věřit
vlastním uším a ten tlak, který jsem z jeho
strany cítila, a veškerá komunikace s ním mi
začala být nepříjemná, a proto jsem ze spo-
lupráce s ním potichu vycouvala. 
On si počkal na příležitost, aby se mi po-
mstil, a když zjistil, že jsem dokument do-
končila bez něho, rozpoutal přes média
štvavou kampaň proti mně. Například do
rozhlasu tvrdil, že dokument sice ještě ne-
viděl, ale už teď z něho má špatný pocit.
Jako důvod uvedl, že ho kamera snímala 
z křoví, a jemu se to nelíbilo. Neuvedl žád-
ná fakta o historických souvislostech a nic
podstatného nevyvracel. Omezil se pouze
na osobní invektivy. Tato jeho kampaň, která
dosud pokračuje, mě tak moc poškozuje, že
zvažuju konec své profesní kariéry. 
12. května 2015 se Petr Blažek zúčastnil dis-
kuzního panelu FITESu a ARASu, kde se 
snažil přesvědčit ředitele vývoje ČT, že můj
dokument je neetický a nepravdivý. Na pod-
poru svého tvrzení neuvedl žádná fakta. 
Naopak zamlčel, že Plk. Jiří Markovič, který
Wonkovu smrt po revoluci vyšetřoval, právě
vydal knihu, která absolutně podporuje
všechna tvrzení uvedená v mém dokumen -

tu. (tento materiál vám zasílám v příloze).
Domnívám se, že Petr Blažek se mi mstí,
protože jsem způsobila únik informací, které
on se snažil všemožně zabránit. Nikdy ne-
argumentoval fakty, ale vždy si vymýšlel,
jaká jsem a co všechno jsem mu provedla 
a neřekla. 
Díky takovým lidem, jako je Petr Blažek
není možné svobodně interpretovat dějiny.
Pokud se o to někdo pokusí, stane se mu to
co mně. Bohužel nastala situace, se kterou
nepočítal. Je zvykem, že novináři a publi-
cisti, kteří zpracovávají historická témata,
osloví historika a s naprostou důvěrou použ-
ijí intepretaci právě toho historika, kterého
si vyberou. Já jsem si informace, které jsem
měla k dispozici, sama ověřovala a také
sama dále dohledávala. Pracoval jsem na
tom celé tři roky. A výsledek je, že poctivá
práce je ztrhána a zašlapána do země
někým, kdo ty informace záměrně zamlčuje
nebo dokonce zkresluje. Michal Janoušek
byl například svědkem toho, jak Petr Blažek
znevěrohodňuje svědky, kteří podali osobní
svědectví o Pavlu Wonkovi. Protože se vyjá-
dřili o Wonkovi nelichotivě, a nezapadá to
do Blažkovy interpretace, označil je za dů-

myšlenek. Libuše přišla původně s tím, že
natočí jiný dokument – o Wonkovi a jeho
utrpení atd. A při studiu materiálů přišla na
věci, které jako správný dokumentarista ne-
může nechat ležet ladem. To, že jsou v tom
filmu některé neobratnosti, to, že nedala na
některé moje připomínky, že by tam třeba
měla být ta soudkyně atd., měla pro to svoje
důvody, a úloha dramaturga není cenzurovat

autorův záměr. Dobře to víš, Ljubo (rež. Vác-
lavová – pozn. M.V.). Není to ani něco mu
přikazovat. Já sama jsem režisérka. Nemůžu
jí říkat, jak já bych to dělala. Měla jsem na
to přijít já a natočit si ten film já. Když děláš
dramaturga, tak musíš v podstatě vyhovět 
a snažit se aspoň částečně korigovat to, co
autor chce, podotýkat k dramaturgické struk-
tuře filmu atd.

Za druhé tady existuje důvěra v autora.
Nemám důvod Libuši Rudinské nevěřit, že
si neověřila veškerá fakta, že s lidmi, se kte-
rými v tom filmu mluví, není v rozepři. Není
povinností dramaturga kontrolovat po reži-
sérovi nebo místo něj historická fakta. To si
pak skutečně můžu ten film natočit sama. To
prostě úloha dramaturga není. Já s tím fil-
mem nemám problém, protože právě, jak
jsem říkala, odkrývá to, že pravda nikdy není
černobílá. Jsou vždycky nuance. Pro mě ten
film je o tom, že Wonka nebyl jednoznačný
člověk. To, že byl hrdina a zemřel hnusnou
smrtí v komunistické ťurmě, nebo jak bych
to řekla, to je neoddiskutovatelná věc a po-
dle mě v tom filmu žádná dehonestace to-
hoto faktu není. Jestli se vám zdá, že tam vy-
stupují samí estébáci, tak to mně se nezdá,
protože já jsem poslouchala také jeho přá-
tele, jeho spolubydlící ve městě, jeho ka-
marády, kteří na něj nemají úplně jedno-
značný názor. A to, jestli jsou tam nějaké
neobratnosti, může se stát. Ale to, že třeba
pan Bok na premiéře v Lucerně nazval Li-
buši komunistickou sviní nebo něco podob-
ného, vždyť té holce je 40 let! Pochopte! To
není žádná komunistka. A kdybyste točili
film o nějakém člověku a přišli byste na sku-
tečnosti, o kterých nikdo neví, tak mi neří-

kejte, že byste toho nevyužili pro svůj do-
kument! Znova říkám, neobratnosti tam
jsou, ale to prostě se může stát každému do-
kumentaristovi.“

Otázkou zůstává, zda právě v tomto filmu
šlo o skutečné novoty, o kterých nikdo ne-
věděl, jak říká Jana Hádková, nebo zda tím,
kdo nevěděl a neví, nejsou jen autorka 
a pracovníci ČT, kteří zřejmě Lidové noviny
v roce 1992 nečetli, a proto dodnes mohou
mít „objevy Rudinské“ za výsledky jejího
vlastního badatelského úsilí, či pro veřejnost
„nový pohled“(?). 

Celou dramatickou diskusi ze 76. Čtvrtlet-
ník FITESu si můžete přečíst ve vkladu uv-
nitř Synchronu.

Marie Šandová, režisérka, producentka, dokumentaristka

Ivan Biel a Jan Maxa
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který publikoval server Christnet.cz
http://www.christnet.cz/clanky/5403/o_ak-
tivni_spolupraci_pavla_wonky_s_stb_ne-
mame_doklady.url
18. listopadu 2014.
Se souhlasem Petra Blažka z rozhovoru pro
Christnet.cz citujeme:
Jan Uhlíř: „…Režisérka pro Český rozhlas
uvedla, že jí vyrazilo dech objevení závazku
pana Wonky o spolupráci s StB a cítila až
jakési poslání tyto věci osvětlit a zveřejnit.
Jak vidíte tuto její snahu?“
Petr Blažek: „Z  jejího výroku je vidět, že 
o tématu původně nic nevěděla. Závazek
Pavla Wonky, resp. jeho kopie, byl zveřej-
něn v červnu 1992 v souvislosti s vyšetřová-
ním jeho smrti. Policejní vyšetřovatelé tehdy
vyslechli řadu osob, mluvili také s přísluš-
níky Státní bezpečnosti, kteří se v jeho pří-
padu objevovali. Jedním z nich byl Zdeněk
Špulák, příslušník StB z Hradce Králové,

který jim tento závazek podle záznamu z vý-
slechu předal. Kopie se následně objevila
v Lidových novinách v červnu 1992. Tomu

ještě předcházel článek s názvem Pokus 
o alternativní portrét P. W., který napsala
Petra Procházková a Milan Vybulka, v němž
se na základě dokumentů, které jim kdosi
předal – patrně z vyšetřovací komise České
národní rady – pokusili poprvé použít zmí-
něné výpovědi příslušníků StB. Tyto výpo-
vědi nekonfrontovali s dokumenty ze spiso-
ven bývalé Státní bezpečnosti, které tehdy
nebyly volně přístupné jako dnes.
Paní Rudinská do značné míry opakuje tuto
verzi z počátku devadesátých let. Navíc zís-
kala svědectví dvou příslušníků Státní bez-
pečnosti. Jednoho, Zdeňka Špuláka, tajně
nahrála při nějaké schůzce v kavárně. Ve
filmu ve skutečnosti nevystupuje, hraje ho
figurant. Druhým je příslušník StB Luděk
Ouředníček z trutnovské StB, který se ve
Wonkově případě také objevuje. V listopadu
1989 působil jako zástupce náčelníka StB
na Okresní správě SNB v Semilech. Oba vy-
kreslovali Pavla Wonku negativně, zejména
Ouředníček o něm mluvil jako o člověku,
který měl údajně spolupracovat dlouhá léta.
Ve filmu zazní informace, že Pavel Wonka
měl nejdříve spolupracovat s Veřejnou bez-
pečností a potom se Zpravodajskou službou
Pohraniční stráže Ostrahy státních hranic.
S paní režisérkou Rudinskou jsem se osobně
do doby, než začala film natáčet, vůbec nez-
nal. Přišla ke mně teprve poté, co navštívila
jiné kolegy z Ústavu pro studium totalitních
režimů. Požádala mne o dlouhodobější spo-
lupráci, ale z té nakonec sešlo. Hovořili
jsme spolu pouze několikrát. Neviděl jsem
ani scénář, ani natočené rozhovory a nebyl

jsem nakonec ani pozván na předpremiéru
filmu. Jediné, na čem jsme se dohodli, byla
dvě natáčení, při nichž jsem vyjadřoval své
rozpaky nad její prací, protože mne natáčela
pomocí kameramana ze křoví, aby to vypa-
dalo, že jde o nějakou tajnou schůzku, na
které jí předávám dokumenty. Tehdy jsem
vůbec nechápal, proč trvá na takové hře. Te-

prve poté, kdy jsem film uviděl, jsem po-
chopil, že mělo jít o navození konspirativní
atmosféry, která měla zapadnout do celko-
vého obrazu, který o Pavlu Wonkovi přiná-
šela…“
Všechna tato tvrzení staví do zvláštního
světla výroky pracovníků České televize,
kteří se domnívají, že autorka svým jedno-
stranných filmem otevírá jakýsi „nový po-
hled“ na údajně dříve mýtizovanou postavu
komunistickým režimem zavražděného od-
půrce režimu. Zda celovečerní dokument
lze postavit na jednom obskurním doku-
mentu, který je zcela nekriticky vydáván za
důkaz aktivní spolupráce, ač nemá ani for-
mální náležitosti požadované dobovými

Ke stížnosti na svoji osobu historik Petr Blažek suše konstatuje, že i třetí stížnost autorky obsahuje zase lži. Dodnes nevěděl, že strýc
L.R. létal s vrtulníkem, nikdy ho to nezajímalo a nikdy žádné informace o rodině autorky zmařeného dokumentu nesbíral. Její zma-
tené osobní útoky má za další nehoráznost. Zmiňovanou knihu psanou zvláštním jazykem údajně vyšetřuje Policie ČR na základě
oznámení Jiřího Wonky. Práci autorky s renomovaným historikem jako odborným poradcem a respondentem popsal Petr Blažek v roz-
hovoru s Janem Uhlířem.

O aktivní spolupráci Pavla Wonky s StB nemáme doklady,

věrníky vězeňské služby, kteří byli úkolováni
na Wonku. Není to pravda, jde o Blažkovu
manipulaci s historickými fakty. 
Díky tomu, že si Blažek stihl vybudovat
okruh novinářů a příznivců, kteří mu věří,
jsou všechna svědectví proti němu v nevý-
hodě. Já se svojí mediální kauzou, jsem toho
důkazem. Jsem obětí manipulace historika
Petra Blažka. Jeho výroky o transparentnosti
jsou pouhé politikum, kterým se snaží zís-
kat příznivce. Ve skutečnosti interpretuje in-
formace naprosto svévolně, a protože ne-
existuje žádná kontrola toho, co a jak
interpretuje, jsou jeho vyjádření vesměs vní-

mána jako úzus, který je bezmezně respek-
tován. Kdo se pokusí vymknout se a nahléd-
nout na věc z jiné strany je Blažkem a jeho

příznivci nemilosrdně smeten. Je to nebez-
pečný precedens a zároveň varovný signál
pro ostatní historiky, především z mladší ge-
nerace, pro filmaře, i novináře, kterým je tím
dáno najevo, aby si dali moc dobrý pozor,
do čeho se pouštějí. 
Myslím si, že takovému demagogickému
jednání není možné nečinně přihlížet. Proto
se na vás obracím, abyste uvážili, zda je
možné vytvořit nějaký mechanismus, který
zabrání jednotlivcům osedlávat si veřejný
prostor a svévolně manipulovat s fakty. 
Dopis posílám i poštou. 
S pozdravem Libuše Rudinská 

Libuše Rudinská na lednovém semináři Vladimíra Hendricha 
v Městské knihovně

Historik Petr Blažek a badatel František Stárek na besedě o filmu
PAVEL WONKA SE ZAVAZUJE

Hlediště Velkého sálu Městské knihovny v Praze při lednovém 
semináři o filmu PAVEL WONKA SE ZAVAZUJE
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na téma: 
POSTAVENÍ DABINGU NA ČESKÉ ME-
DIÁLNÍ SCÉNĚ“ 
se konal v pondělí 10. června 2015 od 18 ho-
din na Senovážném náměstí 23 v Praze 1.
Akci připravil FITES ve spolupráci s Jedno-
tou tlumočníků a překladatelů, garanty byli
režisér a spisovatel Jaroslav Černý, místo-
předseda FITESu, a režisér Jiří Kvasnička,
předseda dabingové sekce FITESu. Besedu
moderoval Libor Bouček, mj. i renomovaný
dabingový herec, který s dabingem vyrůstal
od dětských let. V panelu zasedli Petr Pospí-
chal, režisér, Pavel Dominik, překladatel,
Olga Walló za úpravce dialogů a Petr Kočík,
mistr zvuku. A za herce Sylva Talpová, au-
torka knihy Kapitoly o dabingu. Diskutovat
přišli mnozí tvůrci se zájmem o téma da-
bingu. Ze zadavatelů a producentů dabingu
přišla velmi reprezentativní delegace České

televize vedená MgA. Václavem Myslíkem,
ředitelem výroby, pozváni byli i zástupci
dalších televizí a producentských studií. 

Tyto otázky na pozvánce lákaly návštěvníky
k diskusi.

Je dabing svébytná disciplína, která se sou-
středí na jazyk, nebo je to jen překladová
služba divákovi?
Je tvorba úprav samostatnou uměleckou dis-
ciplínou, nebo se dialogy jen tzv. pasují ?
Režisér – výběr herců a práce s předlohou.
Zvuk. Napomáhají nové technické možnosti
vyšší kvalitě?
Kde je hranice verzí? Jde jen o úsporu fi-
nancí, nebo jsou kritéria především o kva-
litě?
Existuje nějaká strategie, co se dabingu týká?

77. ČTVRTLETNÍK FITESu

Pavel Dominik: Aktivní přístup dabingo-
vých tvůrců se občas proměňuje jenom v ře-
meslo.

Sylva Talpová: Dnes se setkáváme s názo-
rem, že dabing nepatří mezi umělecké dis-
cipliny

Synchron 1-2/2015

předpisy StB pro závazek tajného spolupra-
covníka. Rukou psaný text presentovaný bý-
valým důstojníkem StB až po smrti Pavla
Wonky jako „závazek“ z první poloviny
osmdesátých let, vytažený až po listopadu
1989, za situace, kdy držitel tohoto doku-
mentu byl sám vyšetřovateli Policie ČR po-
dezírán z podílu na smrti údajného autora.
Nabízí se otázka, zda každý „nový pohled“
postavený na výpovědi anonymního býva-
lého důstojníka Stb může být vydáván za ve-
řejnou službu? Zda takovému „novému po-
hledu“ lze přiznat i věcné opodstatnění, po
kritickém zhodnocení všech pramenů

v podstatných souvislostech? Či zda je
možné, že pracovníci ČT, kteří ve filmu Ru-
dinské spatřují stále jakousi „novotu“, za-
čátkem devadesátých let „jen“ nečetli no-
viny?
Ukládá-li zákon č. 483/1991 Sb. České tele-
vizi hned v § 2, odst. (2), že „hlavními úkoly
veřejné služby v oblasti televizního vysílání
jsou zejména 
a) poskytování objektivních, ověřených, ve
svém celku vyvážených a všestranných infor-
mací pro svobodné vytváření názorů“ …, pak
je na místě se ptát, kdo tyto informace při vy-
tváření programu objektivizuje a ověřuje?

Server Christnet.cz uveřejnil i fotografii ve-
řejné facebookové komunikace režisérky
s odborným poradcem. 

Vytváření obrazu minulosti audiovizuál-
ními díly, zejména v souvislosti s činností
poskytovatelů veřejné služby, možnosti
spolupráce odborných poradců a zej-
ména historiků v rámci tvorby pořadů 
v České televizi shledáváme natolik zají-
mavými, že jeden z příštích Čtvrtletníků
možná přeroste v seminář, který připra-
víme s partnerskými mediálními, akade-
mickými i historickými organizacemi. 

Petr Pospíchal: Dabing jako takový je umě-
lecká disciplina, protože slouží uměleckému
dílu.

SY 1-2-2015 zlom.qxd:Sestava 1  30.8.2015  18:46  Stránka 52



�

Č T V R T L E T N Í K Y  F I T E S u

Synchron 1-2/2015 53

Olga Wallo: Dabing v poslední době udělal
ohromný skok proti propasti, do které se zří-
til rozsáhlou komercionalizací v 90. letech.

Petr Kočík: Dramaturgie je jedna z nejpod-
statnějších věcí v dabingu, která opravdu za
ty roky vymizela.

Václav Myslík /ČT/: Jestli někde dbáme na
kvalitu dabingu na českém trhu, tak si mys-
lím, že je to právě v ČT.

Václav Kvasnička /ČT/: Překladatel je zajat-
cem svého vidění textu a úpravce a režisér
také, a je to dramaturg, kdo musí vyložit text
a uvést autory na správnou cestu.

Alena Poledňáková /ČT/: Dabing v ČT má
takovou úroveň, jaké si na to vybereme spo-
lupracovníky a to je právě práce dramaturga.

Libor Hruška: ČT nabízí tvůrcům podmínky,
které jsou nesrovnatelně lepší, než nabízejí
soukromá média.

Michal Málek /ČT/: Kvalita dabingu nemá
na sledovanost filmu v téměř stoprocentním
počtu případů absolutně žádný vliv.

Jiří Hromada /HA/: Herecká asociace na
prvním místě nechce prosazovat skvělé
ohodnocení finanční, ale určitý způsob
práce, zachování pravidel práce, protože to
vidíme ve všech ostatních disciplinách he-
recké profese, které jsou ohroženy.

Na téma českého dabingu doputovaly do redakce Synchronu další dva texty, jeden před konáním Čtvrtletníku a druhý až s odstu-
pem po jeho skončení.

ČESKÝ DABING,
trn v oku některých lidí, kteří o něm často vědí jen málo
Kdyby film jako vyprávění obrazem byl zůs-
tal němý, nemusel by se nikdo zabývat otáz-
kou, jestli je vhodnější opatřit ho titulky,
anebo převést do jazyka země, kde se pro-
mítá. Ostatně, byla zde letitá zkušenost 
s překladem divadelních her, takže textová
podoba cizí předlohy v jazyce těch kterých
diváků nebyla ničím novým. Přesto bylo
zpočátku zejména z technických důvodů
jednodušší originál otitulkovat. Pomiňme
skutečnost, že se natáčely jednotlivé jazy-

kové verze, mnohdy se stejnými herci –
např. ve 30. letech minulého století. Filmový
a později i televizní dabing jsou tedy výdo-
bytkem technického vývoje. Zároveň se však
na první pohled jeví jako něco primitivněj-
šího než originál, jako něco méně dokona-
lého, než je překlad divadelní hry, a to hlav-
ně proto, že tvůrci filmových dialogů jsou
vázáni pohybem úst jednajících postav.
V tomto případě ovšem zdání klame.
Nebudu poučovat poučené. Pro osoby vy-

Zdena Šmídová, bohemistka a estetička, překladatelka z fran-
couzštiny a italštiny
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STAV DABINGU NA ČESKÝCH TOCÍCH 
aneb pokus o shrnutí toho, co bylo řečeno v panelové diskusi na 77. Čtvrtletníku FITESu 10. června 2015 v 18.00 na téma o posta -
vení dabingu na české mediální scéně.

Začalo se pěkně zhurta: docentka Sylva Tal-
pová uvedla diskusi tím, že bude dobré, když
začneme mluvit o úrovni českého jazyka. 
A že si někdy při diskusích připadá jako v do-
bách národního obrození, že nutná podmínka
pro znovuvzkříšení skomírající úrovně čes-
kého dabingu je možnost realizovat dabing
hlavně kvalitních filmů světové kinematogra-
fie a že prostředky na změnu směrem k po-
třebě znovunavrácení či znovuobjevení du-
chovních hodnot mají v rukou ministerstva
školství, kultury a další instituce. 
Tedy, když jsme u toho obrození, myslím, 
že bude jistější spoléhat na jednotlivé 
„osvícence“, kteří svým osobním příkladem
a uma nutou vytrvalostí budou strhávat os-
tatní k následování. Na státní úřady bych ne-
spoléhal a jak bylo při diskusi řečeno, ani
od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
tlak na kvalitu jazyka v dabingu (kromě hlí-
dání hrubých slov před 22. hodinou) také
nelze očekávat.
Olga Walló dodala, že čeština je vskutku
ohroženou hodnotou, ale současně že je
stejně ohrožena hodnota emocí. A že pokud
má mít dabing umělecké aspirace, musí být
v dlouhodobé perspektivě usilováno o to,
aby jak překladatelé, tak úpravci byli kulti-
vováni.
S tím (lze jistě??) je potřeba beze zbytku sou-
hlasit, jen je třeba vymyslet jak. Jistě velmi
důležitá je v tomto dramaturgie, která fun-
guje v ČT a všechny dabingové překlady 
a úpravy jí projdou. O totéž v menší míře se
pokouší i Prima. Ale jak se účastníci Čtvrtlet-

níku shodli, bylo by skvělé, kdyby aspoň
touto formou korektur procházely texty ve
všech televizích. Zajistilo by to překladate-
lům a úpravcům zpětnou vazbu a umožnilo
by jim to vyhnout se příště stejným či po-
dobným chybám. A na druhé straně televi-
zím by to umožnilo vyhnout se postupně
těm nepoučitelným tvůrcům.
Výsledkem debaty o úrovni jazyka v da-
bingu bylo konstatování, že nutným před-
pokladem k uměleckému dabingu je kvalitní
překlad a úprava. A k tomu je nutno jedním
dechem dodat: kvalitního uměleckého díla. 
Sylva Talpová řekla, že o uměleckém da-
bingu se mluví v souvislosti s filmy nadabo-
vanými do 90. let minulého století. 
Tady bych si dovolil oponovat. Stačí si zajet
každoročně v září do Přelouče a poptat se
porotců Cen Františka Filipovského a oni
jistě tazateli potvrdí, že rok co rok pár vy-
soce kvalitních dabingů velmi kvalitních
filmů vznikne. (A jejich rukama zcela určitě
neprojdou všechny z produkce toho kterého
roku.) A to je další způsob snahy o povzne-
sení a kultivaci dnešního českého dabingu
a je potřeba se hluboce sklonit před všemi,
kteří tuto soutěž připravují.
Ale vrátím se k tomu zmíněnému milníku
počátku 90. let. Co se to pak vlastně přiho-
dilo?
Není to složité a je to pochopitelné. Zatímco
do té doby produkce dabingu připomínala
svou kvantitou a s ní související kvalitou zur-
čivý, čistý, pstruhový potok, od roku 1994,
kdy začala vysílat Nova, se zpočátku ten

potok proměnil na čistý, horní tok dravé hor-
ské řeky, jejíž koryto se ale postupně, se
zvětšující se produkcí a příchodem dalších
televizních kanálů, zaplňovalo bahnem,
voda stoupala, vystupovala z břehů, bořila
hráze a stala se potopou. Kvantita zaplavila

kraj a čistá voda se zakalila. To se stává, když
je najednou něčeho moc a není dost pře-
hrad a splavů a propustí a čistíren a ostat-
ních regulativů. Najednou bylo zapotřebí
spousty nových překladatelů a úpravců a re-
žisérů a herců, protože těch zkušených, kva-
litních, léty praxe osvědčených bylo taktak
na ten pstruhový potok. 
A tak se potopa hnala luhy a háji a všichni
plavali, jak uměli, někteří utonuli, někteří
přežili a plavali čím dál lépe, i když samoz-
řejmě ne všichni stejně dobře. To přece ani
není možné. Víme, že jsou jak horší, pro-
střední a výborní truhláři, tak i učitelé, i po-
litici, i lékaři i dabingoví tvůrci. 

bavené dobrou znalostí některých cizích ja-
zyků je jistě přínosnější zhlédnout příslušné
filmy v originále. Málokdo už však dnes
ovládá dvaatřicet jazyků, jako např. Kdysi
páter Sigismund Ludvík Bouška, který je
však před smrtí vlivem sklerózy všechny až
na češtinu zapomněl, nebo to aspoň o něm
tvrdili jeho současníci. Znalci jazyků ovšem
většinou nevysedávají u televize a nehltají
obehrané filmy ani seriály. Mladí lidé chodí
do kina, anebo se na filmy dívají na počí-
tači. Zatím však vliv televizního vysílání na
masové publikum nepominul, a proto otáz-
ka, jakou verzi běžnému divákovi předložit,
je stále aktuální. Na zjištění sledovanosti
jsou tu jiní, bohemistu však zajímá, jakou
roli ve vztahu k jazyku může hrát přeložená
a upravená, v našem případě česká podoba
originálního filmového či televizního díla, 
a odpověď zní, že zásadní.
Nemusíme se vracet k Adamovi, pro pořá-
dek je však třeba zmínit stav práce s jazy-
kem před sametovou revolucí a po ní, zej-

ména ve vztahu k pravopisné reformě z roku
1993, první podstatné reformě po změně
pravidel českého pravopisu z roku 1957.
Před listopadem 89 byla Pravidla českého
pravopisu závazná pro tisk apod., i když se
pravopisně správně mnohdy tiskly hlouposti.
Bylo to dědictví starého Rakouska-Uherska,
s jeho formální pečlivostí, jak mnozí z nás
pochopili až později. Po změně režimu pře-
vládlo opojení ze svobody – a na tiskový
zákon, beroucí v potaz respektování pra-
vopisné normy, se nepomyslelo. Zároveň
v české jazykovědě převládla metoda popi-
sování jazyka, nikoli jeho normování (viz
třeba nový jazykový korpus). Tím jsme se
vzdálili např. od francouzské jazykové praxe
a přiblížili se Itálii, kde se v současnosti k ja-
zyku přistupuje stejným způsobem. A právě
jazyky „puštěné ze řetězu“ mají v současné
době „problém“. Zatímco italština kontami-
novaná (zde lingvistický termín) angličtinou
se pod tímto náporem otřese, ale tento
nápor vydrží, slovanské ohebné jazyky, tedy

jazyky, které skloňují a časují, jako kdysi
např. latina, se začnou hroutit, pokud je
ohýbají uživatelé, kteří se nenaučili pravidla
správného skloňování a časování. 
Je to prosté, kodifikace mluvnice a pravopisná
pravidla jsou konvence, které původně lidstvo
vytvořilo, aby si lépe porozumělo, aby mohlo
nejen mluvit a naslouchat si, ale i psát a číst.
Jazyk má různé stylové vrstvy, je tedy jasné,
že hovorová řeč jednotlivých postav v sou-
časném filmu bude mít jinou podobu, než má
jazyk krále Ludvíka XIV. v historickém seriálu,
je však třeba, aby s češtinou při vytváření
české verze zacházel tzv. poučený uživatel.
Právě proto se dabovaná podoba originálu,
v tomto případě ohroženého malého jazyka,
stává tak důležitou a pro přežití češtiny ve
všech stylových vrstvách až nezbytnou po-
můckou. O neduzích současné mluvené po-
doby češtiny bude řeč i na Čtvrtletníku FITESU
10. června 2015.

Zdena Šmídová, bohemistka a estetička, 

překladatelka z francouzštiny a italštiny

Režisér Jiří Kvasnička, herec a úpravce českých dialogů

SY 1-2-2015 zlom.qxd:Sestava 1  30.8.2015  18:46  Stránka 54



Stenozáznam 77. ČTVRTLETNÍKU FITESu bude v příštím čísle ve vkladu uvnitř Synchronu č. 3, videozáznam je již k vidění
na webu www.fites.cz

f e s t i v a l  k o m e d i e

V Novém Městě nad Metují proběhl 37. ročník festivalu České filmové a televizní komedie známý
pod jménem Novoměstský hrnec smíchu 2015.
Vedle nabídky filmů pro dospělé i děti přináší festivalový týden řadu doprovodných akcí, výstav, besed,
koncertů či programů přímo na terase kina. 
Již několik let jsou na pořadu také zajímavé snímky studentů filmových škol soutěžící 
o cenu odborné poroty mladých Cenu Pavla Melounka.
Český filmový a televizní svaz Fites, z.s., každoročně uděluje Cenu Hrnec smíchu za nejlepší scé-
nář, kterou získali po zásluze Miroslav Krobot a Ladislav Smékal za film Díra u Hanušovic.

Režisér Jaroslav Černý, místopředseda FITESu, v Novém Městě
na Moravě předává Cenu za scénář spoluautorovi Lubomíru
Smékalovi. Foto: František Němec

Novoměstský hrnec smíchu 2015

A ti si museli za posledních 20 let projít
očistcem převratných technických změn,
které podstatně změnily způsob i rychlost
natáčení, ovšem při zachování minimálně
slovního požadavku zadavatelů (aspoň těch
největších a podstatných) na zachování vy-
soké výsledné kvality své práce.
A v tomto hektickém období se začaly ob-
jevovat názory, které dokumentoval Jiří Hro-
mada. Při setkání zástupců Herecké aso-
ciace s delegací asociace studentů zazněl
požadavek studentů na úplné zrušení da-
bingu s odůvodněním, že dabing nemá
žádný smysl a oni se chtějí naučit jazyk. 
A tahle myšlenka dokonce doputovala i do
hlav některých novinářů a dokonce i stát-
ních představitelů.
Na to reagoval precizní obhajobou dabingu
překladatel Pavel Dominik:
„Je to mýtus a v podstatě blud. Jsou argu-
menty, které jednoznačně svědčí pro dabing
a naopak titulky nebo podtitulky jsou jistě
vhodné pro nějaké doplňkové vzdělávání
lidí, kteří už jsou na nějaké vysoké úrovni
ve znalosti určitého jazyka, ale jinak pro vět-
šinu diváků či posluchačů nemají smysl. 
I kdyby film teoreticky a absurdně sestával
jen z jedné složky, tj. že diváka by nerozp-
tyloval děj, prostředí, ruchy atp., ani tehdy
a ani při několikanásobném opakování by
divák nebyl schopen bez speciální přípravy
dialogy přesně identifikovat. Při poslechu je
totiž nutné, aby ho provázelo vnímání,
jehož podstatou je postupná identifikace
struktur toho, co divák, posluchač slyší a co
srovnává s tím, co zná. Při poslechu není
splněna základní podmínka komunikace,
totiž interakce. Poslech je pasivní forma
učení. Člověk spíše slyší, než poslouchá. Po-
slech autentického textu má navíc svá úskalí
– neformální, hovorový styl, dialekt, slovní
spojení, výslovnost, slovní zásobu, grama-
tiku, slovní vatu, ruchy apod. Pokud absen-

tuje podrobná příprava na poslechový text,
nemá poslech žádnou cenu. Sleduje-li divák
film s podtitulky, musí nutně disponovat
slušnou znalostí jazyka, protože s malou
znalostí se většinou zaměří na rozšifrování
výslovnosti a uniká mu obsah sdělení, ne-
mluvě o schopnosti sledovat rychle se stří-
dající, často až absurdně zkomprimované
podtitulky. A co teprve starší lidé, kteří jsou
často ve čtení textu podtitulků různým způ-
sobem handicapováni? Odhaduji, že právě
příslušníci starší generace tvoří nezanedba-
telnou část televizních diváků. Omezit či
dokonce zrušit dabing ve prospěch podti-
tulků bych si dokonce troufl nazvat krokem
diskriminačním. Pouštět si filmy s podtitulky,
a tím bych to uzavřel, má význam pouze
jako stimul pro zdokonalování jazykových
kompetencí pouze na určité velmi vysoké
úrovni znalosti daného jazyka.“
Myslím, že tato promluva byla tak zásadní,
že bylo potřeba ji zmínit doslova. Může být
totiž i pádnou argumentací pro Václava
Kvasničku z ČT, který si v diskusi posteskl,
že jsou zároveň s výrobou dabingu i pod
velkým tlakem dělat velkou část produkce
verzí v titulcích.
A když jsme se tedy ujistili, že dabing je ta
správná cesta prezentace zahraničních děl pro
naše diváky, vraťme se k jeho kvalitě.
Tak jako originální díla mají velmi rozdílnou
kvalitu, od té nejnižší po tu nejvyšší (kdy váhy
kvantity ovšem převažují spíš k té nižší kva-
litě), tak i kvalita dabingu je rozdílná. Ovšem
musí usilovat o to, aby se svou úrovní vyrov-
nal špičkovým uměleckým dílům a splnil tak
kritéria uměleckého dabingu, na druhé straně
si musí zachovat vysokou řemeslnou profe-
sionalitu i při dabování nekvalitních předloh 
a tedy ztrátě možnosti dosáhnout nejvyšších
uměleckých kritérií. 
A odvedení špičkového řemesla není roz-
hodně závislé na té tolikrát démonizované

zvýšené rychlosti natáčení. Jsou jak pomalí
nešikové, tak rychlí mistři a jak pomalí mi-
stři, tak i rychlí nešikové. Důležitý je výsle-
dek, ne cesta. 
A přestože Václav Myslík z ČT konstatoval, že
většinový divák na ČT kvalitu dabingu v té
hloubce a šíři, o které se na Čtvrtletníku mlu-
vilo, nehodnotí a jde po titulu, po obsazení
filmu a po zážitku, a Michael Málek z ČT
dodal, že kvalita dabingu nemá na sledova-
nost filmu v téměř stoprocentním počtu pří-
padů absolutně žádný vliv, myslím, že nemusí
dabingoví tvůrci klesat na mysli. Ono to třeba
může být tím, že kvalita dabingu v ČT (ale ne
jen tam) si zaslouží známku 1-2. Někdy snad
3. Kdyby byla na úrovni známek 4-5, myslím,
že by si toho divák všiml a i na sledovanosti by
se to postupně projevilo.
Přesně to vyjádřila Alena Poledňáková z ČT:
dabing má takovou úroveň, jaké má spolu-
pracovníky, a je na odpovědnosti tvůrců,
jakou kvalitu budou odevzdávat, a na zada-
vatelích, jaké tvůrce si najmou.
A jak řekla Olga Walló, přední reprezen-
tantka toho nejlepšího, co bylo v českoslo-
venském a českém dabingu vytvořeno, 
„v poslední době dabing udělal ohromný
skok vpřed a klobouk dolů před tvůrci, kteří
ho dělají. To, co nám dnes na dabingu vadí,
není dabing jako takový, ale ne dost dobrý
dabing. A proto bychom měli napřít své úsilí
k tomu, abychom rozlišovali, který dabing
je výtečný a který není a abychom uměli po-
jmenovat chyby srovnáním s originálem“.
Slova přesná a jasná. A hodná uložení v pa-
měti nás všech, kteří dabing „děláme“.
A doufejme, že se z té předchozí povodně
léty vytvoří veletok, který se pomalu uklidní,
vyčistí, začne se kultivovat a svým nánosem
humusu zkultivuje i okolní krajinu.
Snažme se o to! 

Jiří Kvasnička, herec, úpravce českých dialogů 
a režisér, předseda dabingové sekce FITESu
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Marek Jícha mimo jiné uvedl, „…Budete
svědky výjimečného představení, a to hned
ve dvou ohledech. Zaprvé proto, že uvidíme
ty nejlepší české filmy vytvořené v roce
2014. Za druhé proto, že je uvidíme výji-
mečným způsobem v jejich autentické po-
době, tedy tak, jak byly jejich autory nato-
čeny. Ano, toto je výjimečné v dnešní době.
Film bojuje o svoji digitální existenci. Digi-
tální médium je velmi přesné, schopné re-
produkovat ostrý a kvalitní obraz, ale je také
běžné, že jsou filmy promítány nekvalitně.
To se bohužel děje stále častěji. Proto Aso-
ciace českých kameramanů vyzvala ostatní
profesní asociace a sdružení, aby podpořily
iniciativu AČK podat společný návrh mini-
strovi kultury České republiky panu Danielu
Hermanovi, aby prohlásil nejlepší české
filmy, a tím nemyslím jen kvalitní filmy z mi-
nulosti, ale například také ty dnešní, které
dnes uvidíme, za kulturní památky. To by
mělo dvě dobré souvislosti. Zaprvé filmové
umění by se zařadilo konečně mezi ostatní
druhy umění jako rovnocenný partner. Jiné
umělecké obory mají také své památky. Za-
druhé by nebylo možné negativy a ostatní
archiválie jednoduše vyvážet mimo území
České republiky a nechat je tam levně digi-
talizovat v nedostatečné kvalitě. Za kvalitu
obrazu Asociace českých kameramanů
dlouhodobě a usilovně bojuje. Tomu se ne-
může nikdo divit, kameramani jsou tu od
toho, aby byly filmy na plátně promítnuty
korektně. Je to naše povinnost vůči divákům
a vůči režisérovi. Ten kdo tvrdí, že jsou proto
kameramani pošetilí, neví o filmu a filmo-
vém umění zhola ni…”

Uznání Jaroslava Ku-
čery získal Ondřej
Hudeček
Asociace českých ka-
meramanů na návrh
pedagogického sboru
katedry kamery FAMU
udělila Uznání Jaro-
slava Kučery Ondřeji
Hudečkovi za film
Furiant. Tato cena je

určena posluchačům FAMU za mimořádný
počin v oblasti obrazové koncepce filmu.
Cenu za celoživotní dílo získal Jiří Kadaňka
Cenu za celoživotní kameramanské dílo
udělila Asociace českých kameramanů spo-
lečně s občanským sdružením DILIA na
návrh svého prezídia kameramanovi Jiřímu
Kadaňkovi.
Jiří Kadaňka po absolutoriu filmové fakulty

AMU pracoval 65 let v Československé tele-
vizi jako hlavní kameraman. Za tu dobu na-
točil s různými režiséry hrané filmy, zábavné
pořady, pohádky, opery, koncerty a přenosy
divadelních představení. Bylo to za jeho bo-
hatou profesní kariéru více než 120 titulů. 
V počátečním období svého působení Jiří
Kadaňka v Československé televizi natočil
několik filmů pro děti s režisérem Jiřím Běl-
kou, potom filmy různých žánrů s režiséry
Ladislavem Rychmanem, Borisem Morav-
cem, Jánem Roháčem, Adamem Rezkem 
a Zdeňkem Podskalským. Z této spolupráce
vynikla zejména Ztracená revue, točená
v exteriérech pražských ulic a dosahující 
i mezinárodního ohlasu.
Z další tvorby stojí za zmínku práce na filmu
Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou reži-
séra Antonína Moskalyka, dále film Evalda
Schorma Kateřina Parrová s Janem Weri-
chem, Rychlé šípy Hynka Bočana a Příběh
kriminálního rady Dušana Kleina

Jiří Kadaňka se účastnil jako kameraman
tvorby celé řady dramatických děl – filmy
operní, baletní a melodramatické. To bylo
zejména v období plodné dlouholeté spolu-
práce s režisérem a přítelem Petrem Wei-
glem. Tato doba poznamenala celé dlouhé
období jeho kameramanské tvorby. Široká
žánrová oblast kladla vysoké nároky na cí-
tění hudby a nabízela bohaté využití filmové
kinetiky nejen pro aranžmá a montáž, ale
také pro pohyb kamery. Často to musela být
právě kamera se svými specifickými výrazo-
vými prostředky, která byla nositelkou sdě-
lení hudebního obsahu. Za řadu filmů
v české i v mezinárodní produkci jmenujme
Pas de quatre, Romeo a Julie, Werther, Dva
bratři, Faust a Markéta, Turn of the Screw,
Utrpení svatého Šebestiána, Rusalka a Ra -
dúz a Mahulena. Filmové dílo Jiřího Ka-
daňky se vždy vyznačovalo vysokou profe-
sionalitou, výtvarnou a estetickou kvalitou 
a smyslem pro bohaté obrazové sdělení.
Cena Asociace českých kameramanů za ce-
loživotní kameramanskou tvorbu je logic-

kým uznáním a oceněním jeho rozsáhlé fil-
mografie.
Ceny poroty
Porota pracovala pod vedením režiséra
Ivana Biela ve složení: bývalý rektor AMU
Ivo Mathé, režisér Michal Žabka, kamera-
mani Ivan Vít, Jiří Krob, Vidu Gunaratna 
a Daniel Souček.
Cenu za vynikající kameramanské televizní

dílo získal Ivo Popek
Na Cenu za vynika-
jící kameramanské
televizní dílo byly no-
minovány snímky:
– Clona – 1. díl, re -
žie: Tomáš Řehořek,
kamera: Jan Cabalka
– Nevinné lži –  Ved-
lejší příznaky, režie:
Tereza Vrabelová, ka-
mera: Pavel Berkovič

– Poslední cyklista, režie: Jiří Svoboda, ka-
mera: Ivo Popek
– Osmy, režie: Jiří Strach, kamera: Vladimír
Křepelka
– Princezna  a písař, režie: Karel Janák, ka-
mera: Martin Šácha
– Ztracen 1945, režie: Josef Císařovský, ka-
mera: Michal Němec, Daniel Šperl
Cenu za vynikající kameramanské televizní
dílo se rozhodla porota udělit za snímek
POSLEDNÍ CYKLISTA kameramanovi Ivo
Popkovi.
Cenu za vynikající kameramanské filmové

dílo získal Aleš Hart
Na Cenu za vynika-
jící kameramanské
fil mové dílo byly no-
minovány snímky:
– Raluca, režie: Zde-
něk Viktora, kamera:
Aleš Hart
– Pohádkář, režie:
Vladimír Michálek,
kamera: Martin Štrba

– Andělé všedního dne, režie: Alice Nellis,
kamera: Matěj Cibulka
– Století Miroslava Zikmunda, režie: Petr
Horký, kamera: Pavel Otevřel
– Něžné vlny, režie: Jiří Vejdělek, kamera:
Vladimír Smutný
– Tři bratři, režie: Jan Svěrák, kamera: Vladi-
mír Smutný
Porota se usnesla udělit Cenu za vynikající
kameramanské filmové dílo kameramanovi
Aleši Hartovi za film RALUCA.

Asociace českých kameramanů rozdala ceny
Asociace českých kameramanů udělila 11. února 2015 na slavnostním večeru v pražském kině Lucerna své ceny. Letošní předávání
cen za rok 2014 bylo v jednom výjimečné. Asociace českých kameramanů totiž udílela své ceny již po dvacáté. Za účasti vzácných
hostů přednesl prezident Asociace českých kameramanů Marek Jícha své úvodní slovo. 

Ondřej Hudeček

Jiří Kadaňka

Ivo Popek

Aleš Hart
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Mezi kšeftem a svědomím
Večer ARAS se uskutečnil 16. dubna 2015
v Ponrepu.

Proč byla tématem Večera ARAS kvalita te-
levizní tvorby?
Nemám ráda okamžiky, kdy se supi slétají 
a kdekdo, do té doby v pozadí, se ochotně
přiživuje. I tak by mohlo na někoho působit
pořádání besedy „Večer v ARAS“, kde se ho-
voří o kvalitě či nekvalitě toho, co televize
v poslední době produkuje, a to v době, kdy
se na Českou televizi koná hon. Fakt, zda
právem či ne, pomíjím. Naopak v takových
okamžicích mám spíš chuť, a cítím to do-
konce i jako povinnost nás v ARASU, ČT
bránit a obhajovat její pozici veřejnoprávní
televize. Téma kvalita a nekvalita v televizi
jsme si ale vybrali už v loňském roce. Dů-
vodem byl fakt, že se úroveň televizní pro-
dukce neustále snižuje, stává se průměrnou,
dochází k bulvarizaci, která smývá rozdíly
mezi pořady uváděnými televizí veřejné
služby a pořady vysílanými na komerčních
kanálech. Jediným měřítkem je sledovanost,
která nutí tvůrce i zadavatele k boji o diváka,
pokud možno nejjednodušší cestou. Pone-
chme stranou zpravodajství, toto téma je na
samostatnou besedu. Jak jsem už zmínila,
úroveň televizní produkce v poslední době
klesá pod „únosný bod“. Programová dra-
maturgie veřejnoprávní televize se stává po-
někud nepřehlednou, nekoncepční a chao-
tickou. Jednotlivé programy ČT ztrácejí svou
tvář a místo kvalitní nabídky připomínají
prodejnu se smíšeným zbožím. Na našem
setkání v parlamentu nedávno řekl generální
ředitel Petr Dvořák: „Bojujeme s komerč-
ními televizemi o diváka“. Ano, ČT bojuje

všemi prostředky. Z obrazovky musí pokud
možno téct krev, prosakovat skandály, při-
bývá laciné zábavy, povrchnosti, průměru.
Vyrábějí se formáty, které jsou otiskem ko-
merčních stanic, přibývá reality show, ku-
pují se zahraniční licence. To vše, místo
toho, aby se podporovali naši autoři a vy-
mýšlely nové pořady. Až na drobné výjimky
produkuje ČT totéž co komerční televize,
ovšem s menšími finančními náklady, aby
zbylo na „veřejnoprávní povinnosti“. Pořady
pro menšiny, titulky pro neslyšící, audio pro
nevidomé, aj. jsou na okraji zájmu. Jak po
stránce finanční, tak určeným vysílacím
časem. Působí to na mne dojmem, jakoby si
každé nové vedení ČT „koupilo“ dům s věc-
ným břemenem, tedy veřejnoprávní služ-
bou. Tomu odpovídá i výsledek. 
Celkový objem výroby se sice zvyšuje, 
i podle statistik ČT, ale to nic nemění na sku-
tečnosti, že se snižují náklady na výrobu
jednotlivých srovnatelných pořadů, neboť 
z rozpočtu je třeba vyrobit víc, pro více
okruhů. Tento tlak na snižování rozpočtu
jednotlivých pořadů přináší zhoršování pro-

fesních podmínky všem, kteří se na výsledku
podílejí. Takový přístup neprospívá odpo-
vědné tvorbě pořadů a ve výsledku přináší
snižování kvality směrem k průměrnosti. 
Zvyšuje se tlak na tvůrce, aby ubrali ze
svých požadavků a odváděli práci, za kte-
rou si mnohdy nemohou v plné míře stát.
Tvorba, která nadřazuje lacinost nad kvalitu,
vede k průměrnosti a neprofesionalitě. Vět-
šinu profesí, které se podílejí na „produkci“
ČT, zastávají externisté. Ti se tak stávají zcela
závislí na „těch, co dávají práci“. Podepisují
nevýhodné smlouvy, dělají, co se po nich
chce, pokud ne, nedělají vůbec. Honoráře
autorů (scenáristé, režiséři, ale i střihači aj.)
zůstávají stejné už 15 let, zatímco mzdy za-
městnanců a vše kolem se zvyšuje a valori-
zuje. Vzhledem k vydíratelnosti profesí se
ztrácí osobnost autorů, není podporován in-
dividuální pohled, vytrácejí se autorské do-
kumenty, sociální, kritické solitéry aj…
Nejen toto vše vedlo v loňském roce k roz-
hodnutí uspořádat besedu, seminář o tele-
vizi, kde hlavní myšlenkou bude návrat ke
kvalitě jako jedné z hlavních povinností ve-
řejnoprávní televize. Naším cílem ovšem
nikdy nebylo ničit veřejnoprávní televizi,
natož podpořit zákon o neplacení televiz-
ních poplatků, který v současnosti předkládá
senátor Veleba spolu s dalšími senátory. Naší
snahou bylo a je pomoci uchovat a upevnit
veřejnou službu v médiích a upozornit na
to, co je špatné, co by se mělo změnit, neboť
existenci veřejnoprávní televize vnímáme
jako neoddiskutovatelnou součást kvalitní
demokracie. 

Alena Derzsiová, dokumentaristka, 

místopředsedkyně ARAS

Zpráva o Večeru ARAS
V úvodu promluvil zahraniční host Peter
Carpentier, režisér, autor a v minulých le-
tech člen CEO FERA, který v obsáhlém vy-
stoupení přinesl zkušenosti profesní organi-
zace BVR . Tématem jeho vystoupení byly
zejména metody vyjednávání pracovních
podmínek s německými veřejnoprávními te-
levizemi a kvalita programové poptávky ve-
řejnoprávních a komerčních televizí. I když
Peter Carpentier hovořil o podmínkách v ně-
mecky mluvících zemích, mohla by jeho
přednáška inspirovat tuzemské tvůrce k po-
stupům směřujícím k uhájení prostoru pro
práci a její adekvátní ocenění. 
Vladimír Forst prezentoval výsledky ankety,
kterou ARAS vyhlásil mezi svými členy a od-
borníky z řad dalších tvůrčích spolků na
téma: Jak naplňuje Česká televize základní

hodnoty veřejné služby. Anketa nedopadla
pro ČT nejlépe.
Od vedoucí útvaru Výzkum programu a au-
ditoria ČT Renaty Týmové jsme se v násled-

ném vystoupení dozvěděli o existenci no-
vého systému měření veřejné hodnoty
vysílání. Výsledky dostává Rada ČT k dispo-

zici. Podle měření se všechny hodnoty spo-
kojenosti pohybují kolem hranice 8O%. 
Z hlediska ČT je tedy vše v pořádku 
a všichni jsou spokojeni – vedení ČT, Rada
i diváci. Vzhledem k tomu, že se tato nová
metoda opírá o množství ukazatelů, požá-
dali jsme o podrobnější vysvětlení, které
nám bylo přislíbeno.
Následovala diskuse O vzdělávání v ČT.
Edukace byla po léta jedním z pilířů veřej-
noprávní televize a je uvedena i v zákoně
a kodexu ČT. Dnes se dostává na okraj
zájmu. Vzdělávací je všechno a nic. Vzdě-
lávací funkce ČT se dnes samozřejmě pře-
tváří s tím, jak se zvětšuje multimediální pro-
stor. Vzdělávací funkci přebírají internetová
média, univerzitní TV i neziskové organi-
zace. O těchto otázkách jsme chtěli disku-
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tovat a dozvědět se, jak se změnila vzdělá-
vací role ČT a obraz vzdělávání v televizní
tvorbě. Hlavními řečníky byli odborníci na
slovo vzatí: Tomáš Feřtek ( EDUin a ČT) 
a Ondřej Šteffl (Scio). Za ČT v diskusi vy-
stoupil ředitel programu Milan Fridrich.
Hned na počátku citoval statistiky a demon-
stroval ,,koláče“, takže mohl shrnout, že ČT
dělá vzdělávání velmi odpovědně, a že
vzdělávací je v podstatě téměř všechno, co
ČT produkuje. Důkazy o tom přečetl ze sta-
tistiky a „koláčů“. Nakonec došlo k diskusi,
vyjasnil se mj. rozdíl mezi pojmy výukové 
a vzdělávací pořady, což otupilo některá ne-
dorozumění a reakce diváků dokázaly, že
skutečnost není přece jen tak jednoznačná 
a problematice bude nutno věnovat v bu-
doucnu širší prostor.
V dalším bodu programu moderátor Martin
Veselovský zpovídal PhDr. Tomáše Trampotu
na téma Veřejnoprávní TV v digitální éře:
Dokáže veřejnoprávní TV v současnosti ob-
stát? V jaké formě? Potřebujeme televizi ve-
řejné služby? Co je jejím úkolem do bu-
doucnosti?
Po pádu režimu v roce 1989 se několik od-
státněných médií přetransformovalo v média
veřejné služby, většina přešla do soukromých
rukou. Zprivatizovaná média se samozřejmě
musí uživit, takže se komercionalizují. Ve-
řejnoprávní média mohou provozovat svou
činnost především ze zákonem nařízených
příspěvků, protože jsou určeny ke službě
občanům, k dodávání kvalitních zpráv, umě-
leckých pořadů i vzdělávání. Měly by je učit
chápat a kultivovat vztahy mezi sebou,
vztahy ke své zemi, světu i přírodě. Demo-
kratický stát může takové poplatky od ob-
čanů vyžadovat, zároveň ale nemůže naří-
dit, aby každý občan této služby musel
využít. Nicméně, role veřejnoprávní televize
je zcela nezpochybnitelná a nutná i do bu-
doucna. Jen je důležité mít takové zákony 
a pravidla, které umožní  odpolitizování 
a celkové „osvobození“ od všech možných
tlaků.
Volba nového ředitele před třemi roky při-
nesla změnu vnitřní struktury ČT. Došlo k
oddělení programu a výroby, byly vytvořeny
producentské skupiny, které pod vedením
kreativních producentů vytvářejí programy
ve spolupráci s vývojem. Jak se tato struk-
tura osvědčila pro tvorbu jako takovou? Jaké
jsou její výsledky? Jaká je kvalita tvorby 
a podmínky k tvorbě? Jak to vypadá napří-
klad s dokumentární tvorbou? O tom hovořil
Martin Veselovský s dalším hostem doku-
mentaristou Doc. Vítem Janečkem, pedago-
gem FAMU. Obě témata Vnitřní struktura
ČT, vliv na její činnost a Televize versus pro-

jevy života přinesly mnoho konkrétních
podnětů (negativní zkušenosti při autorské
práci na pořadech ČT, změna zadání v prů-
běhu projektu, potlačení individuálního 
pohledu jednotlivých autorů a ztráta svo-
bodného prostoru pro tvorbu) a nastolily dů-
ležité otázky. Jak velkou váhu má vnější fi-
nanční vklad do výroby pořadů ČT? Nebude
se vyrábět podle toho, kdo a kolik vloží do
projektu financí? Kreativní producent ČT
Petr Kubica vysvětloval v této souvislosti
zkušenosti s cyklem Kmeny a poukázal na
problémy, které vnější plnění přineslo. ČT
nebyla na tyto aspekty dostatečně připra-
vená a musí zkušenosti s tímto cyklem v bu-
doucnu zohlednit.
O posunech v hrané tvorbě ČT hovořil
PhDr. Petr Bednařík. Jak se posunula kvalita
v hrané tvorbě za poslední 3 roky? Jaké jsou
největší defekty z hlediska diváka? Co po-
třebuje a žádá veřejnoprávní divák? Dostává
to? V jaké kvalitě, jaká je úroveň a proč?
Z jeho příspěvku můžeme jen heslovitě vy-
jmenovat: příliš mnoho kriminálních seriálů,
populistické a líbivé přetahování se o diváka
komerčních televizí. Chybí hlubší témata,
složitější motivy, kvalitnější látky, chybí se-
riály pro děti a o dětech.
Mizí solitérní dramatika, nakupují se li-
cence, tvorba se zprůměrňuje, programová
dramaturgie není koncepční a vyvážená. Ve-

řejnoprávní TV bojuje s komerčními TV o di-
váka za každou cenu. Zástupce ČT Milan
Kruml si nemyslí, že kriminálních seriálů je
příliš, uznává, že možná chybí více jiných
hlubších témat ze života společnosti, rodiny
a postrádá dětské seriály. Nejsou scénáře.
Nejsou kvalitní látky. V tomto smyslu apelo-
val na přítomné tvůrce.
Bohužel, nevyšel čas na plánovanou diskusi
o konkrétním příkladu, a to o seriálu První
republika, a tedy na hosty doc. Mgr. Petr
Szczepanika, Ph.D.,(Masarykova univerzita)
a E. Pjajčikovou, autorku diplomové práce
o seriálu První republika. Vystoupení mělo
být na téma: jak se může změnit původní
záměr a pojetí celého seriálu, jak vložené
finance a tlak externích producentů mění

výsledek v průběhu výroby. Na tomto místě
tedy jen ocitujeme anotaci z práce E. Pjač-
nikové: Práce je případovou studií českého
televizního seriálu První republika, respek-
tive jeho první série z roku 2014. Seriál je

specifickým případem koprodukce veřejno-
právní televize a nezávislé produkční spo-
lečnosti (Dramedy Productions). Práce vy-
chází z etnografického výzkumu produkční
komunity a snaží odhalit různá pojetí a přís-
tupy ke kvalitě, které se vyjevily během vý-
voje a vzniku seriálu. Je zaměřena přede-
vším na scenáristický tým, který se nacházel
v centru rozdílných přístupů, a který dále do
projektu vnášel vlastní představy o „dob-
rém“ seriálu. Tato práce si klade za cíl uká-
zat, jak různé koncepce a specifické pod-
mínky vývoje a produkce se promítly do
výsledného pořadu.
Petr Szczepanik nám k této práci napsal:
Důvody rozmělnění původní scenáristické
koncepce První republiky nevidím jen na
straně Dramedy, ale zčásti i ČT a tvůrčího
týmu. Náš výzkum toto rozkryl jako příklad
práce v nestandardizovaných podmínkách
(principy skupinového psaní, autorství, 
vzta-hů ČT k nezávislým producentům).
Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi zají-
mavé a „horké“ téma, bere si ARAS za cíl,
uspořádat na toto téma diskusi při jiné pří-
ležitosti.
Kritické ohlédnutí za tvorbou České tele-
vize napříč žánry přednesl vzápětí prof.
PhDr. Vladimír Just. Některé pořady po-
chválil, např. vyzdvihl práci tvůrců na cyklu
Nedej se. Přináší témata, která přísluší 
veřejnoprávní ČT, jsou dobře zpracovaná,
přicházejí s otázkami a problémy, které se
týkají nás všech. Bohužel, vysílací časy to-
hoto cyklu ukazují spíše na nezájem pro-
gramu a opět o snahu po tom, „zasahovat
průměrnou produkcí co nejširší divácké
pole“. Velmi kriticky se rozhovořil mimo
jiné o přehnané produkci kriminálních se-
riálů v ČT a především kritizoval seriál
Vraždy v kruhu, kde se vrah hledá podle 
astroložky. Proti tomuto stanovisku se rezo-
lutně ohradil přítomný kreativní producent

Vladimír Just se zamýšlel nad tvorbou České televize
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Na závěr Večera byla udělena Cena ARAS
za výrazný tvůrčí, organizační nebo produ-
centský čin v oblasti audiovize v roce 2014. 

Členové ARAS letos nominovali do soutěže
10 projektů:
Film Cesta ven (režie Petr Václav), program
České televize ČT: D, filmový festival Finále
Plzeň, filmový dokument Opři žebřík o ne-
be (scénář a režie Jana Ševčíková), kolektivní
monografie Film a dějiny IV Normalizace
(vydavatel USTR + Casablanca), filmový do-
kument Jsem slavná tak akorát (režie Jitka
Němcová), program České televize ČT art,
filmový dokument Bohumil Hrabal: Takže se
stalo, že (režie Oliver Malina-Morgenstern)
, streamová série Kancelář Blaník a program
Televize NOE.

O ceně rozhodla porota ve složení: scená-
rista a předseda ARAS Miroslav Adamec, ve-
doucí dramaturgyně České televize Jana
Hádková, historička Václava Kofránková, do-
kumentarista Miloslav Kučera, hudební skla-
datel Zbyněk Matějů, režisérka Irena Pavlás-
ková, nezávislý producent a režisér Radim

Procházka, televizní historik, pedagog a re-
žisér Martin Štoll a režisér Zdeněk Tyc
Cenu ARAS nakonec obdržel dokument re-
žisérky Jany Ševčíkové Opři žebřík o nebe.
Porota se letos rozhodla udělit také zvláštní
ocenění streamové sérii Kancelář Blaník.

Miloslav Kučera

z e  ž i v o t a  F I T E S u

Pozvánka Šárky Váchové – členky FITESu – na dvě výstavy loutkového animovaného filmu
Její práce „Chaloupka na vršku“ je zařazena do 50 nejúspěšnějších Večerníčků ČT.
Gratulujeme!

Kde se můžeme v nejbližší době setkat s prací Šárky Váchové:
Muzeum T. G. M. Rakovník pořádá výstavu z úspěšného televizního Večerníčku Chaloupka na vršku, výstava potrvá od 25. 6. do 6. 9. 2015.
V srpnu a září bude probíhat výstava z Večerníčků na zámku ve Zruči nad Sázavou.

P. Marián Kuffa a režisérka Jana Ševčíková

Cena ARAS
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ing. Jan Štern. Argumentoval brilantně na-
psaným scénářem Ivy Procházkové o mnoha
podobách zla a kvalitní realizací cyklu. Kri-
tika V. Justa je podle Šterna nemístná, ne-
profesionální a nevhodná.
Kvalita nebo kvantita? Co by mělo být jed-
nou z hlavních funkcí veřejnoprávní tele-
vize? V tvorbě hraje jednu z nejdůležitějších
rolí zodpovědnost tvůrců a jejich kritéria
etických hodnot. To je to, co tříbí média ve-
řejné služby – v našem případě ČT. O důle-
žitosti funkce veřejnoprávních médií pro ob-

novu základních mravních hodnot hovořil
Dr. Marek Orko Vácha. Naše společnost je
postavena na demokratických idejích, ale
zdaleka je nectí a nežije v nich. Léta, pro-
žitá ve dvou totalitních režimech se na
našem životě výrazně podepsala. Může fe-
nomén jako je ČT pomoci zlepšit situaci,
v níž žijeme? Musí. Především tím, že bude
mluvit pravdu, tím, že bude přinášet témata,
která kultivují společnost, kultivují diváka,
kladou si vyšší cíle na kvalitu, ale také při-
nášejí vyšší nároky na osobní odpovědnost

tvůrců, autorů a jejich kritéria etických 
hodnot.
Celkově přinesl Večer ARAS mnoho otázek,
poukázal na četná bolavá místa, ať je to
obsah produkce televize veřejné služby,
nebo problémy přinášející nedobré pracovní
podmínky tvůrců.
Mnoho témat a omezený čas ukázaly, že do
budoucna je nutné přinést jedno nosné téma
a pokusit se o jeho podrobnou reflexi, která
by přinesla výstupy pro další práci nás
všech. Alena Derzsiová 
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Debata o autorském dokumentu v České televizi 
se uskutečnila v Městské knihovně 29. dubna 2015

Do Malého sálu Městské knihovny v Praze
koncem dubna přišlo na debatu o autorském
dokumentu v České televizi poměrně
mnoho tvůrců různých generací. Zřejmě je
oslovily provokativní otázky na pozvánce.
Východiskem měly být dva dosud nedokon-
čené díly cyklu dokumentů „ČESKÁ FOT -
KA”, který vyvolal mnohé kontroverze, na
jejichž konci stojí 11 dokončených a schvá-
lených 26 minutových dokumentů a dva ve
fázi off-line střihu: „Anatomie tělesnosti” od
Radovana Sibrta (jehož režisér byl v jistou
chvíli odvolán, film byl považován ČT za
neodvysílatelný) a film „Český člověk” od
Lucie Králové (ve chvíli konání semináře byl
považován ze strany ČT rovněž za neschvá-
lený/neodvysílatelný a o jeho dalším osudu
se mělo jednat). Jan Maxa, ředitel vývoje
programových formátů v České televizi, sou-
hlasil, aby oba nedokončené projekty mohly
být na semináři Vladimíra Hendricha v Měst-
ské knihovně promítnuty a diskutovány. Zá-
roveň přijal i pozvání do panelu. Diskuse

otevřela problematiku dramaturgie těchto
žánrů v České televizi, autorům se údajně
nelíbilo, že jedním z argumentů, které vy-
slechli v České televizi mj. bylo, že tyto
filmy „neodpovídají televizní normě”. Na
počátku projektu údajně stál novinář Josef
Chuchma, ale pozdější koncepci netradič-
ního cyklu spoluvytvořili režisér a výtvarník
David Jařab s v panelu přítomným střihačem
a fotografem Janem Daňhelem, oba jsou 
pedagogové FAMU, členové surrealistické
skupiny, oba dlouhodobě se tématem zabý-
vající autoři. Jejich záměrem bylo  zpro-
středkovat způsoby vidění mimořádných
českých fotografů filmovou řečí, to vše in-
terpretované autorským pohledem mladých
tvůrců (Lukáš Kokeš, Jan Gogola ml., Adam
Olha, Radovan Sibrt, Lucie Králová…).
Projekce filmů měla být východiskem pro de-
batu o obecnějších otázkách: jaká je představa
dokumentárního filmu, kterou ČT dnes uplat-
ňuje? Jaká má být podoba kanálu ČT art?
Mohou vůbec v televizi vznikat „jiné” filmy,

ve kterých nám nikdo nevysvětluje, co si
máme o viděném myslet, ale názor si musíme
vytvořit sami? Jakým způsobem ČT přistupuje
ke svým autorům? Kde končí právo autora
uhájit si podobu svého díla v televizi veřejné
služby? Existuje novodobá cenzura a auto-
cenzura i v oblasti tzv. „uměleckého doku-
mentu“? Má ČT kultivovat „divácký vkus“ 
a filmovou řeč nebo spíše nabízet zaběhnuté
a osvědčené televizní formáty? Jakým jazy-
kem vlastně dnes Česká televize hovoří? A ke
komu? K diskusi byli pozváni i někteří členové
Rady ČT, zástupci ČT, zástupci autorů, zá-
stupci filmařských profesních organizací
(FITES, ARAS, Asociace českých střihačů a stři-
haček a dalších).
Záměr Vladimíra Hendricha otevřít kon-
struktivní diskusi na dané téma se zdařil, jak-
koliv řadě přítomných tvůrců se zdálo, že
předvedeným filmům by více než veřejná
projekce prospěla detailní práce autorů
s kvalifikovanými, zkušenými a empatickými
dramaturgy, osobnostmi, které by měly re-
spekt u k projektu povolaných tvůrců. V de-
batě se rovněž ukázalo, že některé z před-
pokládaných otázek nemusí vyznít až tak
dogmaticky, jako když se ocitly na e-mai-
lové pozvánce. Pod dojmem některých re-
akcí z panelu i z publika se zdá, že i autoři
neschválených filmů jsou nakloněni více na-
slouchat a zamýšlet se nad otázkami, pro
koho své autorské vize vytvářejí, zda úče-
lem dokumentárního filmu v televizi veřejné
služby je jen jejich autorská vize sama 
o sobě (a sama pro sebe?), nebo též kousek
pokory a citlivosti vůči zobrazované skuteč-
nosti, vůči uměleckým osobnostem, foto-
grafům, které v dokumentu snímají, a snaha
o zprostředkování pochopení jejich díla 
u televizních diváků. Doufejme, že nakous-
nutá témata budou dále diskutována ku pro-
spěchu plátců televizních poplatků.

redakce

Panelisté dubnové rozpravy o dokumentech ČT v Městské knihovně

Radim Procházka, producent Rozpravu moderoval Vladimír Hendrich
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Smlouvy „s nulou“
„ZERO HOURS CONTRACT“ (dle významu
– nevýhodná smlouva bez záruky práce a
tudíž i mzdy) jsou smlouvy, kde pracovník
nemá nic jistého, neví dne ani hodiny, kdy
bude povolán do práce, a nikdy neví ani to,
kolik jeho příjem ten který týden bude činit.
Samozřejmě, že tento typ kontraktu, kdy
pracovník je poslán domů, pokud nejsou zá-
kazníci, obhajují kapitáni průmyslu. Tvrdí,
že to vyhovuje i pracovníkům samotným, že
mají svobodu – svobodnou volbu, kdy
budou pracovat. Jenže nevědí, kolik peněz
obdrží na konci měsíce a budou-li mít dost,
aby zaplatili svou činži.

Nedávno se o situaci umělců v Británii ro-
zepsal ve Financial Times Alexander Gil-
mour. Sdělil, že podle výsledků průzkumu
britského Ministerstva kultury (The Depart-
ment for Culture, Media and Sport, DCMS)
pracuje v médiích, umění a hudbě v pod-
mínkách totožných nebo obdobných jako
jsou tzv. „nulové hodinové smlouvy“ přes
200 000 lidí. Ti, kteří jsou na volné noze,
mají přitom ještě méně práv než zamě-
stnanci na nulových kontraktech. Často pra-
cují vůbec bez jakékoli finanční odměny.
Podle výzkumu Hudebního odborového
svazu (Musicians‘ Union) vystupovalo 42

procent členů tohoto odborového svazu
v minulém roce zdarma, bez honoráře. 
A podobná situace existuje v divadlech i ve
filmové a televizní produkci. Za nevýhod-
ných podmínek pracují zpravidla proto, že
pouze ti, co veřejně vystupují, jsou považo-
váni za příslušníky profese. A tak je lepší se
objevit na scéně či pracovat na televizním
seriálu zdarma, než nemít do čeho pích-
nout. „Herec, jenž pracuje bez odměny, po-
dráží celou profesi; když si to promyslíš, je
to jako by člověk kradl. Ale umělci to tak ne-
vidí, protože je lepší být na scéně bez ho-
noráře, než na ní nebýt vůbec. Když nevy-

Novinky z Velké Británie přináší tradičně Anděla Špindlerová

Televize – čím dál tím víc byznysu, méně umění 
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Z BRITSKÉHO MEDIÁLNÍHO SVĚTA dnes rapidně mizí nezávislé
televizní společnosti. Ty úspěšné – tedy takové, co mají financo-
vané objednávky z vysílacích stanic a archiv zajímavých pořadů
vyrobených v minulosti – skupují velké, většinou americké spo-
lečnosti. Říká se tomu konsolidace. Tak například 21 stanic Cen-
tury Fox, za kterým stojí Ruport Murdoch, skoupil v posledních
dvou třech letech Darlow Smithon, Kudos, Princes, Shine, Tiger
Aspect a mnoho dalších malých britských televizních společností.
Liberty-Global, Discovery teď již také vlastní All3 Media a řada
dalších produkčních společností. UK venture capital z londýn-
ského City také kupuje nezávislé britské televizní společností.
V Londýně nakupují i „konsolidátoři“ z Evropy; např. Fremantle
zakoupil Boundless, společnost, jež produkuje již léta velmi oblí-
bené a nestárnoucí cestopisné pořady, v nichž bývalý konzerva-
tivní poslanec Michael Portillo putuje ve stopách viktoriánského
průvodce.
V protikladu k tomu stojí televizní producenti, kteří již měsíce nezís-
kali žádnou zakázku. Nedávno je zdejší časopis Broadcast dokonce
vyjmenoval. A tak se ukazuje, že v Británii je stále těžší vést nezávis-
lou televizní firmu. Ještě před třiceti lety, na začátku 80. let minulého
století, televizní pracovníci dokázali, že byl založen Channel 4, který
měl vysílat pořady vyrobené nezávislými producenty. Ale to je dnes
jen dávná historie. 
JEDNOU Z NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH nezávislých britských televizních
společností je Neal Street Productions. Vznikla v roce 2003 díky
spolupráci TV producentky, divadelního impresária a úspěšného
divadelního režiséra Sama Mendese. Ten se však už přeorientoval
z experimentálního divadla na televizi a film. Dnes režíruje bon-
dovky. Skyfall slavil úspěch a se zájmem se očekává i projekt
Spectre, jenž by měl mít premiéru letos na podzim. 
Televizní seriály, jež Neal Street Productions vypouští, jsou také
divácky úspěšné, a to po celém světě: Call the Midwife (Volejte
porodní bábu) běží již několik let, Penny Dreadful (Krváky), psy-
chologické thrillery o viktoriánských vraždách jsou nové. Samoz-
řejmě, že také tato úspěšná společnost byla ve středu zájmu kon-

solidátorů. Není tedy překvapivé, že All3Media, součást Discovery-Liberty Global , před pár týdny zakoupila Neal Street Productions za
40 milionů liber. 
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Digitalizované filmy v kinech i televizi
O DIGITALIZACI SE DISKUTUJE i v Británii.
Uvažuje se o tom, které hrané filmy a tele-
vizní pořady je nutno digitalizovat a uchovat
pro budoucnost. Nikdo např. nezapochybo-
val o tom, že k nim patří i záznam pohřbu
Winstona Churchilla, jeden z nejdůležitěj-
ších vizuálních historických dokumentů.
V archivu BBC je dnes uchováván čtyřhodi-
nový záznam pohřebního obřadu. Práce na
jeho digitálním přepisu trvala téměř rok.
Zjistilo se přitom, že sekvence vystřižené
z negativů, použité v jiných programech, ne-
byly do archivu vždy vráceny. 
Naštěstí však chybějící záběry byly nale-
zeny, poškrábaná filmová surovina rekon-
struována, zvuk vylepšen. A v den 50. vý-
ročí smrti Winstona Churchilla, 30. ledna
letošního roku, BBC odvysílala perfektní HD
verzi celého pohřbu. Včetně té nejznámější
a nejcitovanější scény, kdy i jeřáby v lon-
dýnských docích salutovaly a unisono se
sklonily. (Teprve letos vyšlo najevo, že to ne-
bylo spontánní gesto dokařů, jejichž většina
patřila k radikálním odborům, ale že vše
bylo zrežírováno a zaplaceno nejmenova-
ným byznysmenem.) 

Jiný filmový dokument, Korunovace krá-
lovny Alžběty II., byl již dříve restaurován 
a digitalizován pro Zlaté jubileum v roce
2012.
NEJVĚTŠÍM RESTAURÁTORSKÝM POČINEM
letošního roku je však bezesporu digitalizace
German Concentration Camps Factual Sur-
vey (Souhrnný přehled německých koncen-
tračních táborů), který připravilo londýnské
Imperial War Museum. Tento film, zhotovený
Brity, Američany a Sověty, tj. spojenci za
druhé světové války, měl původně v úvodu
pasáž, kde promlouvají tehdejší vůdci –
Churchill, Roosevelt a Stalin. Film měl být
promítán v okupovaném Německu jako sou-
část převýchovy poraženého národa.
Velká část dokumentu zobrazuje osvobo-
zení koncentračního tábora Bergen-Belsen
v dubnu 1945 a podmínky, ve kterých brit-
ské jednotky nalezly zubožené vězně tá-
bora. Tisíce vězňů se osvobození nedočkaly,
ti živí byli také na pokraji smrti. Je to hrůzný
obraz. Téměř devadesátiminutový doku-
mentární film podává svědectví i o dalších
koncentračních táborech. Při jeho tvorbě byl
použit filmový materiál natočený 43 vojen-

skými kameramany (sedm britských, 28 ame-
 rických a osm sovětských). Na scénáři pra-
coval dokonce i Alfred Hitchcock. Ale do-
končený film se v Německu nakonec nikdy
nepromítal. Počátek studené války učinil
konec jakékoli retribuci vůči Německu, 
nastoupila politická a ekonomická rekon-
strukce. 
Poprvé byl snímek uveden v Německu až
letos na 64. Berlinale. 

stupuješ, nejsi hercem. Ale když někde hra-
ješ, byť by to bylo bez odměny, a ten večer
je náhodou v divadle Martin Scorsese, může
to být začátek velké kariéry,“ píše Gilmour. 
V televizní produkci pracují mnozí vysoce
kvalifikovaní mladí lidé bez jakékoli fi-
nanční odměny, jen aby se dostali k natá-
čení. Ale jsou to většinou jen ti, kteří si to
mohou dovolit. Mnozí jsou připraveni pra-
covat za minimální mzdu – a opět bez jaké-
koli záruky dalšího zaměstnání. V  interview
publikovaném v letošním dubnovém čísle

Guardianu se zmiňuje Richard Wilson, ře-
ditel Hat Trick Productions (úspěšná pro-
dukční společnost, jež již dvacet let vyrábí
mj. jeden z nejpopulárnějších komediálních
pořadů BBC Have I Got News For You) 
o tom, že jeden mladý pracovník, aby si
mohl dovolit žít v Londýně a pracovat na je-
jich programech, ve volných víkendech dřel
jako pekař v severoanglickém městě, odkud
pocházel. Wilson k tomu poznamenal, že
tuto situaci by měla britská média řešit.
(Hned druhý den se jeden čtenář v reakci na

tento článek tázal, proč Wilson, vysoce pos-
tavený a skvěle placený mediální pracovník
ve výnosné televizní společnosti, situaci sám
nenapravil.)
Ocituji ještě závěr článku ve Financial
Times, který jsme zmínili výše: „Umění ... je
příliš důležité, než aby se stalo zdrojem,
který poskytne jen občasné rozptýlení bo-
hatým amatérům. Tyto profese by měly být
respektovány a měly by být více chráněny. 
A rovněž by měly získat více práv na fi-
nanční odměnu pro ty, kteří se jim věnují.“ 
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Trojí setkávání s Martinem Skybou
Zdá se mi, jako bych Martina Skybu znala odjakživa, i když to tak určitě není. Někdy koncem šedesátých jsme se jako mladí publi-
cisté jistě potkávali; nejintenzivnější vzpomínky na něj ale mám až z devadesátých let a ze začátku tohoto století. Dovolte mi říct 
o několika z nich.

Ve věku 75 let zemřel 2. dubna 2015 filmový a televizní dokumentarista Mar-
tin Skyba. Jako scenárista a režisér se výrazně prosazoval především od po-
čátku od 90. let. Zajímal se o dějiny, zvláště o historii 2. světové války, točil me-
dailony umělců, věnoval se sociálním či zdravotním tématům. Natočil několik
dílů populárního dokumentárního cyklu Lapidárium a spolupracoval na dalších
cyklických pořadech. Pro Českou televizi pravidelně dokumentaristicky zpra-
covával slavnostní udělování dabingových cen Františka Filipovského i audio-
vizuálních cen Trilobit. Po listopadu 1989 byl ve dvou obdobích předsedou
Českého filmového a televizního svazu FITES a až do své smrti byl jeho čest-
ným předsedou.
Poslední rozloučení se konalo 13. dubna 2015 v krematoriu v Praze – Motole. 

Setkávání u obrazovky
S potěšením jsme pár let po revoluci sedá-
vali u televizoru a sledovali (bývalo to tuším
o víkendu dopoledne) dlouholetý úspěšný
dokumentární cyklus Lapidárium. Vyprávěl
poutavé historické příběhy věcí, lidí, udá-
lostí. Martinovo jméno jsem v titulcích za-
znamenala například u Příběhu carského
pečetítka, nebo u Příběhu osiřelého refor-
mátora. Měly zajímavá, originální témata:
ten první pod „záminkou“ malého, na první
pohled všedního předmětu – pečetidla – vy-
právěl o tom, jak za první republiky našli 
v naší zemi azyl uprchlíci z Ruska, kteří
prchali ze své vlasti ovládané bolševiky.
Druhý byl věnován historii vzniku Husova
pomníku. A opět se tu zdánlivě „neživý“
předmět, socha, stal příležitostí pro hlubší 
a aktuální zamyšlení nad dějinnými souvi-
slostmi zasahujícími až do dneška. 
Martin byl také spolutvůrcem cyklu ostrav-
ského televizního studia Ta naše povaha
česká. Ten na rozdíl od Lapidária mířil přímo
do dnešních dnů – zamýšlel se nad lidskými
(ne)ctnostmi (nad ješitností a arogancí, nad
tím, jací jsme za volantem, zda jsme tole-
rantní k handicapovaným, co si říkáme 
o emigrantech, nebo zda dokážeme být so-
lidární a pomáhat potřebným… Přiznám se,
tyhle znepokojivé pořady a výzvy jsem měla
vůbec nejradši. (I když, pravda, Martin sám
si možná víc vážil svých větších, solitérních
dokumentů, samozřejmě také výtečných;
třeba filmu o Jakubu Krčínovi s názvem
Paměť vody, který se zamýšlel nad tím, co
z Krčínova odkazu je stále platné (natočil jej
v roce 2004). Měla jsem ráda také Marti-
novu řadu dokumentárních filmů z udělo-
vání cen za dabing v Přelouči (Dobří rodáci
a město dabingu, Dobrý dabing ještě žije
atd.). Záslužně jimi obracel pozornost pub-
lika k významu často opomíjené, vědy 
i podceňované umělecké disciplíny.

Na nepohodlné funkcionářské
židli 
Kdo se v první polovině 90. let vracel do ob-
noveného FITESu, nebo k němu nově nalé-
zal cestu, určitě si s ním podal ruku. Čle-
nové organizace se s Martinem Skybou
setkávali od počátků revitalizované organi-
zace na valných hromadách a jiných setká-
ních, při diskusích, jež FITES organizoval.
S týmem aktivistů, k nimž tehdy patřili
přední filmoví a televizní tvůrci, nastartoval
a spoluvytvářel obsahovou náplň činnosti FI-
TESu a také tvář jeho Bulletinu, Zpravodaje
a později i časopisu Synchron. Podílel se na
nové koncepci cen Trilobit. Na nepohodlné
a často nevděčné židli předsedy seděl 
a hlavně obětavě pracoval po větší polovinu
devadesátých let (1994-2000) a po nedlou-
hé pauze znovu, až do svého těžkého 
onemocnění v roce 2010. Položil základy 
k různým užitečným a dnes už tradičně za-
běhnutým aktivitám, např. k Čtvrtletníkům, 
i k jiným, ve své době účelným akcím, které
už bohužel – vesměs z finančních důvodů –
zanikly („fitesácká“ přehlídka dokumentární
tvorby). Mezi předsednickými lety působil
jako místopředseda a po celou dobu prů-
běžně jako odpovědný redaktor Synchronu.
Mimochodem, redigoval ho prakticky sám 
a byl také autorem mnoha článků. 
Členové se s ním setkávali i při dalších pří-
ležitostech, například když ho sami vyhle-
dali, protože něco potřebovali. Pojímal totiž
FITES jako organizaci, která se zabývá nejen
koncepčními uměleckými či „státnickými“
a organizátorskými problémy filmu a tele-
vize, ale která se má věnovat i konkrétní po-
moci a podpoře jednotlivých členů. (Není
divu, o sociální problémy se zajímal i jako
dokumentarista, pro své snímky si vybíral
sociální témata.) Snažil se vymyslet pro
„své“ lidi i různé bonusy. Vzpomínám třeba
na jednu zdánlivou maličkost: jak zajistil pro

členy FITES ubytování v jednom karlovar-
ském penzionu v průběhu mezinárodního
filmového festivalu Karlovy Vary. Netuším,
jak to dokázal, ale pro členy tam býval noc-
leh téměř za babku. 
Na funkcionářské židli se potkával i utkával
s různými problémy, často nečekanými;
doba se překotně vyvíjela a měnila, čas od
času jsme (nejen my) nestačili s dechem. 
I Martin narážel na nepochopení, občas ško-
brtnul o neúspěch. 
Ale plnil úkoly poctivě a obětavě, byl ini -
ciativní a spoustu věcí dělal tzv. navíc. Byl to
slušný člověk, lidé ho měli rádi a důvěřovali
mu. Setkání s ním málokdy přineslo zkla-
mání. Nejspíš se tak ani nestalo. 
O kolika lidech v této zemi, kteří sedí na ně-
jaké významné „židli“, se to dá říct?

Tichý bojovník
Nečekaná a závažná nemoc Martina Skybu
těžce zasáhla, trvalé následky ho vyloučily 
z aktivní práce. Ale nevzdával se, i když mohl
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Výkonnému výboru FITESu 8. dubna 2015 adresoval své rozloučení i režisér Otakar Kosek 

Za Martinem
Vy, kteří přijdete v pondělí za FITES i za sebe
rozloučit se s Martinem Skybou, prosím, věřte
mi, že tam nejsem jen proto, že budu mimo
republiku. Strávil jsem jako člen výkonného
výboru vedle Martina mnoho let; vím, že
nebyl velkou osobností v pravém slova
smyslu, ale FITES byl jeho světem, byl pro něj
ochoten udělat mnohé, realizoval se v něm –
a jakkoli s omyly, které koneckonců prová-
zejí každou lidskou činnost – obětoval se mu.
Prožil jsem s ním a s řadou dalších výbor-
ných lidí ve výkonném výboru čas, který se
i ve vzpomínkách řadí k času nadějí, k času,
kdy přátelství se zdála být samozřejmá 

a cen ná, kdy to, co jsme mysleli a dělali,
bylo motivováno přesvědčením, že každý
další den bude lepší.
Dopouštěli jsme se omylů věru v dobré víře,
protože jsme nedokázali vytušit vše, co nás
čeká, co nás začne jednoho od druhého od-
dělovat, protože jsme nepostřehli ten jemný
písek, který se začal trousit do soukolí 
tehdejších nadějí, z dnešního pohledu ilu -
zí. Podcenili jsme hledání důvěryhodné 
a smysluplné  koncepce FITES, vycházející
z kořenů této organizace a reflektující teh-

dejší současnost. Přehlédli jsme, jak snadno
se dá taková organizace zneužít ke krátko-

dobému leč strmému zbudování kariérního
schodiště. Zapomněli jsme v proudu udá-
lostí, že právě FITES musí mít jasnou a pev-
nou vnitřní ideu, že jedině na definování
jeho „ducha” lze budovat fungování organi-
zace sdružující tak úžasné a tak protikladné
umělecké osobnosti.
To nebyly chyby Martina Skyby, to byly
chyby našeho nezralého pohledu na řítící se
události. Omlouvám se, že mě vzpomínka
na dlouholetého předsedu FITES zavedla až
do klestí dnes už zbytečných úvah. Připojuji
se ke všem, kteří na Martina Skybu budou 
v pondělí vzpomínat. Otakar Kosek 

Odešel kameraman MgA. Jan Plesník
Jan Plesník (*1. května 1941 – †17. března
2015) se narodil ve Zlíně v rodině člena fil-
mařské party, kterou před válkou shromáždil
v ateliérech na Kudlově Jan Baťa. V tomto tvůr-
čím prostředí, které měl možnost poznat už
jako chlapec, tkví kořeny jeho zájmu o ka-
meramanské řemeslo. Vystudoval pražskou

FAMU, a když nastoupil do ostravského studia
Československé televize, okamžitě se projevil
jeho talent. Rychle se vypracoval na špičko-
vého kameramana, o jehož práci stáli přední
režiséři. Zvládal všechny žánry, od pořadů zá-
bavných a hudebních, přes publicistické a do-
kumentární filmy, až po nejsložitější insce-
nace a hrané filmy. Vždy odváděl perfektní
práci. Jako hlavní kameraman natočil osmnáct
velkých televizních inscenací a filmů. Mezi
významné umělecké projekty patřil třeba se-
riál Ostrov jistoty, inscenace Tvář za oknem
nebo hraný film Ďábelské klíče. Natáčel po-
hádky, detektivky, cestopisné pořady i psy-

chologické příběhy. Podílel se na stovkách zá-
bavných pořadů, například na cyklu Diva-
délko pod věží s Marií Rottrovou, na velkých
estrádách Dva z jednoho města, na cyklu Můj
táta byl, na hudební revui Halabalašou. S os-
travským studiem doslova srostl, takže i v po-
sledních dvaceti letech, kdy už nebyl stálým
zaměstnancem, se diváci mohli s jeho jmé-
nem setkávat v titulcích předních ostravských
cyklů (např. Osudových okamžiků, Zapome-
nutých výprav, Na stopě, Bludišti, Tak neváhej
a toč, Medúzy, Dobrého rána a mnoha dal-
ších). Pracoval však i mimo televizi, hlavně
v oblasti světelného designu (byl například au-
torem skvělého nasvícení lední revue Mrazík
na ledě). 
V tvůrčím kolektivu ostravské televize byl
nepřehlédnutelnou osobností. Kolegové si
ho vážili pro jeho stěžejní vlastnost: ctil ře-
meslo, obhajoval profesionální práci, ne-
snášel povrchnost a odsuzoval ledabylý přís-
tup ke všemu, co souviselo s tvorbou. Měl
velký rozhled nejen ve své profesi, ale
v umění vůbec. Proto bylo potěšením pose-
dět s ním a popovídat si o nejrůznějších
tvůrčích problémech, ať už jste v televizi dě-
lali cokoliv. Nikdy neodmítl pomoc. Dá se
říci, že většina začínajících kameramanů,
kteří do studia přišli po roce 1969, prošla
jeho školou jako asistenti nebo kameroví

pomocníci. Někdy s nimi jednal nezvykle
tvrdě a nekompromisně, ale jeho přísnost
nebyla dána bezcitností nebo svéhlavostí:
souvisela s jeho velkými profesními nároky. 
V úterý 7. července 1992 se podruhé naro-
dil. Helikoptéra, z jejíž kabiny natáčel zá-
běry pro dokumentární seriál Hrady a zámky
– Bílá místa naší historie, se nedaleko Be-
chyně zřítila, a on jen o vlásek unikl smrti.
Pár vteřin poté, co se mu podařilo spolu s os-
tatními členy štábu utéci z hořícího stroje,
vrtulník vybuchl. Tragická událost ho hlu-
boce poznamenala. Dříve valašsky halasný
a tvrdý chasník se proměnil v člověka, který
si vážil každého dne a s porozuměním se
choval ke každému, kdo se snad dopustil
nějaké chyby nebo projevil lidskou slabost 
a nedokonalost. 
V sedmdesátých letech jsme se hodně sblí-
žili. Žili jsme tehdy v Havířově a naše rodiny
se důvěrně stýkaly. Při různých příležitos-
tech jsme pořádali večírky, na něž nelze za-
pomenout. Častým kumpánem (a profesio-
nálním vzorem) pro nás byl kameraman a
režisér Jirka Vrožina, rovněž havířovský sou-
sed, který v roce 1981 emigroval s rodinou
do Austrálie. Je těžké smířit se s faktem, že
oba již nejsou mezi námi. Jirka zemřel 
v květnu 1993 v Německu, Honza nás svým
odchodem překvapil počátkem letošního jara.

�
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s lidmi komunikovat jen písemně. Potkávali
jsme ho – alespoň jako diváka a pozorova-
tele – na našich akcích, pravidelně chodil na
valné hromady, jezdil do Přelouče i Be-
rouna. Chtěl být u toho, když se filmařům
předávají významná ocenění, na nichž se
podílí FITES. 

Na akce ho pravidelně doprovázel některý 
z rodinných příslušníků, který mu byl opo-
rou. Při jedné cestě autobusem, už nevím,
do kterého z hostitelských měst to bylo, jsem
si všimla, že drží v ruce tabulku se slovy 
a větami napsanými velkými písmeny a s po-
mocí dcery (snachy? vnučky? nevím…)  pro-

cvičuje řeč. Dovedla jsem si představit, že
to dělá i doma.
Nakonec ho zradila křehkost jeho nemoc-
ného bytí. Ale myslím, že tu po něm na-
trvalo zůstává hodně dobrého. 
Martine, měli jsme tě rádi a jsme ti vděčni. 

Agáta Pilátová 
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Když říkám překvapil, chci naznačit, že pro
všechny, kteří jsme ho znali, je těžké předsta-
vit si, že ho vůbec něco dokázalo zlomit. Jeho
síla, energie, odolnost a houževnatost byly
příslovečné. Ne nadarmo dostal přezdívku
Bivoj. Silný byl nejen fyzicky, ale i charakte-
rem. Nesnášel povýšenost a dokázal se pos-
tavit za každého, komu bylo ubližováno. 
Nade vše ctil rodinu. Férový, citlivý chlap,
který to ale také uměl pěkně roztočit s ka-
marády (proslulým se stal jeho výrok:
„Dobrá slivovice se dá pít z každého objek-
tivu“). Pomáhal zakládat tradici, kterou už
léta věrně zachovává parta tzv. „starých te-

levizních psů“: jako důchodci se každou
první středu v měsíci scházíme ve vesnické

hospůdce U Šamary v Šenově. Vzpomíná se,
kují se plány. Letošní dubnové setkání však
mělo hořkou příchuť. Zpráva o Honzově od-
chodu se dotkla všech. Zkušený básník ob-
razu, čtyřiaosmdesátiletý televizní bard Jaro-
mír Zaoral neskrýval dojetí: „Prožil jsem
s ním jeho kameramanské mládí. Uměl úžas-
ně pracovat se světlem, měl cit pro nejrůz-
nější žánry. Velmi jsem si ho vážil, protože
opravdu uměl. Ještě nedávno, když jsem mu
volal po pořadu Na stopě, jsme si slíbili, že
se sejdeme. Je smutné, že už k tomu ne-
dojde. Odešel opravdový umělec.“ 

Milan Švihálek 

ZEMŘEL REŽISÉR JOSEF VONDRÁČEK
Režisér Josef Vondráček, člen Českého filmového a televizního svazu FITES, z.s., zemřel 
1. července 2015 po krátké těžké nemoci ve věku 81 let. 
Josef Vondráček začínal coby právník v divadle Semafor a v roce 1959 dokonce účinkoval
jako tanečník, tzv. mužský girls, v divadelní hře Člověk z půdy. 
V Československé televizi pracoval od roku 1959 jako režisér v dětském vysílání. V té době
režíroval pořady se Štěpánkou Haničincovou či Pavlínou Filipovskou. Později připravoval
dětský magazín Vlaštovka a pravidelný cyklus Televizní klub mladých. Poté přešel do Hlavní
redakce zábavných pořadů, kde se podílel na populárních a divácky velmi oblíbených po-
řadech Možná přijde i kouzeln&iacut e;k. Dále připravoval zábavné soutěžní pořady Vide-
ostop, Buď-anebo, Tutovka. Je autorem cyklu Zpívánky, hraných písniček pro děti. Byl vše-
stranným tvůrcem, který uměl pracovat se všemi televizními žánry. Pod jeho režijním
vedením vznikla dodnes velmi úspěšná scénka Felixe Holzmanna a Ivy Janžurové „Včera,
dnes a zítra“, která byla před dvěma lety v divácké anketě vyhlášena nejlepší televizní scén-
kou. V poslední době připravoval pro Českou televizi soutěžní pořad Pyramida, dětské
pásmo Studio Kamarád a kutilský magazín s Jiřinou Bohdalovou Hobby naší doby. 

Daniel Růžička

Miroslav Ondříček 
zemřel 28.března 2015 ve věku 80 let. Český kameraman světového renomé, který řadu filmů včetně oscarového Amadea natočil
s režisérem Milošem Formanem.

Před padesáti lety se stalo něco i v té době
neobvyklého. Barrandovští kameramani Tě
odmítli přijmout do svého cechu a umožnit
ti samostatně natočit celovečerní film. Ty jsi
ale již za kamerou stál. 
Na pozvání FITESU přijel slavný anglický re-
žisér a přijde se podívat na natáčení. Vidí, 
s jakou energií pracuješ a jaké projevuješ
porozumění k emocím a motivům režiséra.
Pak shlédne v projekci denní práce a hrubý

sestřih servisky. Nabídne ti spolupráci. Prolé-
táš již chátrající a rezavějící železnou oponou
a přistáváš v jiném světě. Nemluvíš jejich ja-
zykem, ale u kameramanské unie nacházíš
porozumění. Během krátké doby vznikají tři
filmy. Dva české, kde nenápadným, ale ná-
paditým obrazem vytváříš díla krásná jako
lidová píseň, překvapivě rozbíjející dosa-
vadní klišé, která se zařadila do čela začí-
nající nové vlny československého filmu 
a do dnešních dnů patří k pokladům filmové
historie. Ten třetí, anglický, surrealistický, pro
Tebe znamená zcela jinou zkušenost a pří-
slib další spolupráce. Miloš Forman, Ivan
Passer, Lindsay Anderson. Opravdu dobrá
jména pro začátek kariéry.
Tehdy bývala práce s kamerou nesrovna-
telně těžší než dnes, kdy vidíme výsledek
okamžitě na monitoru. Jistě jsi zažíval chvíle
nejistoty a napětí při čekání na projekci den-

ních prací. A ještě ti musela zbývat síla na
trochu humoru, bez kterého by život neměl
smysl.
Rok 1968. Nejdřív šťastný, plný optimismu,
pak tanky a konec nadějí. Miloš a Ivan, přá-
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Držel jsem v ruce papírek, na kterém jsem
měl napsané úkoly, které jsem chtěl během
svého prázdninového pobytu vyřídit. Takové
ty obyčejné věci, jako „zajít na poštu“, „za-
volat tomu či onomu“, „zaslat mail“. A mezi
jinými jsem tam měl takovou poznámku:
„volat Pavla Vantucha – Přelouč“… Měli
jsme totiž letos už po několikáté dělat spolu
dabingové ceny Františka Filipovského.
Uběhl jeden den, druhý den, moc věcí na
papírku jsem neproškrtal a najednou mě za-
stihl telefonát společného kamaráda kame-
ramana Daniela Hnáta: už jsi volal tomu Pa-
vlovi? Mlčel jsem. A bylo pozdě… 
Zase jsem něco prošvihl. 
Neznali jsme se dlouho, znali jsme se
v podstatě posledních pár let, myslím tak
nějak blíže. Několik návštěv u něj doma –
on plný síly, ukazuje mi svůj nový domeček,
ukazuje mi, co na něm udělal. 
A vždycky jsme řešili (velmi podrobně) scé-
nář na dabingové ceny Františka Filipov-
ského. A pořád nás společně trápilo, proč se
Česká televize Přelouči více nevěnuje, když
my se s tím trápíme téměř celý rok. A když
ten dabing je v Čechách tak populární. 
Vymýšleli jsme různé oživení slavnostního
večera. Já nejdřív jenom jako zástupce He-
recké asociace a posléze, vlastně na základě
přímluvy Pavla Vantucha, i moderátor ve-

čera. Byl to právě Pavel, který mi navrhl,
abych zkusil Přelouč moderovat, tuším, že
před pěti lety. Pavel mě znal – mimo jiné –
jako moderátora Ondřejovy filmové školy 
a posléze i Nočního mikrofóra Českého roz-
hlasu Dvojky, pořadu, který měl tak rád a
který velice často poslouchal a velice často
se k němu i kriticky vyjadřoval. 
Často jsem od Pavla dostával různé mailíky
s připomínkami, s vtipnými glosami, prostě
byl to profík tělem a duší, člověk, který
chtěl, aby všechno vypadalo dobře a profe-
sionálně dotaženě. (Například mně neustále
nabádal, abych opakoval telefonní čísla do
rozhlasového studia, že si je posluchači ne-
zapamatují. Byl to pak můj rituál a neza-
pomněl jsem posluchačům sdělit, že to
dělám právě pro režiséra Vantucha.)  
Natáčíme Ondřejovu filmovou školu. Naše
první pracovní setkání. Točíme díl o archi-
vaci a já jsem tehdy za Pavlem zašel. Věděl
jsem, že má spoustu a spoustu různých zá-
znamů, nejen z Úsměvů, které dělal s Jaro-
mírem Hanzlíkem, nebo z pořadu Hledání
ztraceného času, které dělal s Karlem Čá-
slavským. Právě u Pavla jsem viděl ten sys-
tém seřazených kazet. Měl speciálně udě-
lané dřevěné skříňky na míru a do každého
šuplíku přesně pasovala kazeta mající své

číslo. A samozřejmě i vedle toho seznam,
takže obratem věděl, že na 357 je to a to.
Ne za dlouho jsem něco podobného o troš-
ku jednoduššího vytvořil i doma, abych si
udělal taky pořádek, aby měly naše kazety
vůbec nějaký smysl. Ať už ty rodinné, nebo
takové ty poloprofesionální. 

V dnešním světě se všechno ztratí, všechno je
povrchní, všechno je „někde“ uložené,
možná „se to někdy bude hodit“. Pavel pro-
pojoval – řekl bych – takovou tu poctivost 
analogového světa s moderním digitálním vi-
děním. Celý život studoval, objevoval a zařa-
zoval moderní technologie do své práce. On
nebyl nějaký konzervativec, který by ustrnul
v dávném čase. Vždycky zkoumal, co je lepší:
jestli to co bylo, nebo to, co je teď. 
Když píšu těchto několik řádek, tak si vlastně

uvědomuju, jak dobří lidé dokážou ovlivnit
život člověka. I kdyby to byla drobnost, ma-
ličkost, i kdyby to byla jenom ta skříňka na
seřazení kazet, tak i to málo stálo za to, že
tady byl a já mu za to strašně moc děkuji.
Ale ono toho bylo samozřejmě daleko víc.
Oni to byly konkrétní připomínky k mému
moderování, ke scénáři, glosy k jednotlivým
ukázkám. V tom je síla velkých lidí. Předávat
to dobré dál. Kéž by to všichni uměli tak,
jako to uměl Pavel. 
Tak Tě zdravím do toho režisérsko-střihač-
ského nebe, tam někam, kam my nedohléd-
neme a odkud nás Ty teď asi pozoruješ a us-
míváš se. Anebo třeba organizuješ tam v tom
nebi taky nějakou skříňku na místní kazety,
životy nebo duše. Takhle si tě nějak já, Pavle,
představuju. Tak, chtělo by se mi říct brzo
nashledanou, ale jak říkal Milan Lasica na
jednom z pohřbů, nech mi tam místo, ale
doufám, že se tak hned za Tebou nevypra-
vím. Ondřej Kepka

telé nejbližší zůstali v cizině. Ty jsi se vrátil.
Ze železné opony se stala ocelová a Ty ses ji
snažil prorazit hlavou, bez poškození tváře.
To bylo asi tvrdé. Tvář poznamenal výbuch
při natáčení. Tvé tělo pokulhávalo za tebou
a vynucovalo si péči. Ty jsi ale bojoval
hlavně s nepřízní režimu, s lidskou hlou-
postí, zbabělostí a závistí. Neztratil jsi ani
odvahu ani naději. Kde jsi vzal tolik síly?
Přesně čtyřicet let po natočení Tvého

prvního filmu Ti tleskali kameramani v Los
Angeles při předávání nejprestižnějšího obo-
rového ocenění International Award. To už
jsi měl natočeno čtyřicet celovečerních filmů,
z toho polovinu zahraničních.
Řada nových přátel mezi režiséry, hereč-
kami, herci a filmaři doma i v zahraničí Tě
uctívala a hýčkala. Dílo Ti přineslo dvě no-
minace na Oscara, BAFTA Award, Kříšťálový
globus za umělecký přínos světové kinema-

tografii z MFF v Karlových Varech, řadu dal-
ších cen, medaili  Za zásluhy I. stupně,
státní vyznamenání České republiky udě-
lené prezidentem České republiky a cenu za
celoživotní dílo Asociace českých kamera-
manů.
Děkuji ti za nás kameramany a za dlouho-
leté přátelství.
Smekám svou čepici na rozloučenou.

Ivan Šlapeta, také kameraman

Pár slov o Pavlovi
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Kouzelný filmový grál, jenž ve Varech na párty FITESu vyvřel
Nad hotelem Thermal se v neděli 5. čer-
vence stahovaly mraky. Nechyběly ani vě-
jíře, neboť těžké vedro zkoušelo v tu chvíli
odolnost všech, i těch, kteří věřili, že z těch
mraků nezaprší. Tradiční FITES PARTY v Kar-
lových Varech uprostřed jubilejního 50. roč-
níku filmového festivalu nesla tajuplnou
otázku. Komu se jí podaří rozklíčovat?
Otázka zněla: „Kde je filmový grál?“ ptali
se organizátoři. Ptali se na otázku, jak je
tomu vlastně dnes s filmem v internetovém
prostoru. Moderátoři Jana Tomsová a Ivan
Biel se po sobě chvíli dívali, zdálo se, že od-
pověď znají. „Dovolte, abych vás opět po
roce přivítal na FITES PARTY,“ řekl předseda
Martin Vadas, který k tomu pozvedl sklenici
chlazeného prosecca. Po očku pohlédl na
oblohu. Ne, zatím z těch mraků neprší.
Dlouhé stíny, jež proťaly terasu hotelu, ví-
řilo zatím jen poletující chmýří ve vibrujím
horkém vzduchu. 
Patří k tradici FITESu, že dokáže spojit ne-
spojitelné: diskusi i párty zároveň. Peda-
gožka FAMU Marta Lamperová se ujala
slova, a protože publikum bylo vícejazyčné,
zahovořila anglicky. Ivan Biel hbitě tlumočil
do češtiny. U jednoho ze stolů, až zcela
vzadu, zatím běžela živá neformální kon-
verzace, v níž se míchalo hned několik dal-
ších jazyků. „Dnešní film má mnoho tváří:

stále více je ho možné nalézt na internetu,
což může vyvolat pochybnost, zda s tím
tvůrci počítají. Mění se totiž nejen jeho for-
mát, ale i jeho celkové vyznění,“ uvedla
Marta Lamperová, jinak také vedoucí ka-
tedry oddělení produkce na FAMU. 
Tón diskuse byl otevřen: kdo s tím vlastně
počítá? „Ovládl internet film, nebo film
ovládne internet?“ běžela otázka po stolech
i kolem pultíků, kam si hosté přinášeli k pro-
seccu i rudé melouny. Film, jenž ovládl na
dva týdny Karlovy Vary, klokotal sály, a zmo-
žení mladí lidé v předsálí nenuceně pole-
hávali, posedávali. Na párty FITESu zatím
běží po stolech i mikrofon, protože mode-
rátoři zahájili anketu. „Pro mne je stále nej-
důležitější klasický formát,“ říká střihač Jiří
Brožek. „Soustředím se právě proto na tento
formát.“ V rukou třímá tablet s běžícími den-
ními pracemi jakéhosi filmu s time cody
v obraze a je hned zjevné, že i on si dobře
uvědomuje, že internet je nezadržitelný ná-
stroj i pro něj. 
Jak se mění estetika obrazu, jak se mění jeho
samotná distribuce: Otázka stíhá otázku...
Brzy ale všichni vědí, že diskuse o tomto
„kouzelném poháru“, jak nazvala „grál“ da-
maturgyně a scénáristka Šárka Kosková, ne-
bude mít konce. Je možné „filmový grál“
vůbec najít? Profesor Jan Bernard ví, že

všechny formáty filmu se musí doplňovat 
a je stále jasnější, že jeden nemůže být bez
druhého. „Film bude žít všude, na internetu,
i v klasických formátech,“ soudí s nadhle-
dem. Nebezpečí v tom nevidí, to ale jistě
ukáže čas. To odpoledne se nikdo ničeho
nebál, dokonce ani obávané kritičky Mirky
Spáčilové, jež se zdála být navýsost spoko-
jena. Ani redaktorka Jana Podskalská, jež jí
sekundovala, se ničím příliš netrápila. Proč
taky, že? Je přece FITES PARTY, na níž se
potkávají všichni, kteří o setkání mají zájem.
Četkař Jiří Borovička tu náladu nejlépe vy-
jadřoval svým úsměvem na tváři.
Řeč ale nebyla jen o grálu. „Nemáte ještě
jeden Synchron?“ ptá se dáma, která bere
hned několik čísel časopisu. „Ať si počte
celá rodina, no ne?“ vesele hlásí a bere se 
k východu. Dává přednost tištěné verzi, byť
je i na internetu. Začínají už ale další pro-
jekce, Mirka Spáčilová odchází a i ti „mladí
unavení zmožení“ vstávají v předsálí a
kamsi se vydávají hledat to, pro co vlastně
do Karlových Varů přijeli. Kdo našel to od-
poledne filmový grál? Odpovědi zasílejte do
dalšího čísla časopisu Synchron, ten to ur-
čitě ví. A odpoví. Doufejme. Někteří, a to
bylo evidentní, ale šli hned po párty, hledat
prameny v jiných „kouzelných pohárech“.

Josef Brož

F I T E S  p á r t y
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Vnitřek

2 strany

1/4 strany na výšku
nebo na šířku 

1/3 strany na výšku
nebo na šířku 

1/2 strany na výšku
nebo na šířku 

1 strana 

Obálka

2. strana

4. strana3. strana

1. strana - ucho

CENÍK INZERCE V SYNCHRONU
CENA

obálka: barva 1. strana – ucho 30 000 Kč
1. strana – zápatí 25 000 Kč
2. strana 20 000 Kč
3. strana 18 000 Kč
4. strana (zadní) 25 000 Kč
plakát 1 strana 15 000 Kč
plakát 2 stránky 25 000 Kč

uvnitř: barva 1 stránka 15 000 Kč
2 stránky 25 000 Kč
1/2 stránky 10 000 Kč
1/3 stránky 8 500 Kč
1/4 stránky 7 000 Kč
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 2x – sleva 7 %,

opakování inzerce 3x – sleva 12 %,

opakování inzerce vícekrát – dle dohody

Individuálně řešíme i možnosti barteru, 

maximálně do výše 1/2 ceny inzerce.

KONTAKT PRO INZERCI:
Zdena Čermáková, 
produkce@fites.cz, tel.: 724 216 657

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO DODÁNÍ INZERÁTU:
tiskové pdf s ořezovými značkami
barevný inzerát CMYK
rozlišení 300 dpi
Pokud bude inzerát na spad, vždy přidat + 5 mm na každé straně (např. 1 : 1 A4 = 210 x 297 mm - spad + 5 mm = 220 x 307 mm).

1. strana - zápatí

F i t e s o v é  i n f o r m a c e

ČINNOST A AKTIVITY FITESu PODPORUJÍ:

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
prosíme hradit bezhotovostně na účet: č.ú. 2200428617/2010

Do zprávy pro příjemce prosíme napsat tiskacím písmem celé jméno a poznámku ČP (členský příspěvek) a letopočet, 
kterého roku se platba týká (např. Jan Novák ČP/2015). Platbu je možné provést bankovním převodem nebo složenkou typu A. 

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

VÝŠE ROČNÍHO ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU
VĚK / ČÁSTKA  0 – 65 let / 600 Kč     66 roků a výše / 300 Kč 

Schváleno na Valné hromadě FITESu dne 12. 4. 2012

SY 1-2-2015 zlom.qxd:Sestava 1  30.8.2015  23:38  Stránka 68



Kreativní
Evropa

www.kreativnievropa.cz | www.ec.europa.eu/creative-europe

KREATIVNÍ EVROPA
DÍLČÍ PROGRAM MEDIA

PODPORA PRODUCENTŮ
– vývoj projektů filmových a televizních

a projektů pro digitální platformy
– vývoj videoher
– televizní koprodukce

DISTRIBUCE
– distribuce zahraničních evropských filmů
– podpora obchodních zástupců

PROPAGACE / FESTIVALY
– přístup na evropské a zahraniční trhy
– audiovizuální festivaly

VZDĚLÁVÁNÍ
– vzdělávací programy pro audiovizuální profesionály

PRÁCE S PUBLIKEM / FILMOVÁVÝCHOVA
– spolupráce evropských projektů filmové výchovy
– propagace a uvádění evropských filmů na různých

distribučních platformách

ONLINE DISTRIBUCE
– službyVideo on Demand

KINA
– sítě kin / Europa Cinemas

KOPRODUKČNÍ FONDY
– podpora mezinárodních koprodukčních fondů

Podpora evropské kinematografie
a audiovizuálního průmyslu
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